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لبناُن في الجئيه:
ما لّلجئيَن ِمَن اللُّجوء، وما لِلُبناَن ِمْنه!

ــَن  ــعِ َوِم ــَن الوقائِ ــِجلِّ ِم ــاِت هــذا السِّ ــِب َصَفح ــَد تَْقلي ــائٍِل، بَْع ... َولَــرُبَّ ُمتَس

ــَل تَْقليِبهــا اْســِتْغناًء َعــْن ذلــَك ِبمــا يُفيــُدُه الُعْنــواُن: َوَهــْل  الَمواِقــِف، أْو حتّــى قَبْ

ــْن  ــا ِم ــا تََخلَّلَه ــِه، وم ــي الجئي ــاَن ٢01٧ ف ــاُت لُبن ــاُت، يَْوِميّ ــِذِه اليَْوِميّ ــتَِحقُّ ه تَْس

ــى  ــوبٍَة إل ــاٍت َمْنس ــْن تَْصريح ــِه ِم ــْت ِب ــا أْوَح ــة، َوم ــَهِديٍَّة أْو ِمْجَهِريَّ ــَع، َمْش َوقائِ

ــاٍت  ــْن بَيان ــُه ِم ــا أكْتَبَتْ ــِة، وم ــاِة العامَّ ــِق الحي ــْن َمراِف ــا ِم ــى َغيْرِه ــِة« وإل ياَس »السِّ

ــتَِحقُّ أْن تُْحصــى  ــْل تَْس ــداٍت، ــــ َه ــْن تَْغري ــبَكاٍت َوِم ــْن فَْس ــبَّ َوَدّب، َوِم ــْن َه ِم

ــَة  ــُن الُمطالَِع/الُمطالَِع ــْل يُْمِك ــي؟ بَ ــَن التَّأَنّ ــِتْغراِق َوِم ــَن االْس ــِو ِم ــى هــذا النَّْح عل

الُمْفتَرََض/الُمْفتَرََضــَة أْن يَْقُســَو أكْثَــَر وأْن يَْســأََل: أيَّ َجــْدوى ِمّمــا كاَن إنْفاقُــُه ِمــْن 

َوقـْـٍت، َوِمــْن َجْهــٍد، الْســِتخراِج هــذا الَكــمِّ ِمــَن الَمْعلومــاِت التــي ال يـَـكاُد الواِحــُد، 

ــا،  ــْن أُْخِته ــا َع ــَدُة ِمْنه ــُف الواِح ــا ِبمــا تَْختَلِ ــَز أْحيانً ــُه، أْن يَتََميَّ ــَنْت نِيَّتُ َمْهمــا َحُس

ــِن األْولــى، لَُربَّمــا، أْن  ــْم يَُك ــٍد لِتَرْتيِبهــا وإْخراِجهــا علــى هــذا النَّْحــو؟ ألَ ــْن َجْه َوِم

ــرِها،  ــِة وفــي نَْش ــداِد هــِذِه الَمطْبوَع ــٍد فــي إْع ــٍت َوَجْه ــْن َوقْ ــَق ِم ــا أُنِْف ــَه م يَُوجَّ

ــع؟ ــدى وأنَْف ــرى أْس ــًة أُْخ ُوْجَه

عــي أَُمم للتَّْوثيــِق واألبْحاث  ِبــال تـَـرَدٍُّد، َجوابُنــا كَاّل: ال أَســدى وال أنَْفــُع، ِبلِحــاِظ ما تَدَّ

ــاِت لبنــاَن  ِّــُب نَْفَســها علــى الِقيــاِم ِبــِه، ِمــْن أْن تَْســعى إلــى تَْدويــِن يَْوِميّ أنَّهــا تُرَت

فــي الجئيــِه، تارِكَــًة لآلَخريــَن أْن يَْنَصرِفــوا إلــى مــا يَْحَســبُونَُه أْعَجــَل وألـَـّح...

¸¸¸
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ــِة«،  ــُم، ِبَدْعــٍم َمْشــكوٍر ِمــْن »َمْعَهــِد الَعالقــاِت الخارِِجيَّ ــَوا، باَشــرَْت أَُم ــِن َخلَ لِعاَميْ

ــه«  ــي الجئي ــان ف ــَعِة؟ لُبن ــِب والسَّ ــى الرَّْح ــوان »عل ــَت ُعن ــروًعا تَْح ــيِّ َمْش األلمان

كاَن أَحــُد أْعِمَدتـِـِه تَْوثيــَق »اللُّجــوِء« إلــى لُبنــاَن ِمــْن أوَِّل أْمــِر لُبنــاَن ِبَوْصِفــِه َدْولـَـًة 

ــيرٍَة أو  ــِب تَأش ــُر ِبُموِج ــدوٍد تُْعبَ ــا ــــ ُح ــرٍَف ِبه ــدوٍد ُمْعتَ ــها ذاَت ُح ــًة ِبَنْفِس قائَِم

ــْم  ــعِ، لَ ــب... بالطَّبْ ــُح أْو تُْحَج ــيٍَّة تُْمَن ــرورَة ــــ  وذاَت ِجْنِس ــَت الضَّ ــًة أو تَْح ِخلَْس

ــُه،  ــَورَْت ُمْفرداتُ ــْل تَبَلْ ، بَ ــنِّ ــنِّ للَف ــاِب الَف ــْن ب ــًوا أو ِم ــروُع َعْف ــذا الَمْش ــْت ه يَْنبُ

ــِه، فــي ِســياِق لُجــوٍء ِبَعيِْنــِه، هــو اللُّجــوُء الّســوريُّ إلــى  وارْتََســَم الَقْصــُد ِمــْن َورائِ

ــَك اللُّجــوِء  ــُق لَِذلِ ــجاُل الُمراِف ــِه هــو السِّ ــيٍّ ِبَعيِْن ــياِق ِســجاٍل لُبنانِ ــان، وفــي ِس لُبن

ــَدِم اْســِتْذكارِِه، ِمــْن  ــجاُل ُمناَســبًَة الْســِتْذكارِِه، أْو لَِع ــــ وال ِســيَّما مــا كاَن هــذا السِّ

ــِطينّي.  ــيُّ والِفلَْس ــا اللُّجــوءاِن األرَْمِن ِم ِمْنه ــدَّ ــاَن، فــي الُمَق ــى لُبن ــوٍء إل ــواِبِق لُج َس

وإْذ بََنــْت أُمــم للتَّْوثيــق واألبْحــاث يـَـْوَم أْن باَشــرَْت هــذا الَمْشــروَع على َضــرورَِة أْن 

ــِق ذاِت  ــٍد أو شــرط ِمــَن الَوثائِ ــَر لَِمــْن يَْعنيِهــُم األْمــُر ِخزانَــٌة َمْفتوَحــٌة بــال قَيْ تَتََوفَّ

ــيِّ  ــا الزََّمِن ــأَلََة فــي تََدرُِّجه ــُع هــِذِه الَمْس ــان، تُتاِب ــى لُبن ــأَلَِة اللُّجــوِء إل ــِة ِبَمْس لَ الصِّ

ــَن اللُّبنانِيّيــَن أنُْفِســِهم ــــ  ــْن أْخــٍذ َورَدٍّ فــي شــأنِها بَيْ وتُضــيُء علــى مــا رافََقهــا ِم

فَلََقــِد افْتَرََضــْت أنَّ مــا تَـــتََصّدى لَــُه لَــْن يَْعــُدَو، وال ِســيَّما فــي مــا يَتََعلَّــُق بالَفتْــرَِة 

ــى  ــُه عل ــا تَْغرُفُ ــَب م ــاٍر، وتَْوضي ــٍن ج ــْن َمعي ــرَْف ِم ــرِْب، الَغ ــى الَح ــاِبَقِة عل الّس

ــْت  ــة. هــذا مــا بََن ــى الغايَ ــُد إل ــرَِض واألقَْص ــُه األْوفــى بالَغ ــي أنَّ ــذي تَرْتَئ ــِو ال النَّْح

َمــِة التــي  َعلَيْــه... َغيْــَر أنَّهــا َســْرعاَن مــا ألَْفــْت نَْفَســها َمُســوقًَة إلــى ُمراجعــِة الُمَقدِّ

انْطَلََقــْت منهــا، وإلــى َخْفــِض آمالِهــا فــي أْن تَِجــَد مــا تَبَْحــُث َعْنــُه فــي الَمراِجــعِ 

ــي  ــُغ ف ــا ال تُبالِ ــا بأنَّه ــم يَقيًن ــا زاَد أُم ــا. َوِمّم ــا ضالَّتَه ــَدْت فيه ــي نََش والَمظــانِّ الت

، ذاِت  ــٍو خــاصٍّ ــى نَْح ــِة عل ــِة الَميْســورَِة، بالَعَرِبيَّ ــادَِّة التَّْوثيقيَّ ــَة الم ــا ضآلَ تَْقديرِه

ــَو أُخــرى، ِبمناَســبَِة  ــِه، َمــرًَّة تِلْ ــِة ِبَمْســأَلَِة اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن مــا َخلََصــْت إلَيْ لَ الصِّ

اللقــاءاِت والنَّــدواِت والُمؤتََمــراِت التــي َدَعــْت إلَيْهــا ِخالَل األْعــواِم الماِضيَــِة، والتي 

ــاِبقون(  ــون أْو س ــوَن )حالِيّ ــتّى الَمشــارِِب، والِجئ ــْن َش ــون« ِم ــا »لُبنانِيّ ــارََك فيه ش

ــالِم  ــرُُه َوســائُِل اإلْع ــا تَْنُش ــْن رَْصِدهــا لِم ــِه ِم ــْت إلَيْ ــتّى المآتــي، ومــا َخلََص ــْن َش ِم

ــِه ِمــِن اســتيالِء »التَّْقريبيَّــِة« علــى الَكثيــِر  الَمْوصوفَــُة بالرَّصانَــِة ــــ مــا َخلََصــْت إلَيْ
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ــرَُض ِبِهــم رُســوُخ  ــُدِن َمــْن يُْفتَ ِمــَن الَمْعلومــاِت التــي يُحــاُل إليهــا ــــ حتّــى ِمــْن لَ

ــَدِم فــي هــِذِه الَمســألَِة َوتَواريِخهــا.  الَق

عــي أُمــم أنَّهــا أحاطـَـْت ِبَمْســأَلَِة اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن ِعلًْمــا يـَـْوَم أْن أثْبَتـَـْت هِذِه  ال تَدَّ

ــْوَم أنَّهــا تُحيــُط، ولِكــنَّ  عــي اليَ ــة، وال تَدَّ الَمْســأَلََة علــى َجــْدَوِل َمشــاِغلِها التَّْوثيقيَّ

ــُه ِمّمــا يُطيــُف ِبَهــِذِه الَمْســأَلَِة يَُخوِّلُهــا الَجــزَْم بــأنَّ »اللُّجــوَء  لَتْ اليَســيَر الــذي َحصَّ

إلــى لُبنــاَن«، ِمــْن َحيْــُث هــو »قَِضيَّــٌة« وِمــْن َحيْــُث هــو َوقائِــُع، لـَـْم يُْخــَدْم، َرْغــَم 

 ، ارْتباِطــِه التَّْكوينــيِّ بـ»لُبنــاَن« تاريًخــا َوَحْربـًـا َوِســلًْما، علــى النَّْحــِو الــذي يَْســتَِحقُّ

وال بالِمْقــداِر الــذي يَليــُق ِبــِه، َوَخيْــُر َدليــٍل علــى ذلــَك مــا يَُعــمُّ ِمــْن َضباِبيَّــٍة علــى 

وفـُـوِد األرَْمــِن إلــى »لُبنــاَن« َوتَلَبُْنِنِهــم، وعلــى َســنواِت اللُّجــوِء الِفلَْســطينيِّ األْولــى، 

وعلــى اللُّجــوِء الِعراِقــيِّ وُمالبَســاتِِه َوهكــذا كَثيــر.

َم إْجمالـُـُه وافِْتــراُؤُه اْســِتطراًدا علــى الَقليــِل الَميْســوِر ِمــْن  لََقــْد يُؤَْخــُذ علــى مــا تََقــدَّ

أْعمــاٍل تَْوثيقيَّــٍة َمدارُهــا علــى »اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن« ِبَوْصِفــِه َمْوضوًعــا ذاَت نَْفِســِه، 

ــَدُح  ــَل ال يَْق ــاِر أنَّ هــذا الَقلي ــُح باْعِتب حي ــَس هــَو الصَّ ــُع الحــال أنَّ الَعْك وإنَّمــا واِق

فــي مــا نَْذَهــُب إلَيْــِه، بـَـْل يَُؤكِّــُده...

¸¸¸
   

ــُه  ــْرِج اللُّجــوِء الّســوريِّ إلــى لُبنــاَن، ولكــنَّ َعيَْن ــَت بُ ــَد هــذا الَمشــروُع، إًذا، تَْح ُولِ

ــوُء  ــيُّ واللُّج ــوُء األرَْمِن ــا اللُّج ــِن ُهم ــِن آَخَريْ ــى لُجوَءيْ ــِر، إل ــْن أوَِّل األْم ــرَْت، ِم نَظَ

، َوِبِمْقــداِر مــا أْمَعَنــْت هــِذِه الَعيْــُن النَّظَــَر اْســتَْوقََفتْها لُجــوءاٌت  الِفلَْســطينيُّ

ــوٌه  ــتَْوقََفتْها ُوج ...(، واْس ــيُّ ، الِعراِق ــرِْديُّ ، الُك ــيُّ ، اليُونان ــيُّ ــوُء الّروس ــرى، )اللُّج أُْخ

ــأ« إلــى مــا كاَن فــي تاريــِخ  ــِد الَملَْج ــْن ِفْكــرَِة »البَلَ أُْخــرى للُّجــوِء إلــى لُبنــان، )ِم

« إلَيْــِه َوِمــْن رَفـْـٍض لهــا(، حتـّـى  ياِســيِّ لُبنــاَن ِمــْن تََقبُّــٍل ظرْفــيٍّ لِِفْكــرَِة »اللُّجــوِء السِّ

ــَو  ــرى، ه ــواِهُد تَتْ ــوَء، والشَّ ــأنَّ اللُّج ــاَل ب ــي أْن يُق ــطُّ ف ــَة قَ ــا أْن ال ُمبالََغ ــدا لَه ب

ِمــَن الَمســائِِل الحاكَِمــِة علــى ماضــي هــذا البَلَــِد، ال علــى حاِضــرِِه فََحْســُب، وإنَّــُه 

ُمْقِبــٌل علــى التََّحكُّــِم ِبُمْســتَْقبَلِِه الَقريــِب ِمْنــُه والبَعيــِد وبأنَّــه، ِبهــذا الَمْعنــى، أَحــُد 
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تِلـْـَك الَمفاتيــِح التــي ال تُْفتـَـُح َمغاليــُق لُبنــاَن، فــي ِســلِْمِه وَحْرِبــِه واْســِتْقرارِِه َوِقلَّــِة 

ــِن  ٍل لِموازي ــدُّ ــْن تَبَ ــَهُدُه ِم ــا يَْش ــي م ــِه وف ــي تَناقُضاتِ ــِه وف ــي تََقلُِّب ــِتقرارِِه، وف اْس

ــه... ــِل ب ــدوِن التََّوسُّ ــوى، ِب الُق

¸¸¸

ُمتابََعــًة، إًذا، لُِخطَّــٍة لـَـْم تـَـِن أُمــم للتَّْوثيــِق واألبْحــاِث تَســيُر َعلَيْهــا، رافـَـَق اْهِتماَمهــا 

بـ»اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن«، ُصــدوًرا َعــْن اقِْتناِعهــا بــأنَّ النِّقــاَش في أيِّ َشــأٍْن ِمْن ُشــؤوِن 

ــاُش،  ــِه هــذا النِّق ــدوُر َعلَيْ ــا يَ ــٍة ِمّم ــى بَيَِّن ــتَقيُم إاّل عل ــِر ال يَْس الماضــي أو الحاِض

ــَن  ــكاِن، ِم ــْدَر اإلْم ــٍة قَ ــٍة، َغِنيَّ ــْكويِن َمْحَفظَ ــى تَـ ــْعُي إل ــا السَّ ــَق اهِتماَمه ــــ رافَ

لـَـِة بالَمْوضــوِع. وهكــذا، َشــيْئًا فََشــيْئًا، أَخــَذْت أَُمــم بإتاَحــِة  الُمْستَْمســكاِت ذاِت الصِّ

ــة«،  ــرَة اللُّبنانيَّ ــوان الّذاكِ ــة »دي ــا اإللكترونيَّ ِته ــالِل ِمَنصَّ ــْن ِخ ــا ِم ــُع لََديْه ــا يَتََجمَّ م

ــي  ــأنُُه ف ــكاِت، ش ــِق والُمْستَْمس ــَن الوثائِ ــِد ِم ــرى بالَمزي ــاُب يُثْ ــذا الب وإذ راَح ه

ــدا لهــا  ــد بَ ــُة، فَلََق ــُح َعلَيْهــا هــِذِه الِمَنصَّ ــي تَْنَفِت ــرى الت ــواِب األُخ ــَك شــأُن األبْ َذلِ

ــِن الّســوريِّ  ــِة اللُّجوَءيْ ــاِظ َمرْكَِزيَّ ــيَّما ِبلِح ــاَن«، وال ِس ــى لُبن ــألََة »اللُّجــوء إل أنَّ َمْس

ــٍف  ــأِْن اللبنانــي الجــاري بــال انقطــاع، َجديــرٌَة ِبَنَمــٍط ُمْختَلِ والِفلَْســطينيِّ ِمــَن الشَّ

ــا.  ــاَعِة وإلْحاحاتِه ــِر« َوُهمــوَم السَّ ــِتْحقاقاِت »الحاِض ــُب اْس ــِق يُخاِط ــَن التَّْوثي ِم

ــَن  ــيِّ ِم ــا اليَْوِم ــَب َحصاِدن ــاِت، أْي تَوضي ــِذِه اليَْوِميّ ــرَُة ه ــرَْت ِفْك ــا، َخطَ ــْن ُهن ِم

الَمْعلومــاِت الُمْســتَقاِة ِمــَن الَمصــاِدِر الَمْفتوَحــِة التــي نُطالُِعهــا، علــى َهيْئـَـِة تَْقريــٍر 

ــي. ــلِها الزََّمِن ــَق تََسلُْس ــَف َوفْ ــَع والمواِق يَْنُســُج الوقائِ

¸¸¸

ــَن  ــَدُف، ُصــَدٌف ُمتََعلَُّقهــا ِبَســيِْر هــذا البَرْناَمــِج وتَْمويلِــِه، أْن تَُدشِّ َولََقــْد شــاَءِت الصُّ

ُم لهــا: َونِْعــَم  أَُمــم َمشــروَع اليَْوميّــاِت هــذا ِبيَْوميّــاِت 2017؛ َوَحْســبُنا الَقــْوُل إْذ نَُقــدِّ

ــَدِف! فـــ 2017 ُمْنَعطَــٌف شــاقٌّ فــي ســيرَِة لُبنــاَن ُعموًمــا وفــي ســيرَِة الَعديــِد  الصُّ

ِمــَن »الَملَّفــاِت« الِخالِفيَّــِة بَيْــَن اللُّبنانيّيــَن، وِمْنهــا اللُّجــوء. 

ــار 2014  ــي 24 أي ــَدأَ ف ــِة بَ ــِة الُجمهوريَّ ــِب رِئاَس ــي َمْنِص ــغوٍر ف ــَد ُش ــر: بَْع للتَّْذكي
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ــُس  وداَم َســَنتَيِْن َوَخْمَســَة أْشــُهٍر َوِســتََّة أيّــاٍم، انْتُِخــَب الِعمــاُد ميشــال عــون، ُمؤسِّ

ــزَْل  ــا تَ ــروٍف لّم ــَت ظُ ــرين األول 2016، تَْح ــي 31 تش ــّر«، ف ــيِّ الُح ــاِر الوطن »التيّ

ــٍد« َجديــٍد يَلَْحــُظ  ــِة »َعْه ــُه ِبِبدايَ ــِة، وآَذَن انِْتخابُ َمَحــلَّ اْجِتهــاٍد،  رَئيًســا للُجمهوريَّ

ــاِبِق( ميشــال  ــِش الّس ــِد الَجيْ ــاِد قائِ ــِس )الِعم ــِة الرَّئي ــَن انِْقضــاِء ِواليَ َل بَيْ ــدَّ ــا تَبَ م

ــْن  ــا ِم ــون رَئيًس ــال ع ــبَِق( ميش ــِش األْس ــِد الَجيْ ــاِد قائِ ــاِب )الِعم ــليمان َوانِْتخ س

ــَد  ــاِب« كاَن البَْن ــَة اإلرْه ــُث إنَّ »ُمكافََح ــة... وَحيْ ــٍة وإقْليميَّ ــوًى َمَحلِّيَّ ــِن قُ َموازي

الــذي اْســتَْعلى علــى ُمقاَربـَـِة النِّــزاِع الّدائِــِر فــي ُســوريا َوُمتَرَتِّباتِــِه، وفــي الطَّليَعــِة 

ــِن اللُّجــوِء، فــي  ــْن هــذه الُمتَرَتِّبــاِت »اللُّجــوُء«، فــال َعَجــَب أْن تَــال الَحديــُث َع ِم

ِخطــاِب الَقَســِم الــذي ألْقــاُه الرَّئيــُس عــون بَُعيـْـَد انِْتخاِبــِه، الَحديــَث َعــْن ُمكافََحــِة 

ــِل  ــن تداُخ ــِس م ــواِن التََّوجُّ ــَت ُعن ــوُر، تَْح ــاُب الَمْذك ــَل الِخط ــاِب وأن َوَص اإلرْه

ــن: ــَن الحديثَيْ »اإلرهــاب« و»اللُّجــوء«، بَيْ
ــا  ــا َعلَيْن ــِه، كم ــى الَقضــاُء َعلَيْ ــا، حتّ يً ــا َوتََصدِّ ــِتباقيًّا َورَْدِعيًّ ــاِب اْس ــَع اإلرْه ــَنتَعاَمُل َم »َوَس

ــتََحوََّل  ــريَعِة، ســاعيَن أْن ال تَـ ــْوَدِة السَّ ــِن الَع ــَر تَأْمي ــزوِح الّســوري َعبْ ــُة َمْســأَلَِة النُّ ُمعالََج

َوِل  ــدُّ ــَع ال ــاُوِن َم ــَك بالتَّع ــة. كُلُّ َذلِ ــاٍت أْمِنيَّ ــى َمْحِميّ ــزوِح إل ــاُت النُّ ع ــاُت َوتََجمُّ ُمَخيَّم

ــي ســاَهَم  ــَدِة الت ــِم الُمتَِّح ــِة األَُم ــَع ُمَنظََّم ــؤوِل َم ــِة، وبالتَّْنســيِق الَمْس ــلُطاِت الَمْعِنيَّ والسُّ

ــُن  ــُه ال يُْمِك ــَن أنَّ ــتورِه، ُمَؤكِّدي ــِة ُدْس َم ــي ُمَقدِّ ــا ف ــزُِم مواثِيَقه ــها، َويَلْتَ ــي تَأْسيِس ــاُن ف لُبن

ــُق  ــا يَتََعلَّ ــي م ــا ف ــن. أّم ــْوَدِة الّنازِحي ــَدأُ ِبَع ــُن وال يَبْ ــوريا ال يَْضَم ــي ُس ــلٌّ ف ــوَم َح أْن يَق

ــِذه«. ــْوَدِة َولِتَْنفي ــقِّ الَع ــِت َح ــا لِتَثْبي ــُد َدْوًم ــِطيِنيّيَن فََنْجَه بالِفلَْس

ــَف  ــة، كُلِّ ــَة الُجمهوريَّ أِت الِعمــاَد ميشــال عــون رئاَس ــوَّ ــي بَ ــِة الت َفَق ــِب الصَّ ِبموِج

ــَدٍة  ــٍة َجدي ــِف ُحكوَم ــي ِبتَألي ــري فــي 11 تشــرين الثان ــيُِّد ســعد رفيــق الحري السَّ

وهــذا مــا كاَن، ونالـَـِت الُحكوَمــُة هــِذهِ التــي أُطْلـِـَق َعلَيْهــا اْســُم »ُحكوَمــِة اْســتعاَدِة 

ــّواِب فــي 27 كانــون األوَّل 2016. وِمّمــا جــاَء فــي البَيــاِن  ــِس النُّ الثَِّقــِة« ثَِقــَة َمْجلِ

الــذي نالَــْت علــى أساِســِه هــِذهِ الثَِّقــَة فــي َشــأِْن اللُّجــوِء الّســوريِّ إلــى لُبنــاَن مــا 

يَأْتــي:
ْولـِـيِّ لُِمواَجَهــِة أْعبــاِء  ]... و[ إْذ تَُؤكِّــُد الُحكوَمــُة الْتزاَمهــا ُمواَصلـَـَة الَعَمــِل َمــَع الُمْجتََمــعِ الدَّ

ــْد  ــْم تَُع ــا لَ ــى أنَّه ــيُر ال ــَة تُش ْولَ ــإنَّ الدَّ ــِة، ف ْولِيَّ ــِق الدَّ ــراَم الَمواثي ــوريِّ واْحِت ــزوِح الّس النُّ

ــيِّ  ــا علــى َوْضِعهــا االْجِتماِع ــَح ضاِغطً ــْبِء الــذي أْصبَ ــَل هــذا الِع ــتَطيُع َوْحَدهــا تََحمُّ تَْس

ــوِع  ــِث َمْجم ــْن ثثُلُ ــَر ِم ــى أكْثَ ــَن ال ــَدُد الّنازحي ــَل َع ــَد أْن َوَص ــِويِّ بَْع ــاديِّ والبُْنيَ واالقِْتص

ــان. ــّكاِن لُبن ُس
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ــي  ــاِت الت ــاَه التَّداِعي ــؤولِيَّتَُه تِج ــَل َمْس ــٌب أْن يَتََحمَّ ــيَّ ُمطالَ ْولِ ــَع الدَّ ــإنَّ الُمْجتََم ــذا ف له

ـِة ِمــْن كَْهَربــاٍء ومــاٍء َوطُرُقــاٍت َوَمــدارَِس  أصابَــْت َشــراييَن الَخَدمــاِت والبُنــى التَّْحِتيَـّ

وُمْستَْشــفياٍت َوَغيْرِهــا التــي لـَـْم تَُعــْد تَْســتَْوِعُب، والَوفــاَء بالْتزاماتـِـِه التــي أْعلـَـَن َعْنهــا فــي 

ــى. ــَر هــذه البُن ــَم َوتَطْوي ــصُّ َدْع ــا يَُخ ــي م ــا ف ــِة ُخصوًص ــراِت الاّلِحَق الُمؤْتََم

ــى بَلَِدِهــم  ــِة إل ــم اآلِمَن ــَن هــو ِبَعْوَدتِِه ــِة الّنازحي ــَد ألزَْم ــلَّ الَوحي ــُة أنَّ الَح ــُر الُحكوَم تَْعتَِب

َورَفْــِض أيِّ َشــْكٍل ِمــْن أْشــكاِل انْدماِجِهــم أو إْدماِجِهــم فــي الُمْجتَمعــاِت الُمضيَفــِة 

والِحــرِْص علــى أْن تَـــكوَن هــِذِه الَمْســأَلَُة َمطْروَحــًة علــى َرأِْس قائَِمــِة االقِْتراحــاِت والُحلوِل 

ــورية. ــِة الّس لألزَْم

، فجاء: أّما في َشأِْن اللُّجوِء الِفلَْسطينيِّ
ســتوِر لِِجَهــِة رَفـْـِض َمبْــَدأِ تَْوطيــِن الاّلجئيــَن  »إنَّنــا نَُؤكِّــُد علــى الِْتــزاِم الُحكوَمــِة بأْحــكاِم الدُّ

ــمَّ َذلِــَك،  ِهــم بالَعــْوَدِة إلــى ِديارِِهــم. وإلــى أْن يَِت ــُك ِبَحقِّ َوُخصوًصــا الِفلَْســِطينيّيَن َونَتََمسَّ

ــْكٍل  ــاَهَمُة ِبَش ــؤوليّاتِها والُمس ــِل َمْس ــالُع ِبكاِم ــِة االْضط ْولِيَّ ــاِت الدَّ َوِل والُمَنظَّم ــدُّ ــى ال عل

ــِة َغــْوِث َوتَْشــغيِل الاّلجئيــَن الِفلَْســطينييَن واْســِتكماِل  ــِر ُمتََقطِّــعٍ ِبتَْمويــِل وِكالَ ــٍم وَغيْ دائِ

ــِر البــارِد. ــِم نَْه تَْمويــِل إعــاَدِة إْعمــاِر ُمَخيَّ

/الِفلَْســطينيِّ لِتَْجنيــِب الُمَخيَّمــاِت  ــُد علــى تَْعزيــِز الِحــواِر اللُّبنانِيِّ إنَّ لُبنــاَن الرَّْســِميَّ يَُؤكِّ

ــا ال  ــُه وهــو م ــُدُم قَِضيَّتَ ــذي ال يَْخ ــالِح ال ــتخداٍم للسِّ ــراٍت واْس ــْن تََوتُّ ــا ِم ــُل فيه ــا يَْحُص م

ــة«. ــْعبًا َوُحكوَم ــوَن َش ــُه اللُّبنانيّ يَْقبَلُ

يْــِن همــا فــي  َرْغــَم أنَّ الَكثيــَر ِمّمــا فــي َهَذيـْـِن االْسِتشــهاَديِْن الُمْقتَطََفيْــِن ِمــْن نَصَّ

ــذي يُوحــي  ــَكالِم الَمكــروِر ال ــدِّ ال ــُرُج عــن َح ــيَّيِْن ال يَْخ ياِس ــِن السِّ ــِم الَمرِْجَعيْ ُحْك

ــْوَدِة  ــَن الَع ــرَّ ِم ــٍل ال َمَف ــُل حاِص ــُه تَْحصي ــه، وأنَّ ــى ل ــرْداِدِه أْن ال َمْعن ــرِْط تَ ــْن فَ ِم

ــَن  ــِق فيِهمــا َوِم ــَن التَّْدقي ــاِت ِم ــِة هــِذِه اليَْوميّ ــى َعتَبَ ــأَْس عل ــال بَ ــه، ف ــِه وَعلَيْ إلَيْ

ــي كاِل االْسِتشــهاَديِْن  ــطينيَّ ف ــِن: أوَّاًل، أنَّ اللُّجــوَء الِفلَْس ــَد اثَْنيْ ــُه، ِعْن ــِف، أقَلَّ التََّوقُّ

ــْوَدِة  ــى َع ــَد اإلشــارَِة إل ــِه ِعْن ــاِن في ــا يَْختَلِف ــا، م ــة، وثانيً ــِة الثّانِيَ ــي الَمرْتَبَ ــي ف يَأْت

ِســِه الُمَكّنــى  الاّلجئيــَن الّســوريّيَن؛ ففــي حيــِن يَْدعــو األوَُّل، علــى َخلِْفيَّــٍة ِمــْن تََوجُّ

ــة«، وفــي  ــاٍت أْمِنيَّ ــزوح ]...[ َمْحِميّ عــات النُّ ــتََحوََّل »تََجمُّ ــْن أْن تَـ ــْوِف ِم عنــه بالَخ

هــذه الِكنايـَـِة إشــارٌة ال تَْخفــى إلــى الّســابقة الِفلَْســطينيَّة، إلــى َعــْوَدٍة »َســريَعٍة«، 

ــْوَدَة ِبَشــرِْط األمــان.   ــُن الثّانــي الَع يَرَْه

َم ِقــراَءَة ِخطــاِب الَقَســِم َوبَيــاِن ُحكوَمــِة اْســِتعاَدِة الثَِّقــِة  ــَس الَغــرَُض ِمّمــا تََقــدَّ لَيْ



11 10

ــالُه  ــا، أْن يَْحِم ــا، لَُربَّم ــْد لَُهم ــم يُْقَص ــا ل ــَل م ــيٍّ وتَْحمي ــوٍل رَْجِع ــراَءًة ذاَت َمْفع ِق

ــْن أنَّ لُبنــاَن  ــِد ِم ، وإنَّمــا تأكيــُد الُمَؤكَّ ــْن َمْســأَلَِة اللُّجــوِء الّســوريِّ ــَف ِم ــْن َمواِق ِم

ــا  ــا أيًْض ــَدٍة، فإنَّمــا َدَخلَه ــٍة َجدي ــٍد، َوُحكوَم ــٍس َجدي ــَع رَئي ــَنَة 2017 َم ــَل َس إْذ َدَخ

ُمثَْقــاًل، فــي مــا يَتَِّصــُل ِبَمْســأَلَِة اللُّجــوِء كمــا ِبَمســائَِل أُْخــرى، ِبَقــْدٍر ال يُْســتَهاُن ِبــِه 

ــغوُر الرِّئاســيُّ الَمديــُد، ومــا  ــْم يَزِْدهــا الشُّ ــَن الِخالفــاِت التــي لَ ــاِت وِم ــَن التَّبايُن ِم

ــِه رِكاُب  ــَف َوِســجاالٍت، ومــا ســارَْت ِب ــْن مواِق ــغوِر هــِذِه ِم ــرَُة الشُّ ــِه فَتْ ــأَلْت ِب اْمتَ

2017 مــن تطــّوراٍت، إاّل ُعْمًقــا َورُســوًخا، وهــَو مــا تَْشــَهُد َعلَيْــِه هــِذِه اليَوميّــاُت ــــ 

ــا أُْخــرى... ــا، وِبُملْتَِبِســها أْحيانً ِبصريــِح الِعبــارَِة أْحيانً

ــِة، علــى مــا افْتَتَْحنــا ِبــِه هــذا التَّْقديــَم، كَثيــٌر ِمــَن التَّْكــراِر،  َفحــاِت التّالِيَ فــي الصَّ

ــَك  ــا تِلْ ــن كم ــؤوليَن اللُّبنانيِّي ــى الَمْس ــوبَِة إل ــاِت الَمْنس ــي التَّصريح ــيَّما ف وال ِس

الَمْنســوبَِة إلــى الَمْســؤوليَن َغيْــِر اللُّبنانِيّيــَن ِمــْن زَائريــَن عاِبريــَن أْو ِمــْن ُضيــوٍف 

ُمقيميــن. وإِذ ارْتَأَيْنــا أْن نُســايَر هــذا التَّْكــراَر حتّــى فــي إْســهاِبِه الَمْمجــوِج فَــأِلنَّ 

ــر وضــاَق ِبهــا َذْرًعــا َمــْن ضــاَق، ُصــورٌَة  ــَر َعلَيْهــا َمــْن َصبَ هــِذِه التَّصريحــاِت، َصبَ

ــي  ــيَّة، الت ياِس ــِة والسِّ ــِتطراًدا الثَّقافيَّ ــة، واْس ــِة والباَلغيَّ ــِة اللَُّغويَّ ــِن البيئَ ــٌة َع صاِدقَ

ــَنِة َمْوضــوِع الرَّْصــِد والتَّْوثيــق وهــَي، َمــَع رَتابـَـِة الُمْعظـَـِم  ســاَدْت لُبنــاَن ِخــالَل السَّ

ــة،  ــِة ِدرايَ ــْن ِقلَّ ــا ِم ــاٍل وأْحيانً ــِة َخي ــْن ِقلَّ ــُة ِم ــذه الرَّتابَ ــِه ه ــي ِب ــا تَش ــا وم ِمْنه

َجديــرٌَة، أِلنهــا كذلــك، بالتََّوقُّــِف ِعْندهــا والتََّملّــي مّمــا تَْعنيــِه فــي َحرْفيَّتهــا وفــي 

ــاُم  ــمِّ التَّصريحــاِت ِخــالَل 2017 ِقي ــْن كَ ــة؛ )وقــد زاَد ِم مــا يتجــاَوُز هــِذِه الحرفيَّ

ــا  ــيٍّ كم ــغوٍر رِئاِس ــًة ِبش ــًة َمعيبَ ــاَن، ال ُحكوَم ــي لُبن ــاِف ف ــِة األْوص ــٍة كاِملَ ُحكوَم

ــنواِت التــي َســبََقْت، وال ُحكوَمــَة تَْصريــِف أْعمــاٍل شــأَن مــا كاَن ِخــالَل  ِخــالَل السَّ

ــْن عــاِم 2018(.  ــٍف َويَزيــُد ِم نِْص

َر التَّبْريــراِت لِهــذا التَّكــراِر فَلَيْــَس، بالطبــع، ُمرافََعــًة َعْنــُه وإنَّمــا  وإْذ يَْعنينــا أْن نُبَــرِّ

طََمًعــا ِمّنــا ِبــأَْن يَتَغاضــى الُمطالِـــُع/الُمطالَِعُة َعْنــُه متــى مــا بَدا لـَـُه فـَـْوَق االْحِتماِل، 

وال يَِضــلَّ َســبيلَُه إلــى مــا نُْنزِلـُـُه ِمــْن هــذا الَجْهــِد التَّْوثيقــيِّ َمْنزِلـَـَة الغايـَـة: يَْوِميّــاُت 

ــْن  ــِه هــذا الَوْجــُه ِم ــا يَْحظــى ِب ــِر َعّم ــُه، ِبَصــرِْف النَّظَ اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن وأحاديثُ
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ــامٍّ أْو ال  ــاٍم ع ــِن اْهِتم ...( ِم ــيِّ ــِطينيِّ أو العراق ــوريِّ أو الِفلَْس ــوِء )الّس ــوِه اللُّج ُوج

ــِة باللُّجــوِء  لَ ــِة ذاِت الصِّ ــِذِه الُجزْئِيَّ ــُب لَِه ــْد يُْكتَ ــا قَ ــِر َعّم ــرِْف النَّظَ يَْحظــى، َوِبَص

ــاِس، )وال ِســيَّما ِبَفْضــِل َوســائِِل التَّواُصــِل االْجتماِعــّي(، أْو قَــْد  ــَن النَّ ِمــْن ُشــيوٍع بَيْ

ال يُْكتَــُب، ــــ يَْوِميّــاُت اللُّجــوِء إلــى لُبنــاَن وأحاديثُــُه ِقطَْعــٌة ال تَْقبَــُل االقِْتطــاَع وال 

ــْن  ــتَْقبَاًل، َوِم ــرًا وُمْس ــا وحاِض ــِد ماِضيً ــذا البَلَ ــاِة ه ــْن َحي ــقاَط ِم ــراَح وال اإلْس االطِّ

 ، ــنُّ ــِه الظَّ ــاِس يَْذَهــُب ِب ــِه فــي ِســلِْمِهم َوَحْرِبِهــم، وأيُّمــا واِحــٍد ِمــَن الّن ســيرَِة أْهلِ

ــِل الِغشــاِء  ــْن قَبي ــْيٌء ِم ــى أنَّ اللُّجــوَء َش ــكاَر، إل ــًدا اإلنْ ــٍة أو ُمتََعمِّ ــِن نِيَّ ــْن ُحْس َع

ــٌم فــي أْحَســِن األْحــواِل،  ــِد وســيرَتِِه واِه ــاِة هــذا البَلَ ــْن َحي ــيِّ ِم ــطْحيِّ الَعرَِض السَّ

ــٌس َخــرّاٌص فــي َغيْرِهــا.  ُملَبِّ

¸¸¸

ــُش  ــْد يُْدَه ــا؛ َولََق ــه« ُعْنوانً ــوِء وأحاديثُ ــاُت اللُّج ــْن »يَْوميّ ــُر ِم ــذا التَّْقري ــُذ ه يَتَِّخ

ُمطالِـــٌع/ُمطالَِعٌة ِمــْن إْصرارِنــا علــى تَْضميــِن الُعْنــواِن لَْفظَــَة »أحاديــث« َونِْســبَِتها 

ــريع. ــاٍن َس ــى بَي ــاُج إل ــلَّ هــذا اإلصــراَر يَْحت ــى اللُّجــوِء، َولََع إل

فــإْن تَْكفــي لَْفظـَـُة »يَْوميّــات« لِبَيــاِن فَْحــوى هــذا التَّْقريــِر، ففــي لَْفظـَـِة »أحاديث« 

ــي  ــرَْت ف ــا نُِش ــُب، أْي كم ــا فََحْس ــَع واآلراَء ِبلَُغِته ــورُِد الوقائِ ــا ال نُ ــى أنَّن ــٌد عل تأكي

ــِر  ــْن مــادَّة هــذا التَّْقري ــْل إنَّ هــِذهِ األحاديــَث ِبلَُغِتهــا ُجــزٌْء ِم ــْت، بَ ــاس وأُِذيَع الّن

ــُب  ــذي يُواكِ ــَكالِم ال ــٍر لل ــْن َخطَ ــٍة وِم يَّ ــْن أَهمِّ ــراُه ِم ــى مــا ن ــٌد عل ــزَّأ وتَوْكي ال يَتََج

فَــُة ِمْنــُه أو  اللُّجــوَء ويَِصُفــُه َوتُســاِفُر علــى َمتِْنــِه الَمواِقــُف ِمْنــُه ــــ الُمتََخوِّ

ــا كَثيــرًَة،  ــَكالِم، أْحيانً ــا فــي  هــذا ال ــِر َعّم ــة ــــ ِبَصــرْف النَّظَ ــُة الُمتَعاِطَف الُمتضاِمَن

ِمــْن تَْكــراٍر بَليــٍد يَْشــي ِبِقلَّــِة َخيــاِل أْصحاِبــِه، بَــْل بافِْتقاِدِهــم َملََكــَة الــَكالم... بَــْل 

يُْمِكــُن للواِحــِد ِمّنــا والواِحــَدِة أْن يَْذَهــَب إلــى أبَْعــَد ِمــْن ذلـِـَك فــي تَْقديــِر مــا بَيْــَن 

َغثاثـَـِة أحاديــِث اللُّجــوِء اللُّبنانيَّــِة وأفـَـِن ِسياســاته ــــ سياســاِت اللُّجــوِء اللُّبنانيَّــة ــــ 

ــْن تَــوارُد... ــِن اتِّصــاٍل َوِم ِم

ــِر علــى ُمطالََعــِة  بْ ــِه وَكُلُّنــا ثَِقــٌة بــأنَّ ذا الصَّ نَْكتَفــي ِمــْن هــذا، َههنــا، باإلشــارَِة إلَيْ

ــَنِة  ــى ألِْس ــا َورََدْت عل ــى م ــِث اللُّجــوِء عل ــْن أحادي ــِر ِم ــي هــذا التَّْقري ــرُِد ف ــا يَ م
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ــَك  ــَن تِلْ ــوارٍُد بَيْ ــْن تَ ــُه ِم ــا نَْفتَرُِض ــى م ــِه عل ــَف ِبَنْفِس ــَو أْن يَِق ــْن يَْخلُ ــا لَ أْصحاِبه

ــن... ــَك األفَ ــِة وَذلِ الَغثاثَ

¸¸¸

ال نَْحتــاج فــي هــذا التَّقديــِم إلــى بَيــاِن الَمراِجــعِ التــي َغــرََف ِمْنهــا هــذا التَّْقريــُر 

مادَّتـَـُه ألنَّهــا َمْذكــورٌَة َجميًعــا علــى نَْحــٍو ال تُْخِطئُــُه الَعيْــُن َوَوفْــَق تَرْتيبَيْــِن اثَْنيْــن: 

ــدارَُة لُِعنــواِن الَمقــاِل الُمْقتَطَــِف ِمْنــُه، يَليــِه  فــإْن كاَن للمــادَِّة ُعنــواٌن، أُفْــرَِدِت الصَّ

اْســمُ صاِحِبــِه، فاْســُم الَمْصــَدِر وتاريُخــه. أّمــا إْن لـَـْم يَُكــْن للمــادَِّة ُعنــواٌن، فأُفـْـرَِدِت 

ــرًا  ــِة التــي نُِشــَر فيهــا، يليــِه اْســُم الَمْصــَدِر وتاريُخــه. َونَظَ ــدارَُة لُِعنــواِن الزّاِويَ الصَّ

ــْن  ــِه ِم ــا إلَيْ ــا َذَهبْن ــى م ــٌة إل ــارَُة واِجبَ ــا، فاإلش ــي عالَْجناه ــادَِّة الت ــمِّ الم ــى كَ إل

تَْقصيــِر النُّصــوِص الُمْستَْشــَهِد ِبهــا، )تَْقصيرُهــا ال اْخِتصارُهــا(، جاهديــَن َجْهَدنــا فــي 

الُمحافَظـَـِة علــى األُْســلوِب الــذي ُوِضَعــْت ِبــِه ونُِشــرَْت، ُمشــيريَن بثالث نقــاط )...( 

ــأٍ ِطباِعــيٍّ أو نَْحــِويٍّ فاِضــح.  ليــَن إاّل إلْصــالِح َخطَ إلــى َمواِضــعِ التقصيــر وال ُمتََدخِّ

عــي أنـّـا قـَـْد بََذلْنــاُه ِمــْن َجْهــٍد فــي إْخــراِج يَوميّــاِت 2017  علــى أنَّــُه، َوَرْغــَم مــا نَدَّ

هــا أْن تُْحَمــَل علــى َمْحَمــِل »الطَّــْرِز« القاِبــِل للتَّْحســين والتَّْجويــِد، وهــو  هــِذهِ، فََحقُّ

مــا نُحاِولُــُه فــي َعَملِنــا علــى يَْوميّــاِت َســَنواٍت أُْخــرى ِمــَن اللُّجــوِء إلــى لُبنــان.

¸¸¸

لَِوْجــِه التَّْوثيــِق، نََعــْم، هــذا الَعَمــل، ولكــنَّ التَّْوثيــَق، وال ِســيَّما متــى مــا لـَـزَِم جانـِـَب 

ــِة، إاّل  ــُك، فــي النِّهايَ عيــِه هــذا التَّْقريــر، ال يَْملِ ــِة، وهــو مــا يَدَّ النَّزاَهــِة والَمْوضوعيَّ

ــِر َعــْن َرْوَعِتهــا أو  ــُه ُصــَورَُه التــي َمثَــَل َعلَيْهــا، ِبَصــرِْف النَّظَ ــا يَُوثِّــُق لَ أن يُعيــَد لَِم

َدماَمِتهــا. َحْســبُنا، إًذا، أْن يـُـَؤدَِّي هــذا التَّْقريــُر ُصــورًَة أقـْـرََب مــا تكــوُن إلــى مــا كاَن 

َعلَيْــِه لُبنــاُن فــي الجئيــِه َســَنَة 2017 وأْن يُســاِهَم فــي إعــاَدِة اللُّجــوِء إلــى نِصاِبــِه 

ِمــْن ســيرَِة، )ِســيَِر(، هــذه البَلـَـِد وأْهلِــه...



14

ي األصل
اء ف

بيض



15 14

20
17

ين 
لّثا

ن ا
نو

كا
 >>

وزير العمل محمد كبارة يُْصِدر قراًرا تحت 
الرقم 1/41 »يتعلق باألعمال والمهن والحرف 
والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط«. 

َنُه القرار المذكور: في ما يأتي، أبرز ما تََضمَّ

»إنَّ وزير العمل ]...[ يقّرر ما يأتي:

المادة األولى: يُلغى القرار رقم 1/218 تاريخ 
.2015/12/19

المادة الثانية: يُْحصر حق ممارسة األعمال 
والمهن والوظائف والحرف التاليَة باللبنانيين 

دون سواهم:

)أ ( األُجراء: األعمال اإلداريَّة والمصرفيَّة 
والتأمينيَّة والتربويَّة على اختالف أنواعها، 
وبصورة خاصة األعمال والمهن والوظائف 
والحرف التاليَة: الرئيس، العميد، المدير، 

نائب المدير، رئيس الموظفين، أمين 
الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، 

الموثّق، أمين محفوظات، كومبيوتر، المندوب 
التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، 
أمين مستودع، بائع، صائغ، خيّاط، الرتي، 

التمديدات الكهربائيَّة، الميكانيك والصيانة، 
أعمال الدهان، تركيب الزجاج، الحاجب، 
الحارس، السائق، النادل، الحالق، األعمال 

اإللكترونيَّة، طاهي مأكوالت شرقيَّة، المهن 
الفنيَّة في قطاع البناء ومشتّقاته كالتبليط 

والتوريق وتركيب الجفصين واأللمنيوم 
والحديد والخشب والديكور وما شابه، 

التدريس في المراحل االبتدائيَّة والمتوّسطة 
والثانويَّة باستثناء تدريس اللغات األجنبيَّة 
عند الضرورة، األعمال الهندسيَّة بمختلف 

االختصاصات، أعمال الحدادة والتنجيد، 
التمريض، جميع أنواع األعمال في الصيدليّات 

ومستودعات األدوية 
والمختبرات الطبيَّة، أعمال 

الكيل والمساحة، أعمال 
التجميل، الصيد البحري، وبصورة عامة جميع 

األعمال والمهن والوظائف والحرف وأعمال 
التدريس التي يتوافر لبنانيّون إلشغالها.

)ب ( أصحاب العمل: األعمال التجاريَّة على 
اختالف أنواعها، أعمال الصرافة، المحاسبة، 

الوساطة، التأمين، األعمال الهندسيَّة بمختلف 
أنواعها، الصياغة، الطباعة والنشر والتوزيع، 
الخياطة والرتي، الحالقة، الكوي والصباغة، 
تصليح السيارات )حدادة، دهن، ميكانيك، 

تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات(، المهن 
الحرة، )هندسة، طب، صيدلة، محاماة 

الخ(، وسائر المهن المنظّمة بقانون يحظر 
ممارستها من غير اللبنانيّين، وكل مهنة أو 
حرفة أو عمل يثبت أنَّه يُشّكل مزاحمة أو 

ضرًرا ألصحاب العمل اللبنانيّين.

المادة الثالثة: مع مراعاة تفضيل اللبناني 
للعمل على األراضي اللبنانية وما هو في 

حكمها:

)1( يُستثنى من أحكام المادة الثانية 
الفلسطينيّون المولودون على األراضي 
اللبنانيَّة والمسجلّون بشكل رسمي في 

سجالت وزارة الداخليَّة والبلديّات اللبنانيَّة 
وال يشمل هذا االستثناء المهن الحرّة وسائر 

المهن المنظّمة الصادرة بنص قانوني ويحظر 
ممارستها من غير اللبنانيّين.

)2( يُستثنى من أحكام المادة الثانية العمال 
السوريون فيما خص العمل في قطاعات 

الزراعة والبناء والبيئة.



16

)3( يعود لوزير العمل استثناء بعض األجانب 
من أحكام هذا القرار...«.

النص الكامل للقرار ُمَتَوفِّر على موقع وزارة   >>
العمل اإللكتروني¶

المديريَّة العامة لألمن العام توقف سوريًّا 
بتهمة االنتماء إلى تنظيم إرهابي.

إحالة خليَّة من 11 إرهابيًّا عىل القضاء   >>
 وتوقيف سوري كان يعّد لتفجري انتحاري؛

النهار، ٤ كانون الثاين 2017¶

التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
سفيرة االتِّحاد األوروبي في لبنان كريستينا 
م للبنان  السن وطالبها بزيادة الدعم المقدَّ

لمواجهة متطلّبات أزمة النزوح السوري، مع 
التشديد على الشفافيَّة والحكم الصالح.

بوعاصي التقى السن: لزيادة الدعم للبنان؛   >>
الجمهوريَّة، ٤ كانون الثاني 2017¶

استقبل وزير العمل محّمد كبّارة وفًدا من 
اتّحاد نقابات العّمال والمستخدمين في 

ه األساسي هو  لبنان الجنوبي، وأكََّد له أنَّ همَّ
ًدا  الحفاظ على اليد العاملة اللبنانيَّة، ُمشدِّ

على أنَّه لن يَُوقِّع أي إجازة عمل ألي أجنبي 
للعمل في مكان يمكن أْن يعمل فيه لبناني.

كّبارة: هّمنا الحفاظ على اليد العاملة   >>
اللبنانيَّة؛ الجمهوريَّة، ٤ كانون الثاني 2017¶

ة المقال المشار إليه أدناه: كشف  على ذمَّ
رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب 

العميد خضر حّمود معلومات أمنيَّة خطيرة 
أمام َوفَْديْن فلسطينيّين، األّول من اللجنة 

األمنيَّة الفلسطينيَّة العليا برئاسة مسؤول األمن 
 الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي

أبو عرب، والثاني من القوى اإلسالميَّة 
الفلسطينيَّة من »عصبة األنصار اإلسالميَّة« 

و»الحركة اإلسالميَّة المجاهدة«.

وضع حمود الَوفَْديْن الفلسطينيّين أمام 
مسؤولياتهم تجاه حماية المخيّم في ظّل 

التوتُّر واالغتياالت التي يشهدها، مؤكًّدا وجود 

مخطّط دموّي تُحّضره الجماعات اإلسالميَّة 
المتطرِّفة، وأنَّ مطلوبين يحاولون الدخول 

إلى المخيّم والخروج منه لالشتراك في هذا 
المخطّط، الفتًا إلى أنَّ الجيش اتخذ إجراءات 
عالية من الناحية األمنيَّة على مداخل المخيّم 

إلحباط أّي عمل أمني مشبوه. وقد توّصل 
الجيش لهذه المعلومات بعد التحقيق مع 

موقوفين كانوا يُحّضرون الغتياالت ستُطاول 
مسؤولين في فتح وآخرين فلسطينيّين خارج 

المخيّم. 
تحذير لبناني لفلسطينيِّي عين الحلوة:   >>

ره اإلسلميون؛ علي داود،  مخطّط دموّي يُحضِّ
الجمهوريَّة، ٤ كانون الثاني 2017¶

رفض ممثّل النيابة العامة توجيه تهمة 
االنضمام لمجموعة مسلّحة إلى مواطن 
سوري في لبنان على خلفيَّة انتمائه في 

سوريا إلى الجيش السوري الحّر.
ممّثل النيابة العامة: ما يرتكبه السوري في   >>
بلده ال تشمله صلحيتنا؛ النهار، 5 كانون الثاني 2017¶

أعلن المكتب اإلعالمي لسفارة دولة اإلمارات 
العربيَّة المتّحدة أنَّ »ملحقيَّة الشؤون 

اإلنسانيَّة والتنمويَّة« في السفارة أطلقت، 
»تزامًنا مع مبادرة عام الخير، حملَة االستجابة 

اإلماراتيَّة للنازحين السوريين )شتاء 2017 
لبنان(«، وقد تَرَْجَمْت عن هذه الحملة 

َمٌة من عدد من الجهات اإلماراتيَّة  ِهباٌت ُمَقدَّ
المانحة.

انطلق حملة االستجابة اإلماراتيَّة للنازحين   >>
)شتاء 2017(؛ الجمهوريَّة، 5 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقال المشــار إليه أدناه: 
تشــكلت لجنة من الفصائل الفلسطينيَّة 

لتطويق اإلشــكاالت وإزالة آثار التوترات، 
برئاســة عضو المكتب السياسي لجبهة 

التحرير الفلســطينيَّة اللواء صالح اليوسف 
وعضوي الجبهــة الديموقراطيَّة أبو النايف 
ورئيس حزب الشــعب الفلسطيني غسان 

أيوب.
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التقــت اللجنة فوًرا قائد األمن الوطني 
الفلســطيني اللواء صبحي أبو عرب والقوى 

اإلســالميَّة، ووضعت مبادرة تنّص على تسليم 
قاتِلَي ]الناشــط في »عصبة األنصار«[ سامر 

حميــد ]على أواخر كانون األول 2016[، 
حيث قام أبو عرب بتســليمهما إلى القوة 
األمنيَّة الفلســطينيَّة التي باشرت التحقيق 

معهمــا. كمــا طلبت اللجنة من الطرف اآلخر 
تســليم القّوة األمنيَّة أيًضا قتلة الفتحاوي 

إبراهيــم منصور ]الذي اغتيل بعد نحو 
أســبوع على قتل حميد[. يذكر أنَّ المبادرة 

تنص أيًضا على تســليم جميع المتورّطين 
ســابًقا في االغتياالت إلى الجيش اللبناني. 

عين الحلوة: إزالة فتائل التفجير؛ علي داود،   >>
الجمهوريَّة، 5 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: أعلنت 
األجهــزة األمنيَّة المعنيَّة اعتقاَل مجموعة من 

11 عنصرًا على صلة بالشــخصيَّة اإلرهابيَّة 
الطرابلســيَّة شادي المولوي المتواري منذ 
زمــن في مخيم عين الحلوة، وفق ما تفيد 
بــه معلومات أمنيَّة. والحًقا أعلنت األجهزة 

نفســها اعتقاَل سوريٍّ جاء منذ زمن ليس 
ببعيــد إلى لبنان في انتظار تلّقيه أوامر من 
قيادته في ســوريا للشروع في تنفيذ أعمال 

إرهابيَّة. 
هل المخاوف من عودة اإلرهاب  >> 

 ليضرب في لبنان في محلّها؟؛ إبرهيم بيرم،
النهار، 5 كانون الثاني 2017¶

أملت »هيئة متابعة توصيات االســتعراض 
الدوري الشــامل حول لبنان« أْن يكون عهد 

رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون »محطة 
لتعزيز حقوق اإلنســان وحمايتها«، الفتة 
إلى »أنَّ تردي حالة حقوق اإلنســان في 

لبنــان جزء من األزمات التــي تعصف بوطننا 
منذ أعوام«، وطالبت في رســالة وقَّعت 

عليهــا 22 هيئة مــن هيئات المجتمع 
المدني اللبناني والفلســطيني تُعنى 

بحقوق اإلنســان، في عداد ما طالبت 

به، بـ »إســراع وزارة العمل في اعتماد 
المراســيم التنفيذيَّة لتيســير دخول الالجئ 
الفلســطيني سوق العمل العادي واإلداري 

والمهني، وإعطائه الحق في االســتفادة 
الكاملــة من تقديمــات الضمان االجتماعي«.

رسالة من 22 هيئة مدنيَّة لبنانيَّة   >> 
وفلسطينيَّة إلى عون: تعزيز حقوق اإلنسان عمليًّا 

 وإلغاء اإلعدام وإقرار السلسلة؛
النهار، 5 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
وفًدا من الممثّلين المقيمين للمنظّمات 

الدوليَّة في لبنان للبحث في شؤون الالجئين 
السوريين. 

بوعاصي بحث مع ممّثلي المنظّمات   >>
 الدوليَّة تفاصيـل أنشطتها وتطويرها مستقبًل؛

النهار، 6 كانون الثاني 2017¶

أكد األمين العاّم لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، في رسالة جوابيَّة بعث بها 

إلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد 
جنبالط ردًّا على تهنئة األخير له بانتخابه 

لهذا المنصب، أنَّ »استضافة لبنان لهذا 
العدد الكبير من النازحين كانت الفتة ومثااًل 

للمنطقة والعالم«.
ماذا قال غوتيريس لجنبلط؟؛  >> 

الجمهوريَّة، 6 كانون الثاني 2017¶

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في السراي الحكومي سفيرة هولندا في لبنان 

في زيارة وداعيَّة. السفيرة قالت إنَّ اللقاء 
تناول موضوع النازحين الذي هو عبء على 

لبنان، مؤكّدة أنَّ بالدها تحاول دعم لبنان 
قدر المستطاع.

سفيرة هولندا زارته ]الحريري[ موّدعة وأبلغته   >>
دعم بلدها للبنان؛ المستقبل، 6 كانون الثاني 2017¶

وزعت »جمعيَّة المواساة والخدمات 
االجتماعيَّة« المرحلة األولى من تبّرعات 

»حملة االستجابة اإلماراتيَّة للنازحين 
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السوريين )شتاء 2017 لبنان(« في مجمع 
الشرحبيل لالجئين السوريين )صيدا(.

انطلق حملة االستجابة اإلماراتيَّة للنازحين   >>
)شتاء 2017( في صيدا؛ الجمهوريَّة، 6 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقال المشار إليه أدناه: يُجمع 
التجار األرمن على أنَّ األزمة السوريَّة أرخت 

بثقلها على أسواق برج حمود، فيؤكّد 
أحدهم أنَّه عمل في مجال التجارة لـ40 

سنة، »لكّنني لم أَر مثل السنوات الخمس 
األخيرة«، على الطريق العاّم، محٌل تقف 

صاحبته على الباب، تنفخ سيجارتها... سألناها 
عن وضع األسواق، أطلقت العنان لضحكة 

طويلة مجيبة: »الوضع زفت«. وأضافت: 
»لم نشعر بطعم العيد والدولة غائبة عّنا، 

فنحن مواطنون كغيرنا، إاّل أنَّ أحًدا ال ينظر 
إلينا. عشنا الحرب في السابق وعايشنا مآسي 

كثيرة، لكننا لم نقبل مساعدات من أحد 
ألنَّ اللبناني أكبر من ذلك، أما اليوم فكّل 

المساعدات هي للنازحين...«.
روا... فأتاهم الُمخلِّص؛ اضطُِهدوا وُهجِّ  >> 

ربى منذر، الجمهوريَّة، 6 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 
عن »مصادر أمنيَّة لبنانيَّة وفلسطينيَّة«، 

أنَّ »المطلوب شادي المولوي موجود في 
حّي حطّين في مخيم عين الحلوة بحماية 

اإلسالميين المتشّددين بقيادة بالل بدر، وهو 
ال يتحرّك علًنا إنَّما بالتخّفي وبحزام ناسف«، 
علًما بأنَّ المولوي يبّدل مكان اختبائه دوريًّا 

تفاديًا إللقاء القبض عليه.
المولوي في حماية اإلسلميِّين في حّي   >>

حطّين؟؛ علي داود، الجمهوريَّة، 6 كانون الثاني 2017¶

أعلنت وزارة العمل، في بيان، أن وزير 
العمل محمد كبارة »كلف جهاز التفتيش 

في الوزارة إجراء حملة واسعة على أصحاب 
العمل األجانب والعمال غير اللبنانيين الذين 

يعملون لدى أي صاحب عمل لبناني أو 
أجنبي في ما يتعلق بأحكام مرسوم تنظيم 

عمل األجانب لجهة إجازات العمل، وطلب 
التشدد في أعمال التفتيش«. ودعت الوزارة 
كل »المخالفين الى التقيد بأحكام القوانين 

والمراسيم المرعيَّة اإلجراء، واإلسراع في 
تسوية أوضاعهم تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات 

القانونيَّة التي تصل الى حد اإلقفال«.
وزارة العمل: لإلسراع في تسوية أوضاع   >> 

 العمال األجانب والتقيد بالقوانين؛
الوكالة الوطنيَّة لإلعلم، 9 كانون الثاني 2017¶

زار القيادي الفلسطيني في مخيّم 
عين الحلوة محمود عيسى )اللينو(، المعروف 

بقربه من محمد دحالن، رئيَس االتِّحاد 
العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حّمود 

وسط تضارب حول موضوع اللقاء وفحواه.
ماذا حمل القيادي الفلسطيني »اللينو«  >> 

 إلى الشيخ حّمود في صيدا؟؛ إبراهيم بيرم،
النهار، 9 كانون الثاني 2017¶

التقى رئيس الجمهوريَّة ميشال عون نائب 
وزير الخارجيَّة الصيني، وتمّنى أْن تساهم 

الصين في إيجاد حّل لمأساة الالجئين 
السوريين يَُمكِّنهم من العودة اآلمنة إلى 

وطنهم.
مينغ نقل إلى عون رسالة من نظيره   >>

الصيني: مستعّدون للمساهمة في مسيرة التنمية؛ 
النهار، 9 كانون الثاني 2017¶

التقى رئيس الجمهوريَّة ميشال عون رئيس 
لجنة األمن القومي والسياسة الخارجيَّة في 

مجلس الشورى اإليراني، ومما قاله خالل 
اللقاء إنَّ عدد النازحين السوريين بات يقارب 
نصف عدد سّكان لبنان ما ينعكس سلبًا على 

الوضعين االقتصادي واألمني.
بروجردي جال على الرؤساء والتقى   >> 
 نصرالله: نعّول كثيًرا على العهد للنهوض بلبنان؛

النهار، 9 كانون الثاني 2017¶

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل لقاء في حلبا مع عدد من 
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رؤساء بلديات عكار، عن العمل على إعداد 
تقرير وطني عن واقع النزوح السوري في 

لبنان.
معين المرعبي: نعدُّ تقريًرا عن النزوح   >>

السوري؛ النهار، 9 كانون الثاني 2017¶

أثنى بطريرك األرمن آرام األول كيشيشيان 
على دور الرئيس رياض الصلح في استقبال 

األرمن يوم قَِدموا إلى لبنان الجئين. كالم 
البطريرك جاء بمناسبة احتفال أقيم لإلعالن 
عن إنجاز ترميم المدرسة األرمنيَّة في برج 
حمود بمنحة من مؤسسة الوليد اإلنسانيَّة 

حضرته نائبة رئيس المؤسسة الوزيرة السابقة 
ليلى الصلح ابنة رئيس الوزراء السابق رياض 

الصلح.
الصلح قّدمت للمدرسة األرمنيَّة تجهيزات ــ   >>

 كيشيشيان: مساهمتنا أساسيَّة في إعمار لبنان؛
النهار، 9 كانون الثاني 2017¶

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجيَّة الياباني 
بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشال عون عن 
قرار ياباني بتقديم 17.9 مليون دوالر للبنان 
مساعدة له على تحّمل أعباء اللجوء السوري.

وزير الخارجيَّة الياباني زار عون وبري   >>
والحريري: 18 مليون دوالر لرعاية لبنان للنازحين 

السوريين؛ النهار، 10 كانون الثاني 2017¶

تتويًجا لما بذل من مساٍع، انتشرت القّوة 
األمنيَّة الفلسطينيَّة المشتركة في الشارع 

الفوقاني لمخيّم عين الحلوة وذلك بإشراف 
قائد القّوة األمنيَّة الفلسطينيَّة المشتركة في 

منطقة صيدا العميد خالد الشايب.
انتشار القّوة األمنيَّة في عين الحلوة؛   >>

الجمهوريَّة، 10 كانون الثاني 2017¶

أعلنت وزارة العمل أنَّ وزير العمل محّمد 
كبّارة كلّف جهاز التفتيش في الوزارة إجراء 
حملة واسعة على أصحاب العمل األجانب 
والعّمال غير اللبنانيين الذين يعملون لدى 

أّي صاحب عمل لبناني أو أجنبي وذلك 

تطبيًقا ألحكام مرسوم تنظيم عمل األجانب 
في لبنان.

وزارة العمل: لإلسراع في تسوية أوضاع   >>
العّمال األجانب؛ الجمهوريَّة، 10 كانون الثاني 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في أسباب طلبه ضّم وزارته إلى 

اللجنة الوزاريَّة المكلّفة متابعة شؤون 
النازحين: »كوزارة مستحدثة تهتّم بشؤون 

النازحين، رأينا أنَّه من الضروري إشراكنا في 
هذه اللجنة التي يرأسها الرئيس الحريري 

لنساهم في الحلول التي تُطرح لهذا الملف«.
جلسة في »السرايا« تكمل وضع   >> 

 »النفط« و»النازحين« على سكّة المعالجة؛
المستقبل، 11 كانون الثاني 2017¶

زار مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشيخ عبد 
اللطيف دريان، الموجود في المملكة العربيَّة 

السعوديَّة، مقّر هيئة اإلغاثة اإلسالميَّة، 
والتقى أمينها العام والمديرين اإلقليميين 

الذين شرحوا له ما تقوم به الهيئة من جهود 
إغاثيَّة وإنسانيَّة في لبنان منذ عقود. تال 
الشرح عرض لفيلم عن أوضاع النازحين 

السوريين والمخيّمات التي أقامتها هيئة 
اإلغاثة في عّكار والضّنيَّة وعرسال.

دريان من جّدة: السعوديَّة حاضنة لقضايا   >>
العرب ولبنان ــ التقى مسؤولي »منظّمة التعاون« 

و»اإلغاثة اإلسلميَّة«؛ المستقبل، 12 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقالة المشار إليها أدناه: 
المعروف أنَّ األثر االجتماعي واالقتصادي 

لتدفّق النازحين إلى لبنان بات يفوق قدرات 
الدولة اللبنانيَّة على التحّمل ويتخطى 

تَْقديمات المؤّسسات المانحة لمواجهته... 
فهل يمكن أْن تكون مشاركة القطاع الخاص 

اللبناني من خالل المسؤوليَّة االجتماعيَّة 
للشركات طريًقا إلى الحّل؟

وفق تقارير البنك الدولي، فإنَّ أوضاع الماليَّة 
العامة اللبنانيَّة الهّشة منذ ما قبل األزمة 
السوريَّة تدهورت بشكل حاّد منذ بداية 
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هذه األزمة، وقد تسبّبت بانخفاض عائدات 
الضرائب 1.5 مليار دوالر بين عاَمي 2012 

و2014 نتيجة تأثير األزمة السوريَّة على 
المناخ االستثماري في لبنان.

على خطٍّ مواز، ارتفع إجمالي إنفاق 
الموازنة بنحو 1.1 مليار دوالر خالل الفترة 

2014/2012، لتلبية احتياجات النازحين 
السوريين بسبب الزيادة في استهالك 

مختلف الخدمات العاّمة )زيادة مفاجئة 
في استخدام نظم إدارة النفايات الصلبة 

والخدمات البلديَّة من قبل النازحين 
السوريين، زيادة الطلب على الطاقة 

الكهربائيَّة، ارتفاع مصروف المياه، تدهور 
نظام النقل والضغط على الطرقات، وال سيّما 
في المناطق التي توجد فيها أعداد كبيرة من 

الالجئين(.

أكثر من ذلك، فإنَّ األزمة السوريَّة دفعت 
بنحو 170 ألف لبناني إضافي تحت خط 

الفقر. ووفًقا لتقرير البنك الدولي، فإنَّ ٪92 
من الالجئين السوريين العاملين في لبنان 
ليس لديهم عقد عمل، وأكثر من نصفهم 

يتقاضون أجورهم أسبوعيًّا أو يوميًّا.
المسؤوليَّة االجتماعيَّة للشركات حلٌّ ألزمة   >>

 النازحين السوريين؟؛ سهام رزق الله، الجمهوريَّة،
10 كانون الثاني 2017¶

في مخيّم عين الحلوة، اعتصام بدعوة من 
»المنظمة النسائيَّة الديموقراطيَّة« أمام مقّر 

القّوة األمنيَّة المشتركة، شارك فيه حشد 
نسائي وقائد القّوة وضبّاطها. 

َل انفجار قنبلة يدويَّة في  إلى ذلك، ُسجِّ
المخيم المذكور قرب مكتب أحد مسؤولي 
حركة فتح اقتصرت أضرارها على الماديّات. 

قنبلة قرب مكتب في عين الحلوة  >> 
 واعتصام نسائي طالب بـ »ضبط الفلتان«؛

النهار، 11 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقالة المشار إليها أدناه: لم يَمِض 
أكثر من 24 ساعة على انتشار القّوة األمنيَّة 

المشتركة في مخيّم عين الحلوة حتّى انهالت 

عليها االنتقادات واصفة إياها بالفلكلوريَّة 
وبالضحك على اللحى باعتبار أنَّ القّوة لم 
تنتشر إاّل حيث كانت موجودة في األصل.

إلى ذلك، سلَّم فلسطينيان من مخيّم 
الرشيديَّة في صور نَْفَسيهما إلى مخابرات 

الجيش اللبناني إلنهاء ملّفهما األمني، وهما 
مطلوبان بتهمة إطالق نار.

انتقاد النتشار القّوة األمنيَّة: أمن بالتراضي؛   >>
علي داود، الجمهوريَّة، 11 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقال المشــار إليه أدناه: جرت 
أخيرًا اتّصاالت لبنانيَّة/فلســطينيَّة لدرس 
الوضــع الخطير في مخيّم عين الحلوة 

والتهديد الذي يشــّكله اإلرهابيون عليه 
وعلى الجوار وســائر المناطق. وألقى 

الجانب اللبناني المســؤوليَّة على الجانب 
الفلســطيني، وخصوًصا على الفصائل 

داخل عين الحلوة، وكذلك على الســلطة 
الفلسطينيَّة. 

وأملــت مصادر معنيَّة »أْن يكون ملّف 
مخيم عين الحلوة بنًدا أساًســا على جدول 

األعمال الفلســطيني في مناسبة انعقاد 
اللجنــة التحضيريَّة فــي لبنان تمهيًدا النعقاد 
المجلس الوطني الفلســطيني«، وقالت هذه 

المصــادر: »هنا المبادرة في يد الفصائل 
الفلســطينيَّة في داخل المخيّم وخارجه، 

لعدِم إبقائــه حاضنًة لإلرهابيين والخارجين 
على القانون. والمطلوب االســتعجال قبل 

فوات األوان، وقبل أْن يســتفحل هذا 
اإلرهــاب أكثر ويطاوَل خطرُه الجميع بال 

استثناء«.
قّمة لبنانيَّة سعوديَّة واعدة... والشبكات   >>

اإلرهابيَّة تتهاوى تباًعا؛ الجمهوريَّة، 11 كانون الثاني 2017¶

قال رئيس االتِّحاد العمالي العام غسان غصن 
إنَّ االتِّحاد ينتظر تحديد موعد لقيادته للقاء 
رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون ورئيس 

مجلس الوزراء سعد الحريري لتسليمهما 
مذكّرة اجتماعيَّة/اقتصاديَّة من أبرز بنودها 
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منافسة اليد العاملة األجنبيَّة، وال سيما من 
النازحين السوريين للبنانيين.

غصن لـ »المستقبل«: المعالجة االقتصاديَّة   >>
مدخل لتحسين الوضع االجتماعي ــ »العّمالي« يطلب 

موعًدا مع عون والحريري لتسليمهما مذكّرة مطلبيَّة؛ 
المستقبل، 11 كانون الثاني 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون من حديث 
إلى قناة »الجزيرة« بمناسبة زيارته قطر: 

»طرحنا موضوع الالجئين خالل زيارة قطر 
من الناحية االقتصاديَّة واألمنيَّة والحياتيَّة، 

وهناك مساعدات تصل عبر األمم المتّحدة 
إنَّما اعتبر أنَّها غير كافية، وال حوار حاليًّا 
مع السلطات السوريَّة حول إمكان توفير 

بيئة آمنة لعودة النازحين، إنَّما ال شيء 
غير ممكن، وقد تحّل اللحظة المناسبة 

إلقامة مثل هذا الحوار، ونحن نلمس منهم، 
)من السلطات السوريَّة(، وفق تصريحاتهم 

ومواقفهم، رغبة في ذلك؛ والتنسيق مع 
اإلدارة السوريَّة يجب أْن يُتّخذ فيه قرار على 

مستوى وطني ضمن القرارات الداخليَّة«.
إيجابيات الرياض والدوحة رهن  >> 

الترجمة ــ القضاء يضع يده على حماية الملحة 
يَّة؛ النهار، 12 كانون الثاني 2017¶ الجوِّ

أعلن وزير الثقافة غطّاس خوري بعد جلسة 
مجلس الوزراء تأليَف لجنة وزاريَّة تعنى 

بموضوع النازحين برئاسة رئيس الحكومة 
وبمشاركة الوزراء المختّصين، وهم: وزراء 

الشؤون االجتماعيَّة والصّحة والتربية 
واألشغال والدولة لشؤون النازحين والداخليَّة.

وأضاف خوري أنَّه كان هناك خليَّة أزمة 
لمتابعة الموضوع وليس لجنة، وكّل اللجان 
التي كانت موجودة في الحكومة السابقة 

تّمت إعادة النظر فيها وزيادة وزراء مختّصين 
في عدادها. 

وعما إذا كانت اللجنة ستبدأ من الصفر؟ 
أجاب: »لدينا مليون ونصف مليون نازح، 

فكيف سنبدأ من الصفر؟ سنكمل كل ما تّم 
البدء به في السابق، ولكن يجب أْن تكون 

للدولة استراتيجيَّة وأْن تفاوض مجتمعة، 
وأاّل تقوم كل وزارة على حدة بطلب دعم 

المجتمع الدولي«.
مجلس الوزراء في السرايا أّجل النفط   >>

والبنود الماليَّة ــ الحريري: زيارات عون مهّمة لترميم 
العلقات العربيَّة؛ النهار، 12 كانون الثاني 2017¶

تلقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري اتّصااًل 
من رئيسة البرلمان اإليطالي بُِحثَت خالله 

األوضاع العاّمة في المنطقه ووضع الالجئين 
السوريين في لبنان.

بري: جلسات تشريعيَّة ورقابيَّة  >> 
 مكّثفة والمجلس لن يتهاون في المحاسبة؛

الجمهوريَّة، 12 كانون الثاني 2017¶

»ملحقيَّة الشؤون اإلنسانيَّة والتنمويَّة« في 
سفارة اإلمارات العربيَّة المتحدة في لبنان 

تستكمل »حملة االستجابة اإلماراتيَّة للنازحين 
السوريين )شتاء 2017 لبنان(« وتوزّع مالبس 
شتويَّة وبطّانيات على قرابة 2085 مستفيًدا 

من النازحين السوريين في البترون.
مساعدات إماراتيَّة للنازحين في البترون؛   >>

الجمهوريَّة، 12 كانون الثاني 2017¶

»ملحقيَّة الشؤون اإلنسانيَّة والتنمويَّة« في 
سفارة دولة اإلمارات العربيَّة المتحدة في 
لبنان تستكمل حملة »االستجابة اإلماراتيَّة 

للنازحين السوريين )شتاء 2017 لبنان(« 
وتوزّع مالبس شتويَّة وأحذيَة وفرًشا 

وبطّانيات على أكثر من 300 مستفيد من 
النازحين السوريين في منطقة الرميلة.

مساعدات إماراتيَّة للنازحين في الرميلة؛   >>
الجمهوريَّة، 13 كانون الثاني 2017¶

على ذّمة المقال المشار إليه أدناه: لم تَُغيِّر 
استضافُة عرسال ألكثر من ثالثة أضعاف عدد 

سّكانها من الالجئين السوريين في واقع 
»الحرمان« شيئًا، بل زادت األمور تعقيًدا 
وحاجة... فرغم توزّع أكثر من 120 ألف 
الجئ سوري على منازل البلدة وأكثر من 
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40 مخيًّما، ورغم تقاطر المؤسسات الدوليَّة، 
بقيت عرسال، وفق أهاليها، من دون خدمات 

إنمائيَّة وبنى تحتيَّة.

يقول هؤالء إنَّ »إحدى مؤّسسات األمم 
المتحدة بادرت إلى معالجة مشكلة الصرف 

الصّحي لالجئين عشوائيًّا، في ظل غياب 
الفت لوزارتَي البيئة والصّحة«. وقد تعاقدت 

المؤّسسة األمميَّة مع 11 من أصحاب 
الصهاريج من أبناء عرسال لـ »شفط« مياه 

الصرف الصحي ونقلها من 35 مخيًّما لالجئين 
يوميًّا، في حين أنَّ 10 آخرين )4 من أبناء 
البلدة و6 شركاء سوريين(، يعملون يوميًّا 

على »شفط« مياه الصرف الصحي من أحياء 
البلدة. هكذا ينقل 21 صهريًجا يوميًّا آالف 
الليترات المكّعبة من الصرف الصّحي عبر 

وادي حميد إلى جرود عرسال الشماليَّة 
الشرقيَّة لتفرغ حموالتها هناك.

عرسال مهّددة بمياه الصرف الصّحي؛  >> 
رامح حميَّة، األخبار، 12 كانون الثاني 2017¶

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي نيَّة الحكومة االهتمام بمناطق 

األطراف المهّمشة والتي ضاعف معاناتها 
النزوح السوري.

المرعبي: من الضروري االلتفات إلى مطار   >>
القليعات ليكون جاهزًا فور توّقف الحرب في سوريا؛ 

النهار، 1٤ كانون الثاني 2017¶

6 فلسطينيين، اثنان من مخيم عين الحلوة 
واآلخرون من مخيم الرشيديَّة، يسلّمون 
أنفسهم إلى فرع مخابرات الجيش في 

الجنوب إلنْهاء ملفاتهم األمنيَّة. 
6 فلسطينيين سلّموا أنفسهم للجيش؛  >> 

النهار، 1٤ كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أقّر 
االجتماع الذي عَقده رئيس الحكومة سعد 

الحريري للّجنة الوزاريَّة المكلّفة ملّف 
النازحين السوريين خطَة عمل الوزارة 
لمواجهة هذا الملف. وبحسب مصادر 

المجتمعين، تّم تشكيل اإلدارة المعاِونة 
لوزير الدولة لشؤون النازحين وفريق عمله، 

وانتهى االجتماع إلى تكليف أعضاء اللجنة 
وضع تقرير شامل عن األضرار واالنعكاسات 

السلبيَّة للنازحين على مختلف مناحي 
الحياة ليُرفَع إلى مجلس الوزراء قريبًا، مع 

اقتراح خطط التحرّك اإلقليميَّة والدوليَّة التي 
سيقوم بها لبنان لمقاربة األزمة. ]وُعلَِم[ أنَّ 

المجتمعين تداولوا في تقرير جديد حّدد 
ما بَلغته كلفة النزوح السوري على لبنان 

على كّل المستويات بما بين 14 و15 مليار 
دوالر، بمعرفة وِعلم مختلف الجهات الدوليَّة 

المانحة والمؤسسات اللبنانيَّة المهتّمة 
بهذا الملف والتي ساهَمت في تقدير هذه 

الخسائر. 
هدوء سياسي يسبق »أسبوع العمل«... وعون   >>

إلى مصر قريًبا؛ الجمهوريَّة، 1٤ كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، ونقاًل 
عن وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي، قّرر مجلس الوزراء خالل آخر 

جلســة له، تأليف لجنة وزاريَّة برئاســة رئيس 
الحكومة ســعد الحريري ومشاركة الوزراء 

المختّصين، )وزراء الشــؤون االجتماعيَّة 
والصّحة والتربية واألشــغال والدولة لشؤون 
النازحين والداخليَّــة(، تكون مهمتها صياغة 

سياســة عامة للتعاطي مع أزمة النزوح 
الســوري من أجل رفعها إلى مجلس الوزراء، 

على أْن تتضمن هذه السياســة كيفيَّة 
معالجــة كّل اآلثار الناجمة عن أزمة النزوح، 

إْن مــن ناحية التداعيات االجتماعيَّة أو 
والبنيويَّة.  االقتصاديَّة 

ورأى المرعبــي أنَّ األولويَّة في هذا الملف، 
يجب أْن تتّجه نحو تحســين البنى التحتيَّة 
في المناطق المضيفة للنازحين الســوريين 

وتأهيلها... 

كما أكد أنَّ كل األموال المرصودة لمســاعدة 
لبنان في ملــف النازحين تّم تحويلها، 

»وليــس هنــاك من أموال عالقة، بل تّم صرف 
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أكثــر من مليار ونصف مليار دوالر خالل 
العام الماضــي من قبل المانحين، ولكن 

لم يكن هناك من ترشــيد لإلنفاق أو خطة 
لصرف األموال في المكان المناِســب، ولم 
يتّم إبــالغ المنظمات الدوليَّة باألولويات 

التي تريد الدولــة اللبنانيَّة اإلنفاق عليها«. 
وإذ أشــار المرعبي إلى أنَّ وزارة شؤون 

النازحين تُســتحدث للمرّة األولى، قال إنَّها 
بدأت تشــكيل فريق عمل لجمع التقارير 
والمعلومات والتنســيق بين كل الوزارات 
المعنيَّــة بملف النازحين مرّجًحا أْن تبدأ 

مالمح النتائج بالظهور بعد فترة شــهر كحّد 
أدنى.

ما أهميَّة وجود لجنة وزاريَّة  >> 
 ُمكلَّفة إدارة ملف النازحين؟؛ رنا سعرتي،

الجمهوريَّة، 13 كانون الثاني 2017¶

أعلن مجلس اإلنماء واإلعمار في بيان أنَّه 
»في إطار التعاون بين الصين ولبنان، تّم 

في مقر مجلس اإلنماء واإلعمار توقيع 
اتفاقيتي هبة عينيَّة مقدمتين من الحكومة 

الصينيَّة بقيمة 10.3 ماليين دوالر، وذلك على 
شكل مساعدة إنسانيَّة للنازحين السوريين 

والمجتمعات اللبنانيَّة المضيفة«.
هبة صينيَّة لمساعدة النازحين؛   >> 

الجمهوريَّة، 1٤ كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، عادت 
حرب التصفيات لتنفجر داخل بلدة عرسال 

بين إرهابيي داعش وجبهة النصرة... وقد 
ُسّجلت خالل الساعات الماضية سلسلة 

عمليات خطف وإطالق ناٍر داخل البلدة 
وجرودها، في وقت تتفاقم فيه أزمة فرض 

»الخوات« من قبل داعش على أصحاب 
المحال في أحياء من بلدة عرسال.

يوم أمنّي حافٌل في عرسال: قتل وخطٌف   >>
و»خّوات«؛ رامح حميَّة، األخبار، 1٤ كانون الثاني 2017¶

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في 
تعليق على البيان الختامي لمؤتمر باريس 

للسالم في الشرق األوسط ]الذي انعقد 
في 15 كانون الثاني[ رفض التوطين عماًل 

بالدستور.
الحريري يرّحب ببيان   >> 

مؤتمر باريس: التوطين مرفوض عمًل بدستورنا؛ 
الجمهوريَّة، 16 كانون الثاني 2017¶

قال راعي أبرشيَّة الفرزل وزحلة والبقاع 
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام 
يوحنا درويش خالل قداس لمناسبة اليوم 

العالمي للمهاجرين، حضره جمهور كبير من 
المؤمنين ومن العائالت السوريَّة والعراقيَّة 

المقيمة في زحلة، إنَّ النزوح إلى لبنان 
كان كثيًفا في السنوات األخيرة ومن األكيد 
أنَّ المهجرين زاحموا اللبنانيين على لقمة 

عيشهم وهذا ما أّدى عند البعض إلى حالة 
من العداء.

درويش احتفل باليوم العالمي للمهاجرين   >>
في زحلة: كنيستنا ال حدود لها وقلبها مفتوح للجميع 

دون استثناء؛ الديار، 16 كانون الثاني 2017¶

أشاد االتِّحاد األوروبي في ختام اجتماع 
لوزراء خارجيته بالجهود االستثنائيَّة للبنان 

في استضافة أكثر من 1.1 مليون الجئ 
سوري إلى حين تلبية شروط عودتهم إلى 

بلدهم، وأكد احترامه لما قطعه من التزامات 
في مؤتمر لندن ]الذي انعقد مطلع شباط 
2016[، وأثنى على استقبال لبنان الالجئين 
الفلسطينيين بمن فيهم من فّروا أخيرًا من 

سوريا.
االتِّحاد األوروبي يدعم السلطة  >> 

 الجديدة ويدعو إلى إنجاز االنتخابات التشريعيَّة؛
النهار، 17 كانون الثاني 2017¶

أكدت ممثلة المفوضيَّة العليا لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين بعد لقائها وزير التربية 
مروان حمادة التعاون مع الوزارة لتأمين 

فرص التعليم لالجئين.
فياض أثار مع حمادة موضوع   >> 

 تزامن االمتحانات الرسميَّة مع شهر رمضان؛
النهار، 17 كانون الثاني 2017¶
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استضافت جامعة هايكازيان معرًضا بتوقيع 
فنان بريطاني اتّخذ من سيرة عائلة أرمنيَّة 

هاجرت إلى لبنان ومن ثم إلى الواليات 
المتحدة موضوًعا للوحاته.

قصة هجرة عائلة أرمنيَّة في هايكازيان؛   >>
النهار، 17 كانون الثاني 2017¶

عن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه 
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة سيغريد 

كاغ: »نحن ننظر إلى المنظمات التابعة لألمم 
المتحدة كشريك أساسي لنا في تحّمِل هذه 

األعباء، ونعتمد عليها من أجل التمّكن من 
مواجهة هذه التحديات. والمطلوب، كخطوة 

أولى، أْن يكون لدينا مسٌح شامل لتواجد 
الالجئين السوريين وأثرهم على االقتصاد 

اللبناني الفعلي من مختلف الجهات الماليَّة 
والخدماتيَّة والبنى التحتيَّة«.

]من جهة أخرى[ ذكََّر الوزير السابق 
للشؤون االجتماعيَّة رشيد درباس بأنَّ 

الحكومة اللبنانيَّة أقرّت سياسة عامة تجاه 
اللجوء السوري نهاية عام 2014 ويجري 
تنفيذها بدقّة منذ 5 كانون الثاني 2015 

وقال: »لقد أنشأُت برنامًجا لرصد التحركات 
السكانيَّة الطارئة، والقصد من هذا أْن تكون 

للدولة اللبنانيَّة قاعدة بياناتها الخاصة 
المستقلة عن قاعدة بيانات المنظمة 
الدوليَّة. وهذا البرنامج يستهدف أيًضا 

دراسَة األثر الذي يتركه اللجوء على الدولة 
اللبنانيَّة والمجتمعات المضيفة من النواحي 
االقتصاديَّة واالجتماعيَّة واألمنيَّة. ولقد كانت 

هناك مفاوضات مع المفوضيَّة السامية 
لشؤون الالجئين لتمويل هذا البرنامج ولكّنها 
توقّفت مع اعتبار الحكومة مستقيلة، وأتمّنى 

أْن تُستأنف هذه المفاوضات من أجل 
إنجاز هذا البرنامج، علًما أنَّ عدًدا كبيرًا من 

المتعاقدين تّم تدريبهم للقيام بمهاّمهم على 
أحسن وجه«.

التيار يلوح بثورة شعبيَّة والكتائب  >> 
 يناشد رئيس الجمهوريَّة... وبري يحذر؛

الجمهوريَّة، 17 كانون الثاني 2017¶

أصــدرت »حركة التجّدد الديموقراطي« 
بيانـًـا بعد أول اجتمــاع للجنتها التنفيذيَّة 

فــي العــام الجديد، ومما جاء فيه أنَّ الكثير 
يجب القيام به لحماية االســتقرار االجتماعي 

وتحفيز مناخ االســتثمار وإعادة اللبنانيين 
إلــى العمل، ومن هذا الكثير إدارة أزمة 

النازحيــن على قاعدة تأمين العودة اآلمنة، 
واالســتيعاب الموقت، وتقاسم األعباء مع 

الدولي. المجتمع 
»التجّدد«: نرفض أي قانون ال يحاكي المعايير   >>

الديموقراطيَّة؛ المستقبل، 17 كانون الثاني 2017¶

علــى ذمة المقال المشــار إليه أدناه، يتوقّع 
البنــك الدولي أْن يســّجل لبنان رابع أدنى 

نســبة نمو اقتصادي في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا خالل عام 2017، 

ويعــزو ذلك إلى تفاقــم الضغوط على 
البنى التحتيَّة في لبنان بســبب اســتمرار 
تدفــق الالجئين الســوريين إلى األراضي 

نيَّة.  للبنا ا
توقعات البنك الدولي: 2،2% نسبة النمو  >> 

في 2017؛ الجمهوريَّة، 16 كانون الثاني 2017¶

استجوبت المحكمة العسكريَّة الموقوف 
السوري شادي خالد جنيد المتهم بذبح 

الجندي عباس مدلج واغتيال المؤهل أول في 
فرع المعلومات زهير عز الدين.

هذا ما فضح الموقوف السوري ذابح الشهيدين   >>
مدلج وعز الدين؛ النهار، 18 كانون الثاني 2017¶

أشــار رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
اســتقباله البعثات الدبلوماسيَّة بمناسبة 

الســنة الجديدة إلى تفاقم المشاكل 
االقتصاديَّــة في لبنان حيث إنَّ لبنان قّدم 

مــا يفــوق طاقته في مد يد العون إلى 
أشقائه الســوريين والفلسطينيين ودعا 

دول العالم إلى تحمل مســؤولياتها كاملة 
حفاظًا علــى مصالحها، والمجتمع الدولي 

إلى االعتــراف بخصوصيَّة لبنان وإلى رفض 
أي فكــرة الندماجهم فيه ومؤازرة جهود 
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لبنان للتوصــل إلى العودة اآلمنة للنازحين 
السوريين.

عون في االستقبال السنوي للبعثات   >>
الديبلوماسيَّة: بالنسبيَّة قد يخسر البعض لكننا نربح 

استقرار الوطن؛ النهار، 18 كانون الثاني 2017¶

شدد مجلس كنائس الشرق األوسط على 
عودة النازحين والمهجرين إلى أرضهم بحريَّة 
وكرامة وإنسانيَّة وخصوًصا مسيحيي الموصل 

وسهل نينوى في العراق ودعا المجتمع 
الدولي إلى ضمان عودة آمنة للنازحين في 

لبنان واألردن وتركيا بالسرعة الممكنة.
مجلس الكنائس: أولويَّة الحضور  >> 

 المسيحي وحل سلمي في سوريا ودعم عودة النازحين؛
النهار، 18 كانون الثاني 2017¶

بحث وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة مع سفيرة االتِّحاد األوروبي العالقات 

التربويَّة والمشاريع المشتركة بين الوزارة 
واالتِّحاد األوروبي، وأبرزها مساهمات االتِّحاد 

في دعم جهود الحكومة اللبنانيَّة لتعليم 
النازحين. 

تطوير المناهج وتعليم النازحين  >> 
في لقاءات حمادة؛ المستقبل، 18 كانون الثاني 2017¶

أوقفــت المديريَّــة العامة لألمن العام 
المدعوة )ب. ف.( من الجنســيَّة الســوريَّة 

النتمائهــا إلى تنظيم إرهابــي. بنتيجة 
التحقيــق معها، اعترفــت بانتمائها إلى 

تنظيــم إرهابي وبتشــجيع أخريات على 
المغــادرة إلى ســوريا لاللتحاق بصفوفه، 

كمــا اعترفت بتواصلهــا مع إرهابيين 
موجودين في ســوريا باإلضافــة إلى قيامها 
بجمع مبالغ ماليَّة لشــراء مســدس حربي 

ورمانات يدويَّة وأحزمة ناســفة. كما 
اعترفــت بالتخطيــط مع المدعوة )ج. و. 

ع.( الغتيــال أحد عناصــر مخابرات الجيش 
بواســطة مسدس حربي.

خططت الغتيال عنصر مخابرات  >> 
بمسدس حربي؛ الجمهوريَّة، 18 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: توقّعت 
مصادر أمنيَّة فلسطينيَّة أْن يستمّر »األمن في 

ا في الفترة المقبلة«  مخيم عين الحلوة هشًّ
وهو ما يؤثّر على عمل المؤسسات األهليَّة 

والمدارس على وجه الخصوص. فعند كل 
اشتباك تسارع إدارات المدارس التابعة 

لألونروا إلى إغالق أبوابها حتى عودة الهدوء.

وتفاديًا لرهن التعليم باألمن الهّش، ركزت 
القوة األمنيَّة التي انتشرت منذ أيام وجودها 

في محيط المدارس لتأمين سالمة حركة 
الطالب والكادر التعليمي منها وإليها. إاّل 
أنَّ وكالة غوث الالجئين لم تكتِف بذلك. 

فبحسب مصادر فلسطينيَّة، وضعت الوكالة 
اقتراًحا بدياًل إلنقاذ العام الدراسي للطالب، 

وال سيما صفوف الشهادات الرسميَّة، في حال 
تدهور األمن مجدًدا، يقوم على »فتح صفوف 

لهؤالء في المدارس التابعة للوكالة الواقعة 
في صيدا«.

األونروا تطلب اللجوء؟؛  >> 
األخبار، 17 كانون الثاني 2017¶

استقبل وزير الدولة لشؤون الالجئين وفًدا 
من بعثة الهالل األحمر القطري وبحث معه 

في أوضاع الالجئين السوريين.
المرعبي استقبل وفد الهلل األحمر  >> 

القطري؛ النهار، 19 كانون الثاني 2017¶

قرر محافظ الشمال إقفال عدد من 
المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع 
األحمر استكمااًل لحملة مكافحة العمالة 

األجنبيَّة.
إقفال مؤسسات يديرها سوريون  >> 

بالشمع األحمر؛ النهار، 19 كانون الثاني 2017¶

عن وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي: 
»نحن بانتظار تبلور الخطة الواضحة للحكومة 

اللبنانيَّة، ألنَّه آن األوان أْن يكون للحكومة 
صوت وخطاب واحد في هذا الملف«، وأشار 

إلى أنَّ »الحكومة اللبنانيَّة شّكلت لجنة 
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لمتابعة هذا الملف، وإلعداد ورقة ستكون 
الخطاب الموحد من ناحية، وسوف تعّد، من 

ناحية أخرى، خطة عمل تأخذ في االعتبار 
وضع الالجئين ووضع اللبنانيين الذين يعانون 

كثيرًا من الوضع الضاغط الذي يتسبب به 
اللجوء السوري«.

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي أنَّه ال تضارب في الصالحيات بين 
الوزارات المعنيَّة بملف النزوح ألنَّ رئاسة 

الحكومة هي المسؤولة األساسيَّة عنه.
لبنان يعيد رسم خطته في ملف اللجئين؛   >>

النهار، 19 كانون الثاني 2017¶

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري، خالل إطالقه 

»خطة لبنان لالستجابة لألزمة« في السراي، 
المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في 

تحمل عبء النزوح السوري »لمواجهة أقسى 
األزمات التي يشهدها لبنان«. وقال: »أثبتت 

أزمة النزوح السوري أنَّها معقدة ومدمرة. 
فالضغط على اقتصادنا الحقيقي كان هائاًل 
وغير مسبوق. إذ انخفض النمو من معدل 
8 في المئة قبل األزمة إلى واحد في المئة 
خاللها، وهذا قلص قدرتنا على التعامل مع 

النازحين. وتشير تقديرات البنك الدولي 
إلى أنَّ لبنان تكبد خسائر بلغت 13,1 مليار 
دوالر منذ عام 2012، منها 5,6 مليارات عام 
2015 وحده. وازداد عدد السكان في لبنان 

بنسبة الثلث على مدى ست سنوات، ما 
شكل ضغطًا هائاًل على الخدمات العامة التي 

أصبحت تعمل أكثر من طاقتها«.

وأضاف: »من األولويات القصوى لحكومتي 
احتواء العجز ورفع مستوى البنى التحتيَّة 

وتحفيز النمو. وهذا الجهد سيقّوض 
بشدة نتيجة الوجود الكثيف للنازحين. 

وقررت معالجتها من خالل سياسة موحدة 
واستراتيجيَّة شاملة محددة األولويات ووضع 
ورقة سياسيَّة تهدف إلى إجراء مسح شامل 

لوجود النازحين السوريين في لبنان، وتقويم 
تأثير وجودهم على االقتصاد الحقيقي 

والوضع المالي والبنية التحتيَّة الماديَّة. 
وسأفّعل لجنة توجيهيَّة رفيعة المستوى 

تماشيًا مع االلتزامات المعلنة في مؤتمر 
لندن عام 2016، وسأحدد موعًدا لالجتماع 

األول للجنة األسبوع المقبل«.

وتابع: »في السنوات الثالث المقبلة، يحتاج 
لبنان الى استثمارات جديدة ال تقل عن 8 
إلى 10 مليارات دوالر في البنية التحتيَّة. 
كان الدعم والمساهمات وتضافر الجهود 

من المجتمع الدولي حتى اآلن، ذات طابع 
إنساني بشكل أساسي وغير متناسب مع 

الحاجات الكبيرة للمجموعات المتضررة، من 
نازحين سوريين ومجتمعات مضيفة. كما 

أنَّ أمن لبنان واستقراره هو األولويَّة بالنسبة 
إلّي«.

من جهته، قال المنسق المقيم لألمم المتحدة 
فيليب الزاريني: »لبنان يجب أْن يبقى 

محّط االستقرار وُمنطلَقا إلعادة اإلعمار في 
المنطقة. هناك حاجة إلى مزيد من االهتمام 

لتحويل األزمة إلى فرصة ومعالجة معّوقات 
التنمية القائمة، وهذا يعني تمكين الجميع 

من الحصول على التعليم، سواَء كانوا لبنانيين 
أو الجئين سوريين«. 

ثم تحدثت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة 
في لبنان سيغريد كاغ، حيث أكدت أنَّ 

»الدعم الدولي ينبغي أْن يستمر خصوًصا 
عندما تكون الموارد محدودة، وتكون هناك 

أزمات مأسويَّة مستمرة. نحاول تحويل األزمة 
إلى فرصة... هذا هو الوقت المناسب للبنان. 

ونحن بحاجة أيًضا إلى مواجهة المعوقات 
وهذا يعني استمرار التركيز على أولويات 

التنمية مثل التعليم الشامل«، واعتبرت »أنَّ 
هذه الخطة جزء من المقاربة اللبنانيَّة التي 

تتضمن ثالث ركائز هي: السالم، واألمن، 
واالستقرار والهدوء. هذا األمر يتطلب 

المحافظة بشكل مركز على تقديم المساعدة 
اإلنسانيَّة لجميع المجتمعات الضعيفة، 

بالتزامن مع تنفيذ االلتزامات المعلنة في 
مؤتمر في لندن 2016، والتي تهدف بشكل 
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قوي ومستمر إلى توسعة االستثمارات 
والشركات وإعطاء نماذج تضمن إعادة 

النهوض، وتسمح بالسير نحو استراتيجيات 
التنمية على المدى األطول«.

إطلق خطة االستجابة للنازحين في السرايا   >>
الحريري: الحاجة إلى استثمارات بين 8 و10 مليارات 

دوالر؛ النهار، 20 كانون الثاني 2017¶

عن وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
من حديث أدلى به إلى »وكالة سبوتنيك« 
الروسيَّة: إنَّ وضع النازحين السوريين في 

لبنان له جانبان: جانب إنساني وجانب 
سياسي مرتبط بقدرة لبنان على تحّمل هذا 

العدد الهائل، وال بّد ألي مقاربة أْن تأخذ 
في االعتبار كال الجانبين. كما أكّد بوعاصي 
أنَّه »ال نيَّة بتاتًا للمجتمع الدولي بتوطين 

النازحين السوريين في لبنان«. 
بوعاصي: ال نيَّة دوليَّة بتوطين النازحين؛   >>

المستقبل، 20 كانون الثاني 2017¶

عن الوزير السابق رشيد درباس من حديث 
صحافي: »إنَّ خطة معالجة النزوح السوري 
التي أُطلقت منذ العام 2014 برعاية رئيس 

الحكومة السابق تمام سالم، بالتعاون 
مع المنظمات الدوليَّة، تقوم على قاعدة 

المناصفة بين خدمة الالجئين وخدمة 
المجتمع المضيف«، ولفت درباس إلى أنَّ 
»خطة العام 2014 لحظت مليارين و100 
مليون دوالر، وخطة العام 2016 مليارين 

و400 مليون دوالر، لكن األمر مرهون بمدى 
استجابة المانحين وتنفيذهم لوعودهم، 

فاالستجابة لم تكن يوًما كاملة، إذ لم يحصل 
لبنان سوى على ما يقارب 65 ٪ من القيمة 
اإلجماليَّة« ]من المبالغ الموعودة[، مؤكًدا 

أنَّ »األرقام المقدمة ال تُقاَرن مع خسائر 
لبنان جرّاء النزوح والتي تصل إلى 30 

مليار دوالر«. إلى ذلك شّدد درباس على 
أنَّ »إدخال اليد العاملة السوريَّة إلى سوق 
العمل اللبنانيَّة في ظل دورته االقتصاديَّة 

الضعيفة، يفاقم المشكلة عند اللبنانيين من 

دون إيجاد حل لمشكلة النازحين«، معتبرًا 
أنَّ »الحل يكون بتمويل المجتمع الدولي 
مشاريع ضخمة تنّشط الدورة االقتصاديَّة 

اللبنانيَّة«. 
درباس: خطّة معالجة النزوح   >> 

 رهن باستجابة المانحين وتنفيـذ وعودهـم؛
المستقبل، 20 كانون الثاني 2017¶

عن األمين العام لجامعة الدول العربيَّة 
أحمد أبو الغيط بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة 
العماد ميشال عون: »أكدت لفخامة الرئيس 
أنَّ الجامعة العربيَّة تتفّهم الموقف اللبناني، 

إضافة إلى أنَّها تؤيد لبنان لدى المنظمات 
الدوليَّة والدول المانحة وسبل مساعدته 
ودعمه على تجاوز مشكالت الالجئين«. 

أبو الغيط دعا عون إلى الجامعة والمشاركة   >>
في قمة عّمان ورئيس الجمهوريَّة أكّد مرجعيتها »رغم 

الهوان الذي أصابها«؛ النهار، 21 كانون الثاني 2017¶

قدم رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 
حسن منيمنة إلى رئيس الجمهوريَّة وثيقة 

حملت عنوان »رؤية لبنانيَّة موحدة لقضايا 
اللجوء الفلسطيني في لبنان«. رئيس 

الجمهوريَّة ميشال عون جّدد خالل اللقاء 
التزام الدولة اللبنانيَّة حماية الفلسطينيين 

وتوفير األمن لهم ومنع استعمال أماكن 
وجودهم، وال سيما المخيمات الفلسطينيَّة 

ألي أعمال إرهابيَّة. 
عون التقى وفدين أممي وأميركي وخلف،   >>

 واطّلع على »الحوار اللبناني/الفلسطيني«؛ 
النهار، 21 كانون الثاني 2017¶

نظمت وكالة األونروا احتفااًل في دار النمر 
للفنون والثقافة لتكريم 112 الجئًا فلسطينيًا 

شابًا من متخرجين وفائزين بمنح جامعيَّة في 
لبنان بتمويل من االتِّحاد األوروبي.

ِمَنح أوروبيَّة للشباب الفلسطيني؛  >> 
النهار، 21 كانون الثاني 2017¶

استقبل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل 
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سفير بريطانيا هوغو شورتر وبحث معه في 
وضع النازحين السوريين.

أبي خليل يبحث مع شورتر التعاون   >>
الطاقوي؛ المستقبل، 21 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة بالسفير الفرنسي وبحث معه 

المساهمات الفرنسيَّة لدعم وزارة التربية 
في خطتها لتعليم النازحين، كما التقى سفير 

ألمانيا وبحث معه في تعزيز التعاون التربوي 
والجامعي وال سيما أنَّ ألمانيا هي من أكبر 

الداعمين لمشروع تعليم النازحين.
البحث العلمي ودعم النازحين محور   >>

لقاءات حمادة؛ المستقبل، 21 كانون الثاني 2017¶

لفت المجلس الشــرعي اإلسالمي األعلى بعد 
اجتماعه الدوري برئاســة مفتي الجمهوريَّة 

اللبنانيَّة الشــيخ عبد اللطيف دريان في دار 
الفتوى إلى أنَّ »قضيَّة النازحين الســوريين 

ليســت قضيَّة لبنانيَّة وحسب وإنَّما هي 
قضيَّــة عربيَّة ودوليَّة وتتطلب المزيد 

من الجهــود العربيَّة والدوليَّة لوضع حد 
للمأســاة التي ال يســتطيع لبنان أْن يتحّملها 

بمفرده...«.
»الشرعي«: زيارة عون للخليج فاتحة خير   >>
إلعادة العلقات؛ المستقبل، 22 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، واستناًدا 
إلى تقرير صادر عن منظمة »أوكسفام«، فإنَّ 

أقل من 3٪ من أصل 5 ماليين الجئ سوري 
تّم توطينهم في دول غنيَّة، حيث لم يتجاوز 
عدد هؤالء 130 ألف الجئ... وإْذ بلغ عدد 

المعاد توطينهم في كندا 35 ألف شخص، لم 
تستقبل بريطانيا سوى 3 آالف الجئ أي ٪18 

من حصتها. أما الواليات المتحدة، فزادت 
من قيمة المساعدات التي تقدمها إاّل أنَّها لم 

تستقبل إاّل 10٪ من حصتها.
أقل من 3% من اللجئين السوريين  >> 

 تّم توطينهم في الدول الغنيَّة؛ 
األخبار، 20 كانون الثاني 2017¶

نوه رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي 
بعد زيارته رئيس غرفة طرابلس ولبنان 

الشمالي بإيجابيَّة الخطوة التي طرحها رئيس 
الحكومة سعد الحريري والتي تقضي بمنح 
النازحين السوريين حق العمل في قطاعي 
اإلعمار والزراعة مقابل الحصول على أموال 

لتأهيل البنية التحتيَّة في لبنان، ما يخدم 
النازحين ولبنان في الوقت نفسه.

دبوسي التقى مخزومي: لجعل طرابلس   >>
عاصمة اقتصاديَّة؛ المستقبل، 22 كانون الثاني 2017¶

قال عضو الكونغرس السابق دينس كوسنيش 
بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري إنَّ 
لبنان يتحّمل عبئًا لم يتحّمله أحد من خالل 

قبوله باستضافة الالجئين.
الحريري التقى دريان ووفًدا من   >>

الكونغرس ــ غوبارد: نتطّلع إلى هزم المجموعات 
اإلرهابيَّة؛ النهار، 23 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في بلديَّة حلبا عدًدا من رؤساء 

البلديات واتحاد البلديات وتباحث معهم 
في حاجات بلدياتهم وخصوًصا لجهة تمكين 

المجتمعات المضيفة لالجئين من النهوض 
باألعباء التي رتبتها تداعيات األزمة السوريَّة.
المرعبي واصل لقاءاته مع بلديات عكار؛   >>

النهار، 23 كانون الثاني 2017¶

أطلقت اليونيسف مشروًعا وثائقيًّا تفاعليًّا 
تحت عنوان »تخيّل مدرسة« يُسلّط الضوء 
على حياة األطفال السوريين النازحين في 

لبنان، ويقّدم قصًصا عن التحديات التي 
تواجه األطفال النازحين في الوصول إلى 

التعليم.
»تخّيل مدرسة«... مشروع »اليونيسف«   >>

لألطفال السوريين؛ المستقبل، 2٤ كانون الثاني 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة وزير الصناعة حسين الحاج حسن 

في حضور وفد من التعبئة التربويَّة لحزب 
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الله، وبحث المجتمعون في موضوع 
المدارس التي تستقبل التالمذة النازحين في 
بعلبك الهرمل واإلمكانات المتاحة لترميمها 

وتجهيزها وإنشاء مدارس رسميَّة جديدة 
لكي تتمكن من استقبال العدد الالزم من 

التالمذة. كما التقى حمادة السفير البريطاني 
على رأس وفد من وزارة الدولة البريطانيَّة 

للتنمية الدوليَّة، وتناول البحث المساهمات 
البريطانيَّة في دعم مشروع تأمين التعليم 

للتالمذة النازحين، وااللتزامات الدوليَّة على 
المدى الطويل من أجل استمرار تقديم 

التعليم للتالمذة اللبنانيين والنازحين في 
المدارس الرسميَّة. 

حمادة يبحث حاجات بعلبك التربويَّة   >>
وتعليم النازحين؛ المستقبل، 2٤ كانون الثاني 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل 
استقباله، في السراي الحكومي رئيس بلديَّة 

الميناء: »كما تعلمون لدينا فرصة لتمويل 
العديد من مشاريع البنى التحتيَّة في الميناء 

من خالل المساعدات التي تردنا لدعم 
احتياجات النازحين السوريين«.

الحريري: مرتاحون لألجواء السياسيَّة واألمور   >>
في طريق التحسن ــ التقى السنيورة وسفيرين وبلديَّة 

الميناء والفصائل الفلسطينيَّة والقّصار ولجنة الرقابة 
على المصارف؛ المستقبل، 2٤ كانون الثاني 2017¶

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في السراي الحكومي سفراء االتِّحاد األوروبي 

في لبنان والدول األعضاء، وعرض معهم 
األوضاع السياسيَّة الراهنة في لبنان والمنطقة 

وآفاق التعاون بين لبنان ودول االتِّحاد، 
وشكرهم على دعمهم ومساعدتهم للبنان 

على مختلف المستويات، بما فيها القضائيَّة 
واإلصالحات في النظام األمني وفي تعزيز 

التنمية المستدامة وفي أزمة النازحين 
السوريين.

الحريري: أولوياتنا االسـتقرار وإجراء   >>
االنتخابات وإطلق عجلة االقتصاد ــ التقى سفراء 

االتِّحاد األوروبي ووفد »اللقاء الديمقراطي« و»جمعيَّة 
مهرجانات بيروت«؛ المستقبل، 25 كانون الثاني 2017¶

شارك القائم بأعمال السفارة السعوديَّة في 
لبنان في توزيع المساعدات التي تقّدمها 

»الحملة الوطنيَّة السعوديَّة لنصرة الشعب 
السوري« على النازحين السوريين في منطقة 

إقليم الخروب.
بخاري: السعوديَّة لن تتخلّى عن لبنان؛   >>

الجمهوريَّة، 25 كانون الثاني 2017¶

حلّت الفاجعة على منزل مجيد الهاشم 
بعد ساعات من القلق على مصيره... فلقد 
وجدت جثته مطمورة في الرمال قرب مزار 

سيّدة الحبس في العاقورة. ولم تكشف 
القوى األمنيَّة بعد مالبسات مقتل الهاشم، 

ولكن معلومات أشارت إلى شبهة حول عمال 
سوريين يعملون في المنطقة.
مجيد الهاشم ُوِجد جثة؛  >> 

النهار، 25 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة سفيرة الواليات المتحدة األميركيَّة 

وبحث معها بصورة مفصلة مشاريع 
مساعدات المجتمع الدولي والمساعدات 

األميركيَّة للتالمذة النازحين والبيئة الحاضنة 
في لبنان، ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى 

الحصول على مساعدات أطول أجاًل وأكثر 
اتساًعا...

ريتشارد تعرض األوضاع مع الحريري   >>
وحمادة؛ المستقبل، 25 كانون الثاني 2017¶

استقبل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 
وزير االقتصاد والماليَّة الفرنسي السابق 
والمرشح للرئاسة إيمانويل ماكرون. بعد 

اللقاء قال ماكرون: »علينا أواًل أْن نجد حاًل 
دبلوماسيًّا وسياسيًّا لألزمة السوريَّة، وذلك 

من أجل الشعب السوري ومن أجل الالجئين 
السوريين في لبنان كما في الدول المجاورة«.

ماكرون: لحل سياسي يسمح بعودة   >>
النازحين؛ الجمهوريَّة، 25 كانون الثاني 2017¶

دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
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المرعبي في الجلسة العامة لمؤتمر هلسنكي 
الدولي لدعم السوريين ودول الجوار 

المجتمَع الدوليَّ إلى االستجابة لخطة لبنان 
2020/2017. في سياق حديثه، قّدر المرعبي 
خسائر لبنان من جراء النزوح بما يزيد على 

15 مليار دوالر.
المرعبي دعا المجتمع الدولي من هلسنكي   >>

 إلى استجابة خطة لبنان لألزمة 2020/2017؛
النهار، 26 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، اختتم 
وفد صندوق النقد الدولي في 12 كانون 

األول الماضي مشاورات المادة الرابعة 
مع لبنان، وشدد في التقرير الذي وضعه 

بعد هذه المشاورات على عبء النازحين 
السوريين وأثره السلبي على االقتصاد 

اللبناني، ومما يرد في التقرير أيًضا أنَّ الصراع 
الذي طال أمده في سوريا ال يزال يهيمن على 

التوقعات الخاصة بلبنان، إذ بات النازحون 
السوريون يشكلون أكثر من ربع سكان 

لبنان، كما أنَّ وجودهم يشّكل ضغطًا على 
المجتمعات المحليَّة، ما يفاقم أزمتي الفقر 

والبطالة، ويضع مزيًدا من الضغوط على 
الماليَّة العامة الضعيفة أصاًل وعلى البنية 

التحتيَّة، وبالتالي، فإنَّ حل النزاع في سوريا 
من شأنه أْن يساهم في تعزيز االقتصاد 

اللبناني.
صندوق النقد: على المجتمع الدولي دعم   >>

جهود لبنان في استضافته النازحين ــ المجلس التنفيذي 
اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع لبنان؛ 

هل صغبيني، المستقبل، 26 كانون الثاني 2017¶

أشادت الممثلة العليا لالتحاد األوروبي 
للشؤون الخارجيَّة والسياسة األمنيَّة فيديريكا 

موغيريني خالل لقائها رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون بتضحيات لبنان في مجال 
مساعدة النازحين السوريين واعدًة بأْن 

يعمل االتِّحاد على توفير الدعم المناسب 
للمؤسسات الرسميَّة التي ترعى شؤونهم 

وللمجتمعات اللبنانيَّة المضيفة. 

كذلك، كان لموغيريني لقاء بمجموعة من 
 التالمذة السوريين النازحين من متوسطة

بر الياس الرسميَّة وقد قدّمت للمدرسة خالل 
اللقاء جائزة بون الدوليَّة للديمقراطيَّة.

موغيريني التقت أركان الحكم وأكّدت   >>
المضي في دعم لبنان ووهبت متوسطة بر الياس جائـزة 

بقيمة 10 آالف أورو؛ النهار، 27 كانون الثاني 2017¶

توقّف الرئيس السابق ميشال سليمان إثر 
لقائه السفيرة األميركيَّة إليزابيت ريتشارد 

عند »خطورة الكالم على إمكان توطين 
النازحين من سوريا إلى لبنان، ألنَّ مبدأ 

التوطين مرفوض لبنانيًّا ألسباب كثيرة 
وجوهريَّة«.

سليمان التقى ريتشارد ووديع الخازن:   >>
 التوطين مرفوض لبنانيًّا ألسباب جوهريَّة؛

النهار، 27 كانون الثاني 2017¶

دعا وزير الطاقة سيزار أبي خليل البنك 
الدولي، خالل لقائه نائب رئيسه لشؤون 

المياه، إلى االهتمام بقطاع الكهرباء الذي 
يرزح تحت ضغوط كبيرة جراء النزوح 

السوري. 
أبي خليل يطلب من البنك الدولي  >> 

االهتمام بالكهرباء؛ النهار، 27 كانون الثاني 2017¶

أطلع المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم عضو تكتّل التغيير واإلصالح النائب 
سيمون أبي رميا على تفاصيل القبض على 

السوري خالد سليم الذي فّر إلى سوريا بعد 
إقدامه على قتل سائق سيارة األجرة مجيد 

الهاشم.

نّوه أبي رميا بـ »السرعة التي تّمت فيها 
العمليَّة«، الفتًا إلى »أهّميَّة وضع حّد لدخول 
النازحين السوريين إلى لبنان وخروجهم منه، 

وإلى ضرورة عودتهم السريعة إلى بلدهم«.
كيف أُلقي القبض على قاتل مجيد الهاشم؟؛   >>

الجمهوريَّة، 27 كانون الثاني 2017¶

أطلقت »الحملة الوطنيَّة السعوديَّة لنصرة 
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األشقاء في سوريَّة«، بحضور القائم باألعمال 
في السفارة السعوديَّة، حملة توزيع 

المساعدات اإلغاثيَّة واإلنسانيَّة في محافظة 
عكار.

»الحملة السعوديَّة« توّزع مساعدات   >>
للنازحين في عكار؛ المستقبل، 27 كانون الثاني 2017¶

خاطب رئيس حزب الكتائب اللبنانيَّة النائب 
سامي الجميّل مجلسي الوزراء والنواب 

محذًرا من أنَّ مشكلة النازحين السوريين قد 
توصل البلد إلى انهيار على كل المستويات.

الجمّيل يطالب بإقرار موازنة عامة   >> 
وإعلن حال طوارئ اقتصاديَّة: أي حّل إنقاذي يبدأ 

 بزيادة حجم االقتصاد وليس بفرض الضرائب؛
المستقبل، 27 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير الداخليَّة نهاد المشنوق السفير 
البريطاني وتناول البحث موضوع الالجئين 

السوريين وكيفيَّة تأمين الدعم لهم.

كذلك استقبل المشنوق السفير األلماني 
مارتن هوت الذي أبلغه أنَّ »مجموع 

المساعدات األلمانيَّة للنازحين السوريين في 
لبنان سيبلغ في نهاية 2017 نحو مليار دوالر 

أميركي«. 
هوت هّنأه ]المشنوق[ على اإلنجاز األمني   >>

األخير؛ المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

دعا وزير العمل محمد كبارة إلى تطبيق 
القوانين على العمال النازحين كما هي 

مطبقة على جميع العمال األجانب.
كبارة: علينا تطبيق القوانين على العامل   >>

النازح كما األجنبي؛ المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

د حزب الوطنيين األحرار بمقتل المواطن  ندَّ
مجيد الهاشم على يد أحد النازحين 

السوريين، مذكرًا أنَّه »حّذر من الممارسات 
التي قد يقدم عليها النازحون إذا لم يتّم 

تنظيم تواجدهم في الربوع اللبنانيَّة«.
»األحرار« للتوافق على قانون ال يقصي   >>

أحًدا؛ المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

غمرت األمطار الغزيرة عدًدا من مخيمات 
النازحين، وال سيما في راشيا والبقاع الغربي 

والعبوديَّة.
وفي عكار، سقطت شجرة على خيمة تقطنها 

عائلة من النازحين السوريين، ما تسبّب 
في وفاة الطفلة سالم عارف المصيطف )3 

أشهر(.
الثلج يلمس السواحل؛  >> 

المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

التقى وزير التربية مروان حمادة محافظ 
بعلبك الهرمل وبحث معه في أوضاع 

المدارس في المحافظة في ظل الضغط الذي 
تسبّبه األزمة السوريَّة.

حمادة: نسعى لسلسلة عادلة ال ترهق   >>
الخزينة؛ المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

نظمت الجامعة األميركيَّة في بيروت منتًدى 
بعنوان »استجابات مبتكرة ألزمة اللجوء 
السوري«. تّم خالل المنتدى اإلعالن عن 

إطالق »مبادرة الجامعة األميركيَّة من أجل 
الالجئين«.

»األميركيَّة«: مبادرة من أجل اللجئين؛   >>
المستقبل، 28 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، أكد بشير 
خضر محافظ بعلبك الهرمل أنَّ لجانًا من 

األجهزة األمنيَّة، ومنها األمن العام، »بدأت 
فعليًّا في درس حيثيات وتفاصيل فتح معبر 
جوسيه«، لكنه شّدد على أنَّه لم يبلغ رسميًّا 
وبشكل مباشر بقرار فتح المعبر، وأنَّ األمر 
يقتصر على التواصل األمني بين الطرفين. 
وشّدد خضر على ضرورة فتح معبر شرعي 

لمحافظة بعلبك الهرمل، للتخفيف من أعباء 
المسافة الطويلة للوصول إلى حمص عبر 

نقطة المصنع الحدوديَّة.

]ويضيف المقال إنَّ المرجح، وفق معلومات 
الصحيفة[ وجود »ضغط من األمم المتحدة 
إلعادة فتح معبر جوسيه الحدودي، تسهياًل 

لعودة النازحين السوريين، وخصوًصا أنَّ 
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محافظة حمص باتت آمنة منذ فترة طويلة، 
وكذلك الطريق إلى الساحل السوري، وصواًل 

إلى حلب...

المحافظ اعتبر أنَّ »وجود معبر شرعي قريب 
يسمح للسوريين بالعودة إلى بلدهم، بداًل 
من معبر المصنع البعيد نسبيًّا عن منطقة 

بعلبك الهرمل، وعن حمص أيًضا«.

أما رئيس بلديَّة القاع فأثنى على التواصل 
القائم لفتح المعبر، األمر الذي »يمنع 

السوري من الدخول بشكل غير شرعي من 
الجهة اللبنانيَّة أو السوريَّة، واالختفاء في 

محلة مشاريع القاع، والهرب عبر المعابر غير 
الشرعيَّة باتجاه سوريا أو لبنان«.

نحو إعادة فتح معبر جوسيه الحدودي:   >>
يساعد في عودة نازحين إلى سوريا؟؛ رامح حميَّة، 

األخبار، 27 كانون الثاني 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
مقابلة تلفزيونيَّة مع إحدى المحطات 

الفرنسيَّة: »إنَّ لبنان ال يمكنه أْن يستقبل 
النازحين السوريين إلى أجل غير مسّمى على 

أراضيه«.
عون: ال أحد أقوى من الدولة... وال أفكر   >>

بوالية ثانية؛ المستقبل، 29 كانون الثاني 2017¶

طالــب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
نوار الســاحلي خالل إلقائه كلمة الوفد 

اللبناني في الدورة الثانية عشــرة لمؤتمر 
اتحــاد مجالس الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلســالمي في باماكو )مالي(، بـ 
»مــؤازرة جهود الحكومات المعنيَّة للتوصل 
إلى الحل الوحيد المســتدام ألزمة النازحين 

الســوريين، وهو السعي لعودتهم اآلمنة إلى 
بلدهم ومســاعدة الدول التي تستقبل على 
أرضها النازحين الســوريين، وال سيما لبنان 

الــذي أصبح عدد النازحين فيه يوازي نصف 
عدد سكانه«.

الساحلي في مؤتمر منظمة التعاون   >>
اإلسلمي: لمساعدة النازحين على عودتهم اآلمنة؛ 

المستقبل، 29 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، ال 
يخفي عدد من السياســيين في لبنان 

حماســتهم لتعّهد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إنشــاء مناطق آمنة في سوريا، 

وخصوًصا أنَّه مضــى على مطالبتهم بذلك 
أكثر من 3 ســنوات قوِبلوا خاللها بذريعة 
اســتحالة إنشاء مناطق من هذا القبيل... 

ويعتبر ديبلوماســيون عايشوا إدارات أميركيَّة 
مختلفــة أنَّ طلب صياغة خطة من وزارتَي 
الدفــاع والخارجيَّة ال يعني حكًما الذهاب 
إلــى تنفيــذ الفكرة إذا لم تكن في مصلحة 

الواليات المتحدة، وال ســيما أنَّ الكلفة بهذا 
المعنى قد تكون انخراطًا عســكريًّا لحماية 

المناطق اآلمنة أو ربما تقاســم نفوذ بين 
الواليات المتحدة وروسيا.

ترامب يسقط حجج إقامة مناطق آمنة ــ   >>
 احتماالتها إلى تقاسم نفوذ أو ستاتيكو؟؛

روزانا بو منصف، النهار، 28 كانون الثاني 2017¶

تداول وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في بلديَّة حلبا مع مجموعة من 

رؤساء البلديات والفعاليات العكاريَّة مواضيع 
إنمائيَّة خاصة بعاصمة محافظة عكار بما في 

ذلك أزمة النازحين واألعباء المترتبة جرّاء 
كثافتهم في المدينة وجوارها.

المرعبي: حلبا تنذر بكارثة ومواكبة   >>
االحتياجات ضرورة ــ بحث شؤون عكار اإلنمائيَّة مع 

البلديات؛ المستقبل، 30 كانون الثاني 2017¶

مقتل الطفلة السوريَّة سالم عارف المصيطف 
في بلدة كفرملكي في سهل عكار يتفاعل: 
بيانات مستنكرة بتوقيع بلديات وفعاليات 
سياسيَّة تطالب بوضع خطة إغاثيَّة تساعد 

النازحين، وخصوًصا في المخيمات التي 
اجتاحتها المياه. 

»بيرال«... لوحات »ع مد النظر«؛  >> 
المستقبل، 30 كانون الثاني 2017¶

عن وزير التربية مروان حمادة: »هناك 
قنبلة تكبر تحت اسم الُمستعان بهم من 



33 32

أجل تعليم النازحين، واختلط األمر فمنهم 
من يقبض حقوقه قبل المتعاقدين العاديين 

وسوف أطرح هذا الموضوع مع رئيس 
الجمهوريَّة ووزير الماليَّة ومجلس الخدمة 

وغيرهم من المعنيين باألمر«. 
حمادة استقبل جبرا ورابطتي األساسي   >>

والمدارس اإلنجيليَّة؛ المستقبل، 30 كانون الثاني 2017¶

أطل الحدث األمني فلسطينيًا من جديد، لكن 
هذه المرة ليس من داخل مخيم عين الحلوة 

وإنَّما من قلب مدينة صيدا بمحاولة اغتيال 
استهدفت مسؤول االستخبارات في سفارة 

فلسطين في لبنان العميد إسماعيل شروف 
الذي كان يقوم بزيارة لمسؤول األمن الوطني 
الفلسطيني في بيروت العميد يوسف دياب 
في منزله في بناية القطب في محلة طريق 
السراي خلف مصرف لبنان في صيدا. فلقد 

أقدم شخصان تردد أنَّهما مقنعان على إطالق 
النار على شروف الذي أصيب برصاصتين مما 

استدعى نقله إلى المستشفى.

إشارة إلى أنَّ المبنى الذي وقعت فيه محاولة 
االغتيال يقيم فيه نجل األمين العام لحركة 

أنصار الله جمال سليمان ]المعروف بعالقاته 
الوثيقة مع حزب الله[.

محاولة اغتيال شروف: القتلة معروفون؛   >>
رأفت نعيم، المستقبل، 30 كانون الثاني 2017¶

»أعلنت السفارة األلمانيَّة في بيروت في بيان 
اليوم، أنَّ وزيرة الشؤون األوروبيَّة في بافاريا 
الدكتورة بياتي ميرك ستقوم بزيارة لبنان بين 

30 كانون الثاني و1 شباط 2017، وستلتقي 
خاللها وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 

حيث ستتحاور معهما في األمور السياسيَّة. 
كما ستقوم بافتتاح مهنيَّة في البقاع خاصة 

بالالجئين السوريين ممّولة من بافاريا بقيمة 
400,000 دوالر أميركي لتأهيل الشباب 

الالجئين السوريين بالمهارات الالزمة إلعادة 
بناء سوريا في وقت الحق«.

وأشار البيان إلى أنَّ »الحكومة األلمانيَّة زادت 
في السنة الماضية بشكل كبير مساعداتها 

للسكان األكثر عرضة لألوضاع الحياتيَّة 
الصعبة، لتصل إلى 400 مليون دوالر أميركي 
في لبنان في 2016. وتّم صرف هذه المبالغ 
للمساعدات الغذائيَّة والتعليم ودعم البيئة 

الحاضنة والمساعدات اإلنسانيَّة، لتصبح 
ألمانيا أكبر داعم للبنان«.

وعلى صعيد التعليم لفت البيان إلى أنَّه 
»مع االلتزام بمبلغ 70 مليون دوالر أميركي 
لعام 2016، ال تزال ألمانيا شريًكا قويًّا في 

دعم النظام التعليمي في لبنان... مما أفسح 
المجال لتسجيل 200 ألف طفل لبناني و 

175 ألف طفل سوري في المدارس الرسميَّة، 
باإلضافة إلى ذلك، قامت ألمانيا بدعم 

التدريب المهني لزيادة المهارات المهنيَّة 
للشباب اللبنانيين والسوريين«.

السفارة األلمانيَّة: وزيرة الشؤون األوروبيَّة   >>
في بافاريا تزور لبنان من 30 الحالي لغاية 1 شباط؛ 

الوكالة الوطنيَّة لإلعلم، 30 كانون الثاني 2017¶

دعا وزير الخارجيَّة السوري وليد المعلم 
الالجئين في الدول المجاورة للعودة إلى 
بالدهم، مبديًا استعداد الدولة الستقبالهم 

وتأمين متطلبات الحياة. 
دمشق تدعو اللجئين السوريين للعودة؛   >>

النهار، 31 كانون الثاني 2017¶

استقبل وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل السفير االلماني الذي قال بعد اللقاء 

إنَّه أطلع الوزير باسيل على المساعدات التي 
تقّدمها بالده للنازحين السوريين في لبنان 

منذ سنوات. 
سفيرا فرنسا وألمانيا في الخارجيَّة؛   >>

الجمهوريَّة، 31 كانون الثاني 2017¶

»أطلق أصحاب المؤّسسات والمحاّل 
والمصالح في منطقة إقليم الخروب صرخة 

بعدما باتت لقمة عيشهم ومستقبلهم 
مهدَدين، نتيجة االنتشار العشوائي لفتح 
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المحال غير الشرعيَّة على أيدي العمالة 
االجنبيَّة«.

ولهذه الغاية تداعى عدد من أصحاب تلك 
المؤسسات والمصالح والمحال في المنطقة، 

ونّفذوا اعتصاًما سلميًّا بمشاركة عدد من 
رؤساء البلديات والشخصيات.

االنتشار العشوائي للعمالة   >> 
 األجنبيَّة يهّدد تجار إقليم الخروب؛
المستقبل، 31 كانون الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: توشك 
األنباء عن تعرّض قيادات وكوادر فلسطينيَّة 

تنتمي إلى هذا التنظيم أو ترتبط بذاك 
الفصيل إلطالق نار أو محاوالت اغتيال أْن 

تصير مادة خبريَّة يوميَّة وروتينيَّة، وخصوًصا 
داخل مخيم عين الحلوة... ولكن أْن يتعرض 

ديبلوماسي في السفارة الفلسطينيَّة لدى 
مروره في قلب عاصمة الجنوب هو وال 

ريب نبأ يعدُّ جديًدا من نوعه يحدث للمرة 
األولى... ومهما يكن من أمر، وبعيًدا عن رأي 

السفارة الفلسطينيَّة ورؤيتها لمحاولة قتل 
أحد ديبلوماسييها المولجين مهمات دقيقة 
وحساسة، فإنَّ ثمة أوساًطا على صلة بمآل 
ملف األوضاع في المخيمات الفلسطينيَّة 

في لبنان، في اآلونة األخيرة، ترى أنَّ محاولة 
اغتيال هذه الشخصيَّة وفي صيدا بالذات 
تحمل في طياتها احتماالت عدة، أبرزها:

- توريط السفارة الفلسطينيَّة في بيروت 
التي ظلت منذ فتح أبوابها قبل ما يقرب من 

عقد من السنين تسمو على كل التناقضات 

والتجاذبات الفلسطينيَّة، وظل الجميع، 
وفي مقدمهم السلطة اللبنانيَّة، يتطلع إليها 
كمرجعيَّة لكل الفصائل والتيارات ومختلف 
شرائح الالجئين في لبنان والراعية لشؤونهم.

- توجيه رسالة مباشرة وعاجلة إلى القيادة 
الفلسطينيَّة العليا في رام الله ومن ورائها 

بطبيعة الحال منظمة التحرير وعصبها حركة 
فتح...

- توجيه رسالة مماثلة إلى الدولة اللبنانيَّة 
نفسها تختلف عن رسائل سابقة، وخصوًصا 

أنَّ محاولة االغتيال حصلت في نطاق 
جغرافي يقع أمنه مباشرة في قبضة أمن هذه 

السلطة.

فلقد جاءت محاولة االغتيال هذه في المهلة 
الزمنيَّة المفترضة التي أعطتها الدولة للجهات 

 الفلسطينيَّة المعنيَّة بالوضع في مخيم
عين الحلوة لتقدم خطة أمنيَّة كفيلة بحفظ 

الوضع األمني داخل المخيم وتكون بدياًل 
من خطة جدار الفصل الذي كانت الدولة 

قد شرعت ببنائه قبل أشهر إلقفال المعابر 
السريَّة وغير الشرعيَّة التي يسهل الدخول 
عبرها إلى المخيم والخروج منه بعيًدا من 

أعين حواجز الجيش اللبناني ونقاط تفتيشه 
المقامة على المداخل األربعة الشرعيَّة 

للمخيم، وهي الخطة التي قوبلت باعتراض 
شديد من الجانب الفلسطيني في حينه.
ما هي األبعاد الخفيَّة لمحاولة اغتيال   >>

الديبلوماسي الفلسطيني في صيدا؟؛ إبراهيم بيرم، 
النهار، 31 كانون الثاني 2017¶
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َد المنّسق المقيم لألمم المتحدة، فيليب  َشدَّ
الزاريني، خالل طاولة حواريَّة استضافتها 

المنسقة الخاصة لألمم المتحدة سيغريد كاغ 
ودعت إليها مجموعة من الصحافيين، على 

»أهميَّة تحويل أزمة الالجئين إلى فرصة، 
وخصوًصا في المجتمعات المضيفة«.

كاغ إلجراء االنتخابات ضمن المهل   >>
الدستوريَّة؛ النهار، 1 شباط 2017¶

»]خالل الحديث المتلفز الذي ســبق 
إعــالن الرئيس ترامب أوامره التنفيذيَّة 

المثيرة للجــدل عن المهاجرين والالجئين 
الســوريين[، قال: »إذا كنت سوريًّا مسيحيًّا، 
فمن شــبه المستحيل أْن تأتي إلى الواليات 

المتحدة، أما لو كنت مســلًما فبإمكانك 
المجــيء إلى هنا«. فات الرئيس االميركي 

أنَّ بالده اســتقبلت أقل عدد من السوريين 
الهاربيــن من الحرب، وأنَّ مجموع َمْن 

وطّنوا في أميــركا باالتفاق مع المفوضيَّة 
الســامية لألمم المتحدة لالجئين منذ بدء 

الحرب، لم يصل إلى 20 ألًفا، إذ اســتقبلت 
أميــركا بين األول من كانون الثاني 2012 
و 29 كانــون األول 2017، 19,324 الجئًا 

ســوريًّا. ومع أنَّ أرقام الحكومة الفيديراليَّة 
تشــير إلى أنَّ هؤالء هم 19,025 مسلًما 

و199 مســيحيًّا، إضافة إلى 85 من طوائف 
أخرى، فال شــيء يوحي بأنَّ ذلك حصل 

ألســباب تتعلق بالتمييز ضد المسيحيين، 
وخصوًصــا أنَّ األعداد تصب لمصلحة أبناء 
هــذه الطائفة بين الجئين من دول أخرى. 

وفي شــكل عام، تظهر أرقام مفوضيَّة 
الالجئين أنَّ نســبة المسيحيين في قوائم 

الذين  الالجئين السوريين 
وصل عددهم إلى خمسة 

مالييــن ، لم تتجاوز 1,5 في 
المئة، ربما ألنَّ عدد المســيحيين في ســوريا 

ال يزيد على عشــرة في المئة من مجموع 
الســكان، وغالب هؤالء يعيشون في مناطق 

يســيطر عليها النظام الذي سبق ترامب 
في تقديم نفســه مدافًعا عن المسيحيين 

وضامًنــا لبقائهم في المنطقة...«.
ال ينقص المسيحيين إاّل ترامب؛   >> 

موناليزا فريحة، النهار، 1 شباط 2017¶

قال رئيس »حزب الحوار الوطني« فؤاد 
مخزومي بعد لقاء َجَمَعُه بالمنسقة الخاصة 
لألمم المتحدة سيغريد كاغ: »األمم المتحدة 
بمنظماتها ومؤسساتها، هي الضامن لحقوق 
اإلنسان في كل مكان من هذا العالم، ومن 

مسؤولياتها مواجهة أزمة النازحين التي يعاني 
لبنان الصغير أعباءها«.

من زاوية »من البلد«؛   >> 
المستقبل، 2 شباط 2017¶

طالب المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري 
األسرة الدوليَّة بـ »تفعيل المساعي الجديَّة 

إليجاد حلول سلميَّة للحرب في سوريا، 
وعودة جميع النازحين والمهجرين من 

أبنائها للمشاركة في إعادة بناء وطنهم على 
كل الصعد، وإطالق حركة مصالحة وطنيَّة 

شاملة«.
المطارنة يطالبون بقانون انتخاب يستلهم   >>

الدستور ــ رّحبوا بـاستعادة حركة التشريع في المجلس 
النيابي حيويتها؛ المستقبل، 2 شباط 2017¶
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يمضي »المركــز الكويتي لإلغاثة« في تنفيذ 
»الحملة 47« لدعم النازحين الســوريين في 
المناطــق اللبنانيَّة كافة. يُذكر أنَّ التقديمات 
تشمل كســوة الشتاء، إفطارات، توزيع مبالغ 

نقديَّة، بطانيات، ســجاًدا، مالبس، مازوتًا 
وحصًصا غذائيَّة. 

رئيس المركز الكويتي يقول: »تّم توصيل 
قرابة 52 شاحنة تضّمنت مساعدات إنسانيَّة 

على اختالفها وحصًصا متنوعة تخدم النازحين 
في هذا الشتاء القارس«. أضاف: »الحملة 47 

تتوقف لتبدأ بعد شهر الحملة الرقم 48«، 
وختم »استفاد من هذه الحملة 40 ألف نازح 

ونازحة«.
»الكويتي إلغاثة النازحين«: الحملة ٤7   >>

شملت ٤0 ألًفا؛ المستقبل، 2 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تستعّد 
الدوائر اللبنانيَّة لمناقشة ملف كلفة مواجهة 
أزمة النازحين السوريين مع المراجع الدوليَّة. 

وفي هذا اإلطار يصل إلى بيروت مسؤول 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين فيليب 

غراندي ووزيرة الدولة البريطانيَّة للتنمية 
الدوليَّة اللذان سيلتقيان الرؤساء عون وبري 

والحريري ومسؤولي المنظمات الدوليَّة 
واألمميَّة الكبار، ثم يزوران مخيمات للنازحين 

السوريين في لبنان. وسيناقش المسؤوالن 
الخطط الجديدة التي وضعها لبنان لمواجهة 

كلفة النازحين، وتلك التي تساعد المجتمعات 
المضيفة في إطار البرنامج الذي أعلنته 
الحكومة الشهر المنصرم للمواءمة بين 

حاجات لبنان والمساعدات الدوليَّة لهذا 
البرنامج على كل المستويات.

بّري يرفض التصنيف طائفة   >> 
ومذاهب... والمطارنة الحترام المهل الدستوريَّة؛ 

الجمهوريَّة، 2 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: على لبنان 
أْن يجري اتصاالت مباشرة أو غير مباشرة مع 

السلطة في سوريا ما دامت هذه السلطة 
قائمة كأمر واقع، للتنسيق معها حول عودة 

الالجئين إلى ديارهم... فإذا كانت أولويَّة 
الدول هي مكافحة اإلرهاب، فإنَّ الالجئين من 

كل دولة هربًا من الحروب فيها قد يتحّولون 
إلى إرهابيّين وانتحاريّين عندما يُخيَّرون بين 

الجوع والموت. يراهن رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون على بقاء الرئيس األسد في 

السلطة، وعلى أنَّه ال حل من دونه، ومن اآلن 
إلى أْن يتقّرر مصير الحكم في سوريا ومصير 
األسد، فإنَّ على لبنان الرسمي أْن يتعاطى مع 
األمر الواقع وأْن تساعده الدول المعنيَّة، وال 

سيّما روسيا وأميركا على ذلك. 
هل صحيح أنَّ لدى رئيس الجمهوريَّة  >> 

 خطة تعيد اللجئين السوريين إلى ديارهم؟؛ 
إميل خوري، النهار، 2 شباط 2017¶

رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في السراي إطالق مشروع التعداد العام 

للسّكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفلسطينيَّة في لبنان الذي تنّفذه لجنة 
الحوار اللبناني/الفلسطيني، ومما قاله 

ل هذا الكّم من  بالمناسبة: »لبنان ال يتحمَّ
الالجئين الفلسطينيين الذين يحّق لهم أْن 
يعودوا، ألنَّ المعاناة تزداد في ظل وجود 

مليون ونصف مليون الجئ سوري«.
الحريري في إطلق تعداد الفلسطينيين:  >> 

ال يمكن التفريط بحق العودة؛ النهار، 3 شباط 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة الموفد الخاص لألمين العام لألمم 

المتحدة سيغريد كاغ، وتناول البحث 
المساهمات الدوليَّة من خالل منظمات األمم 

المتحدة في ملف تعليم النازحين ودعم 
مشاريع الوزارة. ومما قاله إثر اللقاء: »إنَّنا 
ا  كدولة مضيفة نتحمل ضغوطًا كبيرة جدًّ

على الصعد كافة من أجل توفير التعليم لكل 
النازحين إلى لبنان«. 

حمادة يتابع تعليم النازحين وقانون   >>
االنتخاب؛ المستقبل، 3 شباط 2017¶

استضاف سفير فرنسا إلى مائدة الغداء في 



37 36

قصر الصنوبر 75 مسنًّا من مختلف مراكز 
رعاية كبار السن التابعة لـ»منظمة فرسان 

مالطا«، وأعرب عن »تقديره العميق للدور 
الذي تقوم به المنظمة من خالل مراكزها 

الخاصة بالفقراء والمرضى والمسنين وذوي 
اإلعاقات والنازحين، في مختلف أنحاء 

لبنان«.
سفير فرنسا يولم لمسّنين من »فرسان   >>

مالطا«؛ المستقبل، 3 شباط 2017¶

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في مكتبه في الوزارة وزيرة 

بافاريا للشؤون الدوليَّة بيتي ميرك، في 
حضور السفير األلماني، وعرض معها شؤون 

النازحين وأوضاعهم الحاليَّة وتداعيات 
األزمة على المجتمع اللبناني، مشدًدا على 

»ضرورة التنسيق الدائم بين البلدين وزيادة 
الدعم بما يتعلّق بالبنى التحتيَّة والتحديات 

اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة«.
المرعبي يعرض وميرك شؤون اللجئين؛   >>

المستقبل، 3 شباط 2017¶

قال وزيــر الداخليَّة والبلديات نهاد 
المشنوق، إثر اســتقباله المفوض السامي 
لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين المتحدة 

فيليبو غراندي، إنَّ »التوافق السياســي 
الداخلي في لبنان يشــمل موضوع النازحين 

الســوريين«، ومما تناوله البحث بين 
المشــنوق وغراندي الوسائل واإلجراءات 

التي يمكن أْن تُســّهل حركة تنقل النازحين 
الســوريين وتشجيعهم على العودة إلى 

ســوريا حين تتوافر الظروف األمنيَّة المؤاتية، 
وذلك بالتنســيق مع األمم المتحدة ومع بدء 

تنفيذ الحل السياســي في سوريا.
المشنوق التقى غراندي: التوافق  >> 

 الداخلي يشمل ملف النازحين السوريين؛
المستقبل، 3 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل 
عن نقيب أصحاب المستشــفيات سليمان 

هارون: »إنَّ مشــكلة طبابة النازحين 
الســوريين تتفاقم إذ إنَّ عدًدا قلياًل من 

المستشــفيات متعاقد مع األمم المتحدة 
لطبابة الســوريين، والسبب هو طلب األمم 

المتحدة تعرفات ال تقبل بها المستشــفيات، 
لذلك ال توقّع المستشــفيات على عقود 

الستشــفاء السوريين، وهذا ما يسبّب 
إشكاالت كثيرة«.

أزمة استشــفاء النازحين تتفاقم   >>
ومستحقات المستشــفيات تتراكم؛ تاليا القاعي، 

الجمهوريَّة، 3 شباط 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون بعد 
لقائه مفوض األمم المتحدة الســامي لشؤون 

الالجئيــن فيليبو غراندي: »على المجتمع 
الدولي أْن يعمل لتســهيل عودة النازحين 

الســوريين المنتشرين في لبنان إلى بلدهم 
عبر إقامة أماكن آمنة الســتقبالهم بالتنســيق 

مع الحكومة السوريَّة«. 
عون أكــد »تصميمه على المواجهة« ملّوًحا   >>
باالســتفتاء: ثمة من قال »لحمي ال يؤكل«، وأنا أســأل: 

من يأكل لحم اآلخر؟؛ النهار، ٤ شــباط 2017¶

عن مفوض األمم المتحدة الســامي لشؤون 
الالجئيــن فيليبو غراندي بعد لقائه رئيس 

الحكومة ســعد الحريري في السراي بحضور 
وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 

المرعبي ومستشــار رئيس الحكومة لشؤون 
النازحين نديم المنال: »إنَّ مؤتمر بروكســل 

القادم سيشــّكل فرصة جديدة وسيعيد تأكيد 
أهميَّة توفيــر الدعم لكل الدول المضيفة 
لالجئين، وبشــكل خاص لبنان... وإذا أراد 

أحد من النازحيــن العودة، فبالتأكيد يلقى 
دعمنا، لكن األوضاع في ســوريا اآلن ال تزال 

هشــة ويجب أْن نفهم ذلك جيًّدا«.

إلــى ذلك زار غراندي كالًّ من رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري، والمدير العام لألمن 

العام، اللــواء عباس إبراهيم، ووزير التربية 
والتعليــم العالي مروان حمادة الذي أكد 

»اســتمرار عمل الوزارة في مواجهة النزوح 
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الســوري بفعاليَّة وتوفير فرص التعليم ألكبر 
عدد من األطفال الســوريين«. 

غراندي العائد من ســوريا أكّد »هشاشة«   >>
الوضع: مفوضيَّة اللجئين تبحث مع دمشــق في عودة 

تدريجيَّة؛ النهار، ٤ شــباط 2017¶

عن نائب رئيس المجلس اإلســالمي الشيعي 
األعلى عبد األمير قبالن خالل اســتقباله 

عضو مجمع تشــخيص مصلحة النظام في 
إيــران غالم جواد عادل: »إنَّ تزايد أعداد 

الالجئين إلى لبنان يشــّكل حماًل ثقياًل يعجز 
لبنــان عن تحمل تداعياته«. 

قبلن: تزايد اللجئين الســوريين حمل   >>
ثقيل؛ النهار، ٤ شــباط 2017¶

رفض عضو كتلة المستقبل النائب كاظم 
الخير »ابتزاز الناس بأمورهم الحياتيَّة 

كالكهرباء«، ووصف ]أزمة الكهرباء[ في 
المنية بـ »السيئة«، مشيرًا إلى مطالبة 

»مؤسسة كهرباء لبنان بوضع 4 خطوط 
كهرباء في ظل استهالك مرتفع مع وجود 

النازحين السوريين«.
الخير: نرفض النسبيَّة الكاملة  >> 

في ظّل السلح؛ المستقبل، ٤ شباط 2017¶

قال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين فيليبو غراندي، خالل مؤتمر صحافي 

في بيروت، إنَّه ال يشّجع عودة الالجئين 
إلى سوريا وإنَّه لم يتّم تحديد ما يُعرف 

بالمناطق اآلمنة وإنَّه لن يشّجع هذه العودة 
إاّل عند إرساء السالم واالستقرار، كما أعلن أنَّ 

المفوضيَّة تبحث مع الحكومة السوريَّة في 
وضع مخططات لعودة تدريجيَّة للنازحين 

السوريين الراغبين بالعودة. وأضاف إنَّ 
المفوضيَّة ترعى كذلك برنامًجا مع عدد 

من الدول الستضافة نازحين سوريين وإنَّه 
تحّققت حتى اآلن استضافة 30 ألف عائلة 

في كندا وأميركا. 
غراندي: نبحث مخططات لعودة النازحين؛   >>

الجمهوريَّة، ٤ شباط 2017¶

استعادت السفارة البريطانيَّة في بيان ذكرى 
مرور سنة على عقد مؤتمر لندن الذي 

جمع قادة العالم لمواجهة األزمة السوريَّة 
وتداعياتها اإلنسانيَّة، وإذ أشار البيان إلى 

أنَّ »المجتمع الدولي دعم 235 بلديَّة على 
كل األراضي اللبنانيَّة لتحسين البنية التحتيَّة 
األساسيَّة، أوضح أنَّ بريطانيا موَّلت االلتحاق 
المجاني بالمدارس ألكثر من 200 ألف طفل 
إضافي، ودخلت في شراكة مع وزارة التعليم 

لتحسين المعايير وتأمين الكتب المدرسيَّة 
مجانًا لكل الطالب«، كما أكّد البيان »أنَّ 

بريطانيا وألمانيا والنروج والكويت والمملكة 
المتحدة، ملتزمة معالجة اآلثار اإلقليميَّة 

والمعاناة اإلنسانيَّة الناجمة عن األزمة 
السوريَّة واالستقرار في لبنان في السنوات 

المقبلة«. 
بريطانيا: ملتزمون مؤتمر لندن؛   >> 

الجمهوريَّة، ٤ شباط 2017¶

على ذمة المقالة المشار إليها أدناه: اعتبر 
رئيس اتحاد بلديات قلعة االستقالل، رئيس 

بلديَّة البيرة، فوزي سالم أنَّ أزمة النزوح باتت 
عصيَّة على البلديات وال بد من تنسيق مع 

المنظمات الدوليَّة والجمعيات المانحة لدعم 
البلديات بمشاريع وبنى تحتيَّة يستفيد منها 

قاطنو القرى، مقيمين ونازحين...

عبء النزوح فرض إيقاعه أيًْضا على اتحاد 
بلديات جبل الشيخ. رئيس االتِّحاد الشيخ 

صالح أبو منصور، لفت إلى أنَّ البلديات تدفع 
فواتير النزوح، وهناك حاجة ملّحة لتحرك 
المنظمات الدوليَّة والمؤسسات والوزارات 

المختصة لرأب الصدع االجتماعي الذي 
يتفاقم نتيجة االنعكاسات السلبيَّة ألثر النزوح 

في العديد من القرى. وذكر أنَّ االتِّحاد نظّم 
ورش عمل للبنانيين وسوريين تناولت حل 

النزاعات وكيفيَّة التخفيف من المخاطر 
البيئيَّة، إضافة إلى كيفيَّة تنظيم العالقة بين 

المقيمين والنازحين. 
وطأة النزوح... معاناة متعددة؛   >> 
عارف مغامس، المستقبل، ٤ شباط 2017¶
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عن رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
خالل استقباله وزيرة الدولة لشؤون التنمية 

الدوليَّة في بريطانيا والسفير البريطاني 
في لبنان في قصر بعبدا: »إنَّنا نتطلّع إلى 
استمرار تقديم بريطانيا الدعم المطلوب 
لحل مشكلة النازحين السوريين«، وشّدد 
عون على »ضرورة تسهيل عودتهم اآلمنة 

إلى بالدهم«، مشيًدا بـ »الجهود التي تبذلها 
المملكة المتحدة لدعم لبنان في ما يتعلّق 

باإلرهاب وأزمة النزوح السوري«. 
التقــت عون والحريري وتفّقدت مخّيًما   >>

للنازحيــن ــ باتل: نحّض المجتمع الدولي على مضاعفة 
مســاعدة لبنان؛ المستقبل، 5 شباط 2017¶

أكد »المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى« بعد 
اجتماع برئاســة مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة 

الشــيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، 
»أهميَّة إيالء ملف النازحين السوريين 

االهتمام الذي يستحق، وتكثيف دعمهم، 
وخصوًصا ضخ اإلغاثات الشتويَّة، وتأمين 

احتياجاتهم«، آماًل »أْن يعود النازحون 
السوريون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب 
والتوصل إلى حل سياسي رأفة بالشعب 

السوري«.
»الشرعي األعلى« يحّذر من  >> 

 التمديد والتأجيل والفراغ ــ شّدد على محاكمة
 الجناة عشيَّة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد؛

المستقبل، 5 شباط 2017¶

قال وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي إنَّ أولويات وزارته هي تأمين 

األمور اإلنســانيَّة للنازحين واألشياء األساسيَّة 
التي تحافظ على حياتهم في المســكن 

والملجأ والمشــرب وتأمين فرص التعليم، 
وتوســيع إطار العمليَّة السياسيَّة والمشاركة 

فــي اللقاءات والمؤتمرات الدوليَّة، واعتبر أنَّ 
»خطة االســتجابة ألزمة النازحين هي بمثابة 

اتفــاق برعاية أمميَّة مع جميع المانحين 
والدول التي تقّدم مســاعدات إلى لبنان، وال 
ســيما أنَّ الجميع يعلم مدى الضغوط التي 

يتعــرّض لها البلد جراء أزمة النازحين والتي 
تطــال جميع اللبنانيين. كذلك دعا المرعبي 

إلى »مراعاة األوضاع اإلنســانيَّة لإلخوة 
النازحين الســوريين« في لبنان، معتبرًا أنَّ 

دور البلديــات فعال جًدا في مجال منح 
تراخيص العمل وإنشــاء مؤسسات تجاريَّة 

صغيــرة أو مصالح خاصة، كل بلديَّة في 
نطاقها، كي ال تصل األمور إلى ما نســمعه 

مــن أصوات احتجاجيَّة لجهة تقديم المصلحة 
الوطنيَّــة«. ونّوه بالجهود التي يبذلها فيليب 

الزاريني المنســق المقيم ألنشطة األمم 
المتحــدة في لبنان وبالدور الذي تلعبه 

ميــراي جيرار، ممثلة مفوضيَّة األمم المتحدة 
الســامية لالجئين في لبنان، مشيرًا إلى أنَّ 

لبنان يحتاج إلى 3,8 مليارات دوالر ســنويًّا 
إلغاثــة النازحين والمجتمع المضيف، موضًحا 

أنَّ تعهــدات مؤتمري الكويت ولندن نفذت 
جزئيًّــا، ولبنان حصل على 46 بالمئة من 

المطلوب، مقارنة بنســبة 50 بالمئة في العام 
2015، وأضــاف: »لبنان يتكلّم مع البريطانيين 

والفرنسيين واأللمان والفنلنديين 
والســويديين في الموضوع وهناك تركيز على 

خلق فرص عمل للبنانيين والســوريين من 
خــالل الدعم، وهناك اهتمام بالبنى التحتيَّة 

والمشــاريع الزراعيَّة«، مشدًدا على رفض كل 
ًها  أشــكال التنسيق مع النظام السوري، ومنوِّ

بالسياســة التي تعتمدها الحكومة األردنيَّة 
في معالجة مسألة اللجوء.

المرعبي لـ»المســتقبل«: هذه خطة استجابة   >>
النازحين ــ »التنســيق غير مفيد مع نظام يقتل شــعبه 
ويهّجره«؛ يقظان التقي، المســتقبل، 5 شباط 2017¶

عن وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي، خالل جولة قام بها معيَّة وفد من 

مفوضيَّة األمم المتحدة لشــؤون الالجئين، 
وبرفقة عضو كتلة المســتقبل النيابيَّة النائب 
كاظــم الخير، على بلدات ببنين، والمحمرة، 

والمنيــة، لمعاينة واقع النزوح: »إنَّ وزير 
الداخليَّة نهاد المشــنوق بصدد اإلعالن في 
األيام المقبلة عن إلغاء رســوم اإلقامة وهو 
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ما من شــأنه التخفيف كثيرًا عن النازحين«، 
مضيًفــا »إنَّ هذه الخطوة تأتي نتيجة جهود 

الوزير المشــنوق وبالتنسيق مع مفوضيَّة 
الالجئين، ورعاية مباشــرة من الرئيس سعد 

الحريري«. 
المرعبي: ســيتم إعفاء النازحين من رسوم   >>
اإلقامــة ــ جال والخير ووفد مفوضيَّة األمم المتحدة 

للجئين في عكار؛ المســتقبل، 5 شباط 2017¶

رأت وزيرة التنمية الدوليَّة البريطانيَّة بعد 
لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري بمناسبة 

مرور عام على مؤتمر لندن أنَّه »آن األوان 
لكي تحرك األسرة الدوليَّة والحكومات 

المضيفة لالجئين عمليَّة التمويل واإلصالح 
من أجل تحقيق األجندة المطروحة التي 

اتّفق عليها في لندن«.

إلى ذلك، أعلنت الوزيرة البريطانية عن 
»دعم التعليم النوعي في لبنان بمبلغ 160 
مليون جنيه استرليني على أربع سنوات ما 

سيسمح لـ 147 ألف تلميذ إضافي بااللتحاق 
بالمدارس الرسميَّة«.

عن مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 
الالجئين فيليبو غراندي، خالل جولة تفقديَّة 
في تعلبايا شملت مخيًما عشوائيًّا للنازحين، 
كما مدرسة تعلبايا المتوسطة الرسميَّة التي 

يرتادها 600 تلميذ سوري: »الوضع اإلنساني 
لالجئين السوريين في لبنان ال يزال خطيرًا 

ا«، ُمضيًفا: »لقد وصلوا إلى نقطة االنهيار  جدًّ
هم والمجتمعات اللبنانيَّة المضيفة«، مطالبًا 

بدعم طارئ للبنان ولالجئين السوريين. 
باتل زارت عون والحريري وتفّقدت   >>

 وغراندي مخّيًما للجئين: بريطانيا مصّممة 
 على حض المجتمع الدولي لمضاعفة مساعداته؛

النهار، 6 شباط 2017¶

اعتبر المفوض السامي في األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين فيليبو غراندي أنَّ »الالجئين 

السوريين في معظمهم يرغبون في العودة 
إلى بالدهم، لكن األمر صعب في الوقت 
الحالي«. إلى ذلك، أشار غراندي إلى أنَّه 

»سيتّم في بروكسيل تفحص مسار صرف 
المساعدات التي أُقرّت في لندن ومدى تلبيتها 

الحاجات وكيفيَّة استخدامها، ودعوة الدول 
المانحة إلى تعزيز دعمها لالجئين والدول 

المضيفة«.
غراندي لـ »النهار«: اللجئون يقّررون  >> 

 متى يعودون ونحتاج إلى الحديث مع إدارة ترامب؛
ديانا سكيني، النهار، 6 شباط 2017¶ 

على ذمة المقال المشار إليها أدناه: ال تبدو 
ورقة »المنظومة األمنيَّة لعين الحلوة التي 

رفعتها الفصائل واللجان األمنيَّة والقيادة 
السياسيَّة الفلسطينيَّة إلى رئيس فرع مخابرات 

الجنوب العميد خضر حمود، مقنعة للجيش 
اللبناني. الورقة لم تتضّمن خطّة واضحة 

لتسليم المطلوبين الخطرين أو إخراجهم، 
وبالتالي، تقديم البديل للجيش لوقف بناء 

سور حول المخيّم... 

قبل أشهر، شرع الجيش ببناء سوٍر حول 
مخيّم عين الحلوة بهدف ضبط المناطق 
التي يعتبرها ثَُغرًا جغرافيَّة تسمح بتسلّل 
اإلرهابيين، وخصوًصا في غربه. ليس من 

السهل على الجيش بناء سوٍر يعزل المخيّم عن 
محيطه، وإسرائيل بََنت جداًرا عنصريًا تُحاصر 

خلفه الفلسطينيين. لكن ليس سهاًل على 
الجيش أيًضا أْن يبقى المخيّم مالًذا إلرهابيين، 
وسط عجز الفصائل واعتقاد بعضها بأنَّ إبقاء 

»ريق حلو« مع اإلرهابيين أو حتى دعمهم 
ماليًا، بحّجة ردعهم عن استهداف لبنان، 

يساعدها كي تبقى »بيضة قبّان«.
المنظومة األمنيَّة لـ»عين الحلوة« ال تُْقِنع   >>

الجيش؛ فراس الشوفي، األخبار، 6 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ارتفعت 
في الفترة األخيرة صرخات القطاعات كافة، 
زراعيَّة كانت أو صناعيَّة أو تجاريَّة في وجه 

إغراق السوق اللبنانيَّة بالمنتجات السوريَّة... 
على الصعيد الصناعي، تنتشر المصانع السوريَّة 

في كل المناطق اللبنانيَّة، وهي في غالبيتها 
تّم استقدامها من سوريا وتشغل يًدا عاملة 
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سوريَّة، وتعمل اليوم من دون أي ترخيص ومن 
دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة اللبنانيَّة، 
ما يؤّدي إلى منافسة غير شرعيَّة مع المصانع 

اللبنانيَّة، وبالتالي إغراق األسواق اللبنانيَّة 
بمنتجات سوريَّة... 

القطاع التجاري، بدوره لم يســلم من 
المنافســة والمضاربة السوريَّة، بحيث نّفذ 

تجــار بعض المناطق، ومنهم تجار إقليم 
الخروب وشــحيم وطرابلس، اعتصامات أطلقوا 

خاللهــا صرخة في وجه »ما يلحق بهم جراء 
المضاربة التي يقوم بها النازحون الســوريون 
عبر افتتاح محال تجاريَّة تبيع بأســعار قليلة 

يعتبرونهــا أقل من الكلفة«. وزير الدولة 
لشــؤون النازحين معين المرعبي اعتبر أنَّ 
الــوزارات المعنيَّة في هذه القطاعات هي 
األقــرب التخاذ قرارات إلنقاذ القطاعات أو 

مكافحــة هذه الظاهرة، الفتًا إلى أنَّ الوزارة 
التي يتوالها مولجة برســم سياسة عامة 

للحكومــة اللبنانيَّة تجاه أزمة النزوح بجوانبها 
كافــة، لعرضها على المجتمع الدولي مرفقة 

بالمطالــب اللبنانيَّة والخطط المطلوبة 
لمواجهــة هذه الظاهرة. وأكّد المرعبي أنَّ 

وزيــر العمل يقوم بجهود كبيرة في هذا 
الموضوع، إاّل أنَّه اســتغرب لماذا ال تطبّق 

البلديــات القوانين المرعيَّة اإلجراء الخاصة 
بهــذا الموضوع. فالكل يعلم أْن ال أحد يمكنه 

أْن يفتــح أي متجر أو مصنع من دون أخذ 
ترخيــص من البلديَّة. فكيف يحق للنازح أْن 
يفتــح متجرًا من دون إبالغ البلديَّة، أو من 

دون أي رخصــة؟ وبالتالي يحق للبلديَّة قمع 
أي مخالفــة ضمن القوانين المرعيَّة اإلجراء. 

وردًّا على ســؤال، أكد المرعبي أْن ال قراَر 
سياســيًّا للتساهل في موضوع النزوح والدليل 

مــا تقوم به وزارة العمل لمكافحة هذه 
الظاهــرة... وأعلن أنَّ الوزارة تعمل على إعداد 

تقريــر جديد مع البنك الدولي لدرس تأثير 
هذه األزمة على لبنان في شــتى المجاالت. 

القطاعات اإلنتاجيَّة اللبنانيَّة تنتفض:   >>
دون استمراريتنا؛ إيفا أبي حيدر،  السوريون يُهدِّ

الجمهوريَّة، 6 شباط 2017¶

أكد سفير »منظمة فرسان مالطا ذات 
السيادة« في لبنان، شارل هنري دارغون، 
بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، 

التزام المنظمة االستمرار في مساعدة لبنان 
لمواجهة الصعوبات االجتماعيَّة الراهنة، سواء 
تلك التي تطاول العائالت اللبنانيَّة أو النازحين 

السوريين.
عون: ال داعي للخوف من مناقشة قانون   >>

االنتخاب ــ شّدد على متابعة لبنان مسيرة النهوض 
والعودة إلى االستثمار؛ المستقبل، 7 شباط 2017¶

أمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل 
استقباله في السراي الحكومي أعضاء المجلس 
األعلى لطائفة الروم الكاثوليك أْن تكون هناك 

سياسة موحدة تجاه النازحين السوريين لما 
فيه مصلحة لبنان الوطنيَّة.

الحريري: ال انقسام بعد اليوم على مستوى   >>
الحكم ــ اتفق وجعجع على الوصول سريًعا إلى صيغة 

انتخابيَّة تُراعي الهواجس؛ المستقبل، 7 شباط 2017¶

رأى االتِّحاد العمالي العام في مذكرة رفعها 
إلى رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
أنَّ »عودة النازحين السوريين إلى مدنهم 

وقراهم تستلزم المناخ اآلمن وخطة اقتصاديَّة 
شاملة وحركة إنمائيَّة يسهم فيها المجتمع 

االقتصادي الدولي واألمم المتحدة بما يتيح 
للسوريين الذين نزحوا من بالدهم ألسباب 

أمنيَّة أو اقتصاديَّة العودة لديارهم وهذا 
ما يتطلّب تمويل وتنظيم العودة بداًل من 

تمويل وتشجيع النازحين لإلقامة خارج 
بلدهم والعيش في ظروف وأوضاع اجتماعيَّة 

مأسويَّة«.
»العمالي« يرفع مذكرة إلى عون تطالب   >>

بإقرار »السلسلة« ــ أعلن رفضه أي زيادة ضريبيَّة: 
المستقبل، 7 شباط 2017¶

تواصل مخابرات الجيش اللبناني وضع 
تجمعات النازحين السوريين في صيدا 

ومحيطها تحت المجهر األمني، حيث تنفذ 
دوريات منها، بين الحين واآلخر، مداهمات 
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لعدد من هذه التجمعات تسفر عن توقيف 
مقيمين بشكل غير قانوني أو انتهت صالحيَّة 
وثائق إقامتهم، وآخر هذه المداهمات كانت 

لمخيم النازحين على مجرى نهر سينيق 
جنوبي صيدا أسفرت عن توقيف سبعة 

سوريين ومصادرة دراجتين ناريتين تُستخدمان 
من دون أوراق قانونيَّة.

مخيمات النازحين في صيدا تحت  >> 
المجهر األمني؛ المستقبل، 7 شباط 2017¶

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان 
ًعا لسفراء الدول  حمادة اجتماًعا موسَّ

والمنظمات الدوليَّة المانحة والداعمة لمشروع 
وزارة التربية في تعليم التالمذة الالجئين في 
لبنان في متوسطة جابر األحمد الصباح، ومما 
أشارت إليه رئيسة وحدة تعليم الالجئين في 
الوزارة صونيا الخوري، خالل اللقاء، أنَّ عدد 

الالجئين في عمر الدراسة )3 ـ 18 سنة( هو 
.482,761

حمادة أمام مانحين: االهتمام  >> 
بالنازحين تربويًّا؛ المستقبل، 7 شباط 2017¶

رحب عضو المكتب السياسي لجبهة 
التحرير الفلسطينيَّة، عضو المجلس الوطني 
الفلسطيني، صالح اليوسف بزيارة المفوض 

العام لألونروا بيار كرينبول لعدد من 
المخيمات في لبنان.

»جبهة التحرير« ترّحب بزيارة  >> 
كرينبول للمخيمات؛ المستقبل، 7 شباط 2017¶

وزعت بعثة الهالل األحمر القطري في لبنان، 
بالتعاون مع منظمة الهجرة الدوليَّة، في 

بلدة عرسال 5,000 بطانيَّة على ما يقارب 
1500 عائلة سوريَّة الجئة، غير مستفيدة من 

مساعدات مفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. 

5000 بطانيَّة من الهلل القطري للجئين؛   >>
المستقبل، 7 شباط 2017¶

التقى ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، 

السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري 
في مقر السفارة في بيروت، وعرض معه 

أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
السفير القطري يلتقي بركة؛   >> 

المستقبل، 7 شباط 2017¶

قال وزير المال علي حسن خليل بعد لقائه 
نائب وزير الخارجيَّة اإليطالي للتعاون الدولي 
إنَّه لمس اهتماًما جديًّا من الجانب اإليطالي 
بدعم لبنان في ما خّص الالجئين السوريين.

أمندوال يجول على عدد من الوزراء؛  >> 
النهار، 8 شباط 2017¶

شدد نائب وزير الخارجيَّة اإليطالي للتعاون 
الدولي، خالل لقاءاته الرسميَّة مع كبار 

المسؤولين اللبنانيين، على دعم إيطاليا 
الستقرار لبنان في ظل أزمة اللجوء. المسؤول 

اإليطالي التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة 
بيار بوعاصي الذي أكد على ضرورة دعم 

المجتمع الدولي للمواطن اللبناني إلى 
جانب دعم النازحين السوريين، كما التقى 

وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير 
التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير 

الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 
ووزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق.

أميندوال يؤكد دعم إيطاليا الستقرار  >> 
 لبنان ــ بحث مع وزراء موضوع النازحين؛

المستقبل، 8 شباط 2017¶

اعتبر المدير اإلقليمي لدائرة الشرق األوسط 
في البنك الدولي فريد بلحاج أنَّ »تمويل 

الـ 200 مليون دوالر الذي خّصصته مجموعة 
البنك الدولي لتطوير شبكة الطرق في لبنان، 
يهدف إلى مساعدة لبنان على االستمرار في 

تقديم الخدمات األساسيَّة لمواطنيه ولالجئين 
السوريين«.

ص 200 مليون دوالر  البنــك الدولي يخصِّ  >>
لتطوير شــبكة الطرق؛ النهار، 8 شــباط 2017¶

علــى ذمة المقالة المشــار إليها أدناه: 
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»... من المعروف أنَّ مســلخ بيروت في 
منطقــة الكرنتينــا، وفق ما تؤكد مصادر 

البلديَّة، ال يؤمن إاّل نحو 5٪ من اســتهالك 
بيــروت من اللحوم، فيما يســتورد لبنان نحو 
80 أو 90٪ مــن حاجتــه، أما عماله فهم من 

الفلســطينيين والســوريين بدليل أنَّهم ليسوا 
خاضعيــن لإلدارة البلديَّة«.

مســلخ الكرنتينا بين ســندان المصالح   >>
 االنتخابيَّة ومطرقة ســلمة الغذاء؛ ســلوى بعلبكي،

النهار، 8 شباط 2017¶

على ذمة المقالة المشــار إليها أدناه: 
اســتوعبت المدارس الرسميَّة منذ بدايات 

اللجوء الســوري عام 2012 حتى اليوم نحو 
260 ألــف تلميذ الجئ في مختلف المناطق 

اللبنانيَّــة من أصل نحو 500 ألف أو أقل 
بقليــل وفق آخر إحصاء لوزارة التربية، 

وهو الرقم الرســمي الذي أعلنته الوزارة 
أخيرًا لألوالد الالجئين في عمر المدرســة 
من 3 ســنوات حتى 18 سنة. وإذ يتحّمل 
لبنان مســؤولياته في تعليم من يستطيع 

اســتيعابهم، فإنَّ استيعاب األوالد اآلخرين 
يحتاج إلى تجهيز نحو 400 مدرســة جديدة 

فضــاًل عن توفير المعلمين ومتطلبات التعليم 
وهو األمر المســتبعد توفيره في الظروف 

الحاليَّة. 
٤00 مدرســة جديدة لتعليم اللجئين  >> 
في لبنان؛ ابراهيم حيدر، النهار، 8 شــباط 2017¶

»بدأ وزير سابق الترويج لضرورة قيام الرئيس 
عون بزيارة رسميَّة إلى سوريا كمدخل لحل 

أزمة الالجئين وللسؤال عن مصير المعتقلين 
في السجون السوريَّة«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 8 شباط 2017¶  >>

توقف رئيس الجمهورية ميشال عون خالل 
جلسة مجلس الوزراء عند »تأثيرات النزوح 

على األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة واألمنيَّة 
للبلد وعلى اإلجراءات المهمة الُمتخذة بهدف 
المساعدة في معالجتها«، مشيرًا إلى »صعوبة 

تطبيق ما يُثار عن ترحيل النازحين إلى مناطق 
آمنة نظرًا للرفض الذي يبديه المعنيون تجاه 

أْن تكون هذه المناطق تحت إشراف األمم 
المتحدة بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر 

بحجة أنَّ األمر يمّس السيادة الوطنيَّة«. رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري طلب، خالل 

الجلسة نفسها، من الوزراء التعاون مع وزير 
الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي »لكي 
نحّدد المشاريع الضروريَّة المطلوبة لمساعدة 

لبنان من ِقبل المجتمع الدولي ومتابعة 
وضع البرامج الخاصة بإنماء كافة المناطق 

اللبنانيَّة«.

وزير االعالم ملحم الرياشي قال بعد انتهاء 
جلسة مجلس الوزراء ردًّا على سؤال يتعلق 
بإشارة كل من رئيس الجمهوريَّة والحكومة 
إلى أعداد النازحين السوريين في لبنان وما 

اذا كانت الحكومة في وارد اتخاذ قرارات 
بشأن التواصل مع الحكومة السوريَّة: »القرار 
هو حماية البنية التحتيَّة اللبنانيَّة من كثافة 
النازحين وطلب المساعدات الدوليَّة لهذه 

الغاية«.

أما وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة 
فقال بعد الجلسة: »نرفض عودة النازحين 
السوريين في الوقت الراهن، ألنَّنا نرفض 

الضمانات التي يقدمها بشار األسد، علًما أنَّنا 
نتمّنى عودتهم كل يوم لكن بظروف مغايرة«.

مجلس الوزراء يدرس مشروع الموازنة   >>
ويعقد جلسات مكّثفة إلقرارها ــ عون أكد أنَّ األوضاع 

تتأثّر بعدد النازحين الكبير والحريري طالب بشمول 
المساعدات لبنان كله؛ المستقبل، 9 شباط 2017¶

نقل وزير اإلعالم ملحم رياشي عن رئيس 
الجمهوريَّة في ختام جلسة مجلس الوزراء 

أنَّ لقاءاته مع الموفدين األجانب تركّزت 
على موضوع النازحين السوريين حيث إنَّ 

األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة واألمنيَّة 
تأثرت بالعدد الكبير منهم قياًســا بعدد سكان 
لبنان ومســاحته الجغرافيَّة الذي ال سابقة له 

فــي العالم إاّل في االجتياحات الكبرى التي 
حصلت في التاريخ، واعتبر أنَّ إنشــاء أماكن 
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آمنة في ســوريا صعب ألنَّ المعنيين غير 
موافقين أْن تكون بإشــراف األمم المتحدة 

بحجة أنَّ األمر يمّس بالســيادة الوطنيَّة.

ونقــل وزير اإلعالم عن رئيس مجلس الوزراء 
ســعد الحريري أنَّ لبنان بات بأكمله أشبه 

بمخيم لالجئين. 
جلســتان مقّررتان للموازنة وقانون االنتخاب   >>

أولويَّة ــ عون: الســعوديَّة الداعمة األولى للعتدال؛ 
النهار، 9 شباط 2017¶

اعتبــر المدير العام لألونروا في لبنان حكم 
شــهوان أنَّ زيارة المفوض العام لوكالة 

األونروا بيار كرينبول تأتي في ســياق جوالته 
االعتياديَّة في األقاليم التي تشــّكل منطقة 

عمل الوكالة أي ســوريا واألردن ولبنان 
والضفــة الغربيَّة وقطاع غزة، ومن الطبيعي 
أْن تشــمل هذه الجوالت زيارات للمخيمات 

الفلســطينيَّة. وبالنسبة إلى لبنان فإنَّه ستكون 
لــه محطات في ثالثة مخيمات على األقل 
ولقاءات مع اللجان الشــعبيَّة إلى جانب 

زيارات لمســؤولين لبنانيين. ولفت شهوان 
إلــى أنَّ عام 2016 انتهى دون أْن يراكم أيَّة 
ديــون، لكنه توقّع عجزًا للعام 2017 قيمته 
نحــو 115 مليون دوالر في مجاالت التربية 

والصحة واإلغاثة.
مفــوض األونروا في »عين المعاناة«   >>

الفلســطينيَّة اليوم؛ المستقبل، 9 شباط 2017¶

أفــادت المديريَّة العامة لألمن العام في بيان 
أنَّه في إطار متابعة نشــاطات المجموعات 

اإلرهابيَّــة والخاليا النائمة التابعة لها، أوقفت 
المديريَّــة العامة لألمن العام بناء على 

إشــارة النيابة العامة المختصة اللبناني )م. 
ص.( والفلســطيني الالجئ في لبنان )م. ع.( 

النتمائهمــا إلى تنظيم إرهابي والتواصل 
مع قياديين فيه وتســهيل مغادرة أشخاص 

لاللتحاق بصفوفه.
األمن العام يكشف اعترافات   >> 

موقوَفْين خطّطا لعمل إرهابي في وســط بيروت؛ 
المستقبل، 9 شباط 2017¶

دعا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل 
في حديث صحافي الحكومة اللبنانيَّة إلى 

الطلب من الدول والمنظمات الدوليَّة التي 
تساعد النازحين السوريين شراء البضائع 
التي توزّعها على النازحين من المصانع 

اللبنانيَّة محذًرا من مخاطر االنخفاض الكبير 
للصادرات الصناعيَّة اللبنانيَّة على القطاع 

الصناعي واالقتصاد الوطني بشكل عام.
الجميل لـ»المســتقبل«: لبنان يخسر ثلث   >>
قيمــة صادراته الصناعيَّــة ــ نّبه إلى أنَّ مئات المصانع 

تواجه مصيًرا مجهواًل بســبب تكّبدها خســائر كبيرة؛ 
ألفونس ديب، المســتقبل، 9 شباط 2017¶

تحدث رئيس الوزراء األلماني السابق، الرئيس 
الفخري لمؤسسة »كونراد أديناور«، بيرنهارد 
فوغل، في محاضرة بعنوان »السياسة والقيم 

الدينيَّة: ماضي وحاضر ومستقبل األحزاب 
الديموقراطيَّة المسيحيَّة« بدعوة مشتركة 

من »بيت المستقبل« والمؤسسة األلمانيَّة 
المذكورة عن لبنان الذي يحمل أعباء الحرب 

األهليَّة وأعباء الحرب األهليَّة في سوريا 
وكارثة النازحين وهذه تحديات جسيمة 

تتطلّب اعتماد سياسة مستدامة.
فوغــل: أوروبا توّدع األحزاب الكبيرة؛   >>

المستقبل، 9 شباط 2017¶

بحث وزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق 
مع وفد ديبلوماسي موسع يمثّل بعثات دول 

االتِّحاد األوروبي في لبنان وضّم سفراء وممثلي 
19 دولة أوروبيَّة، برئاسة سفيرة االتِّحاد 

األوروبي في لبنان كريستينا السن، مسألة 
النازحين السوريين في لبنان والتحضيرات 

الجارية لمؤتمر بروكسل المقرر انعقاده في 
أول أسبوع من شهر نيسان المقبل. 

المشــنوق: حريص على مقام الرئاسة ــ شّدد   >>
أمام ديبلوماســيين أوروبيين على أنَّ المسار الدستوري 
يكتمل بإجراء االنتخابات؛ المســتقبل، 9 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ورد في 
تقرير وزير المال علي حسن خليل حول 



45 44

مشروع الموازنة أنَّ أزمة النزوح السوري 
استهلكت حتى اآلن أكثر من 35٪ من الناتج 

المحلي ككلفة مباشرة وكلفة غير مباشرة من 
آثار على البيئة والبنى التحتيَّة والخدمات 

األساسيَّة والتعليم والصحة والمواد والخدمات 
المدعومة ونفقات األمن واإلغاثة وغيرها. 

موازنة وقانون انتخاب قبل نهاية شــباط؟؛   >>
النهار، 9 شباط 2017¶

أدى تســرُّب غاز في منطقة زبود قرب بعلبك 
إلى احتراق خيمتين بالكامل وتشــريد ثالث 

عائالت من النازحين الســوريين. وفيما 
تولـّـت قوى األمن الداخلي التحقيق في 

مالبســات الحادثة، أُجريت اتصاالت سريعة 
مــع الجمعيات والمنظمات العاملة في إطار 

األمــم المتحدة في البقاع من أجل توفير 
بدائل سريعة إليواء المتضررين.

احتــراق خيمتين تؤويان نازحين في بعلبك؛   >>
المستقبل، 11 شباط 2017¶

أكــد المفوض العام لوكالة غوث الالجئين 
الفلســطينيين وتشغيلهم )األونروا( بيتر 

كرينبول بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشــال 
عون اســتمرار الوكالة في تقديم مساعداتها 

إلى الالجئين الفلســطينيين في لبنان رغم 
الظــروف الماليَّة الصعبة التي تمّر بها.

عون: ســمعنا كلًما يجرحنا كأنَّنا   >> 
»ســنأكل لحم البشر« ــ القانون العادل يشمل األقليَّة 
وطرحنا ال يُخالف الطائف؛ النهار، 11 شــباط 2017¶

التقى النائب في البرلمان الســويدي روجيه 
حــداد المتحدر من أصل لبناني رئيس 

الجمهوريَّة ميشــال عون ونقل إليه دعم 
الســويد للتوجهات التي حّددها في بداية 

عهــده كما تطرق البحث بينهما إلى أوضاع 
النازحين السوريين في لبنان.

عــون: ما أطرحه في قانون االنتخاب   >>
ال يخرج عن الطائف ــ التقى أرســلن ووفًدا من 

األمانة العامة لـ »المســتقبل« برئاسة أحمد الحريري 
وشــخصيات؛ المستقبل، 11 شباط 2017¶

بحث وزير الطاقة والمياه ســيزار أبي خليل 
مع الســفيرة األميركيَّة إليزابيت ريتشارد في 
ســبل التعاون بين البلدين ومواضيع النفط 

والغاز والمياه والكهرباء، إضافة إلى مســألة 
النازحين السوريين.

أبي خليل يلتقي ريتشارد؛   >> 
المستقبل، 11 شباط 2017¶

زارت وزيرة الصحة والشــؤون االجتماعيَّة 
الفرنســيَّة ماريسول تورين، يرافقها وفد 
ديبلوماســي فرنسي ووفد من مفوضيَّة 

الالجئيــن العليا في األمم المتحدة، مركز 
مؤسســة »عامل الدوليَّة« في حارة حريك. 

توريــن اعتبرت أنَّ »لبنان يتحمل عبئًا كبيرًا، 
ويجب مســاعدته من المجتمع الدولي«، 

واعدة »برفع حصة المســاعدة للبنان 
الحتــواء أزمة الالجئين ريثما تهدأ الحرب في 

بالدهم«.
وزيرة الصحة الفرنسيَّة تزور  >> 

»أوتيل ديو« و»عامل«؛ المســتقبل، 11 شباط 2017¶

رفض الرئيس الســوري بشار األسد في مقابلة 
اقتــراح الرئيس األميركي دونالد ترامب إقامة 
مناطق آمنة للمدنيين داخل ســوريا ووصف 
أزمة الالجئين الســوريين بأنَّها كارثة إنسانيَّة 

تسبّب بها الغرب.
األســد يرفض »المناطق اآلمنة«  >> 

 في ســوريا وينفي تقرير منظمة العفو الدوليَّة؛
النهار، 11 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: اهتّمت 
أوســاط داخليَّة بالتطور الذي ُسّجل من خالل 

انعقاد اجتماع لمعارضين وموالين ســوريين 
في بيروت للمرة األولى منذ نشــوب الحرب 

الســوريَّة. انعقد االجتماع تحت عنوان عودة 
الالجئين الســوريين إلى بالدهم، كما تخلّله 

إعالن المعارض لؤي حســين قيام تحالف 
»الجبهــة الوطنيَّة« داعيًا إلى انتخابات حرة 

وعادلة في ســوريا، معتبرًا أنَّ »الحرب انتهت 
عمليًّــا«. وبرز هذا التحالف أواخر كانون 
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الثاني الماضي مع توجه حســين إلى موســكو 
للمشاركة مع شــخصيات المعارضة المقبولة 
من النظام الســوري في المحادثات. وأوردت 
وكاالت لألنباء أنَّ حســين يدعم التعاون مع 
حكومة األســد لكن من غير أْن يكون واضًحا 

مــا إذا كان ذلك مقبواًل لدى المعارضين 
اآلخرين.

األزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شــباط؟؛   >>
النهار، 11 شباط 2017¶

على ذمة المقالة المشــار إليها أدناه: ســلّط 
اجتماع عقد لمعارضين وموالين ســوريين 
فــي بيروت للمرة األولى منذ بدء الحرب 

الســوريَّة، ولو تحت عنوان إنساني اجتماعي 
يتّصل بإعادة الجئين إلى ســوريا، الضوء 

على مســألة تجنب لبنان الخوض فيها، أي 
اســتضافته لمعارضين سياسيين، ولو أنَّه 
مــن المرجح أْن يكونوا من المعارضين 

المقبولين من النظام وليســوا من المعارضين 
منه.  المرفوضين 

مؤتمر اجتماعي سياســي سوري أول في   >>
بيروت ــ مؤشــرات وتســاؤالت عشيَّة مفاوضات جنيف؛ 

روزانا بو منصف، النهار، 11 شــباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: اهتّز 
الوضع األمني فــي مخيم عين الحلوة مجّدًدا.

ففــي الوقت الذي كانت تجهد فيه 
القوى الفلســطينيَّة لتعزيز »القوة األمنيَّة 

الفلســطينيَّة المشتركة« لتؤدي دورها بعد 
إعطائها كافــة الصالحيات األمنيَّة لمنع 

دخول المطلوبين إلى المخيم وســّد المنافذ 
يَة إليــه، أطلق مجهولون النار باتجاه  المؤدِّ

مقرّها عدة مرات.

إطالق النار الذي حصل في الشــارع الفوقاني 
لمخيــم عين الحلــوة باتجاه مقر القوة األمنيَّة 

قبالة مفرق ســوق الخضار وامتداًدا على 
أحد مواقع حركة فتح، لم يؤدِّ إلى ســقوط 

إصابات.

في هــذه األثناء، تواصل األطراف المعنيَّة 

البحث في سبل تفعيل دور »القوة األمنيَّة 
المشتركة« تحصيًنا ألمن مخيم عين الحلوة، 

ومنع انطالق أي عمل توتيري منه إلى 
العمق اللبناني«.

إلــى ذلك، جال المفوض العام لوكالة 
األونــروا بيار كرينبول في مخيم 

عين الحلوة، متفقًدا مؤسســات الوكالة 
وعياداتها ومدارســها، ومطلًعا على أوضاع 
الموظفين والعاملين فيها وَســير تقديمها 
الخدمــات لالجئين والنازحين في المخيم.

اهتــزاز أمني في »عين الحلوة«؛   >> 
علي داود، الجمهوريَّة، 11 شــباط 2017¶

التقــى المفوض العام لوكالة األونروا بيار 
كرينبول في المقر الرئيســي لألونروا 

في بيروت اللجنــة المنبثقة عن القيادة 
السياســيَّة الموحدة للفصائل الفلسطينيَّة 

في لبنان. وبحســب مصادر شاركت في 
االجتماع، اســتطاع كرينبول تبديد الهواجس 

الفلســطينيَّة حيال وضع الوكالة، مؤكًّدا أنَّ 
»األونروا ليســت للبيع ولن تذهب إلى أي 

مــكان آخر، ولن تتخلّى عن الدور الذي 
ُوجدت ألجله وســتبقى شاهًدا على نكبة 
فلسطين، واألونروا ســتبقى تقوم بمهامها 

وتقدم الخدمات لالجئين الفلســطينيين 
كائًنا من كان على رأس الوكالة وسياســتها 
لن تتغيّــر«، وتضيف المصادر أنَّ كرينبول 
صــارح الوفد بأنَّــه يحمل تمّنيًا وطلبًا إلى 

جميع الــدول المضيفة لالجئين ومن ضمنها 
لبنــان بأْن تدعم هذه الدول الوكالة من 
خالل حث الــدول المانحة عبر المنظمة 

الدوليَّة أو بالمباشــر من أجل إقرار موازنة 
ثابتة لألنروا كما بقيَّة مؤسســات األمم 

المتحدة.
كرينبــول: األونروا لن تتخلّى عن دورها؛   >>

المســتقبل، 11 شباط 2017¶

بحث رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
مع المستشــارة األلمانيَّة أنجيال ميركل 
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خالل اتصال هاتفي على مدى نصف ســاعة 
مخططــات النهوض االقتصادي للحكومة 

اللبنانيَّة والمقاربــة التي تعتمدها لمواجهة 
أعباء النزوح الســوري على لبنان واقتصاده 

التحتيَّة. وبناه 
الحريري يبحث وميركل »خطط النهوض   >>

وأعباء النزوح« ــ أبدى من بشّري تفاؤله بوالدة القانون 
االنتخابي... وحّمود ينصح المتحاملين على صلحياته 

»بقراءة الدستور«؛ المستقبل، 11 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بعد 
توقيف الجيش أمير داعش في عين الحلوة 
المطلوب عماد ياسين في عمليَّة نوعيَّة في 

أيلول الفائت، انقطعت اتصاالت »عصبة 
األنصار« والمسؤول عن »الحركة اإلسالميَّة 

المجاهدة« الشيخ جمال خطاب بالمؤسسة 
العسكريَّة، بذريعة أنَّها لم تراجعهما في 
عمليَّة حي الطوارئ، وأنَّ الطرفين تعرّضا 

إلحراج في المخيم وال سيما من المجموعات 
السلفيَّة...

لم تَُســوَّ هذه األزمة مع مديريَّة المخابرات 
في الجيش إاّل في األســبوع الفائت، إذ 

التقت قيــادة »العصبة« وخطاب العميد 
خضر حمــود، وكان رّد الجهات اللبنانيَّة 

المعنيَّة أنَّه ال يمكن الكشــف عن عمليَّة من 
هذا النوع.

ال جديَّة فلسطينيَّة في تسليم مطلوبي   >>
 »عين الحلوة« ــ الجيش لن يتراجع وعائلت أقوى

من الفصائل!؛ رضوان عقيل، النهار، 11 شباط 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي بعد زيارته رئيس دائرة األوقاف 

اإلسالميَّة في عكار الشيخ مالك جديدة في 
مركز الدائرة في حلبا: »إنَّ مشكالت النزوح 

تتّم معالجتها على كل المستويات وتتّم 
متابعتها بشكل شخصي ومباشر ويومي من 

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي 
استكمل اللجنة الوزاريَّة الخاصة بأزمة النزوح 

وباتت ُمَشكَّلَة من 8 وزارات، ولفت إلى أنَّ 
نحو 6 ماليين شخص في لبنان، بينهم مليون 

ونصف مليون نازح سوري يتأثّرون من أزمة 
النزوح«.

المرعبي يلتقي جديدة: ستة مليين  >> 
يتأثرون بالنزوح؛ المستقبل، 12 شباط 2017¶

عن النائب ميشال موسى، ممثاًل رئيس 
مجلس النواب نبيه بري خالل افتتاح أعمال 
الدورة 21 للجنة التنفيذيَّة لالتحاد البرلماني 
العربي في مبنى مجلس النواب: »رغم كل 
ما عانيناه من أزمات، ومن تداعيات دفق 
إخواننا النازحين السوريين والفلسطينيين 

إلى هذا الوطن الصغير، فقد تمّكن مجلس 
النواب، بإرادة سياسيَّة جامعة، من انتخاب 
العماد ميشال عون رئيًسا للجمهوريَّة، بعد 
عامين ونصف عام من الشغور في الرئاسة 

األولى«.
موسى مّثله ]بري[ في افتتاح  >> 

 أعمال اللجنة التنفيذيَّة للتحاد البرلماني العربي؛ 
المستقبل، 12 شباط 2017¶

دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر 
الله، خالل احتفال تأبيني، الحكومة اللبنانيَّة 
إلى عدم المكابرة وفتح حوار مع دمشق في 
موضوع أزمة النزوح السوري، مبديًا استعداد 
الحزب للمساعدة في تيسير هذا الحوار ألنَّ 

لبنان ال يمكنه حل المشكلة وحده. 
نصر الله: النسبيَّة ال تلغي الدروز ــ   >> 

 لتحّل الحكومة مشكلة النازحين مع سوريا؛
النهار، 13 شباط 2017¶

دعت جمعيَّة التجار في إقليم الخروب إلى 
اتخاذ القرارات واإلجراءات التي تنظم عمل 
المحاّل والمؤسسات التجاريَّة وتنظيم عمل 
السوريين غير الالجئين وأصحاب المشاريع 

من السوريين ومساواتهم بإخوانهم اللبنانيين.
تجار إقليم الخروب دعوا إلى تنظيم  >> 

عمل السوريين؛ النهار، 13 شباط 2017¶

احتفلت جمعيَّة »أنيرا« )المساعدة األميركيَّة 
لالجئين في الشرق األدنى( في مبنى بلديَّة 
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حلبا، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين 
معين المرعبي، بتوزيع الشهادات على 

المتدربين والمتدربات الذين شاركوا في 
مشروع »تعزيز مهارات الشباب المتأثرين 

باألزمة السوريَّة«، الذي نفذته الجمعيَّة 
بالشراكة مع منظمة يونيسف. الوزير المرعبي 

قال بالمناسبة: »إنَّ المجتمع الدولي جاهز 
لتقديم المساعدة، لكن في المقابل علينا 

كدولة وضع الدراسات واألولويات، وخصوًصا 
أنَّ هناك مناطق بعيدة في البقاع والشمال 

يتواجد فيها أعداد كبيرة من النازحين 
السوريين. ففي عرسال، مثاًل، يوجد نحو مئة 
ألف نازح سوري، بينما ال يزيد عدد سكانها 

على 35000 ألف نسمة، وفي بلدة المحمرة 
في عكار، يصل عدد النازحين إلى نحو 20 
ألف نازح، في حين ال يتعدى عدد سكانها 
الثالثة آالف مواطن، وكذلك في وادي خالد 

ومناطق عدة في عكار والبقاع األوسط«.
المرعبي: خدمة المواطن اللبناني  >> 

والنازح السوري... ويشارك في احتفال »أنيرا«؛ 
المستقبل، 13 شباط 2017¶

زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان 
النائب بهيَّة الحريري في مجدليون، وبحث 
معها األوضاع في صيدا ومخيم عين الحلوة 

وأهميَّة تكثيف الجهود من أجل تعزيز 
االستقرار، كما تناوال بالبحث موضوع النزوح 

السوري وما يرتّبه من أعباء على المدينة 
والخدمات فيها.

سوسان: ال تضيع ذكرى من بذل   >> 
حياته ألجل الوطن؛ المستقبل، 13 شباط 2017¶

وزير العمل السابق سجعان قزي: »منذ 
تشرين األول 2014، طرحت فكرة المناطق 

اآلمنة وكّررتها في مجالس الوزراء ثم فصلتها 
في مؤتمر صحافي )17 أيلول 2016(. وها 

إنَّ الفكرة تشق طريقها عربيًّا ودوليًّا بموازاة 
المفاوضات السياسيَّة في جنيف وأستانا«.

ال ضيًقا بالنازحين بل خوًفا من التقسيم؛   >>
سجعان قزي، الجمهوريَّة، 13 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قد يكون 
الفارق األكبر بين الالجئين الفلسطينيين 

والسوريين، هو أنَّ غالبيَّة الفئة األخيرة تعرف 
المناطق اللبنانيَّة وعملت فيها وتتنبّه ألدّق 

تفاصيلها...

وما يدّق ناقوَس الخطر في هذه القضيَّة، 
هو أنَّ غالبيَّة الالجئين السوريين نزحوا من 
مناطق ينتشر فيها داعش والنصرة بكثرة...

لم يقتصر تأثير الجماعات اإلسالميَّة المتطرّفة 
في المخيّمات على الالجئين فحسب، بل 

ع ليطاوَل المحيط الذي تتمركز فيه. ففي  توسَّ
دراسة خريطة انتشار المخيّمات السوريَّة 

يتبيَّن أنَّها تتوزّع على مناطق حّساسة 
واستراتيجيَّة وفي تقاطع طرُق، وهو ما دفَع 

الجيَش في مراحل عّدة إلى الطلب من 
الالجئين التراجَع أو تفكيَك بعض المخيّمات...

وعلى هذا الصعيد، ينّفذ الجيش دوريًّا أعماَل 
دهٍم في المخيّمات، خصوًصا في األطراف 
وعلى الحدود حيث يَكثر انتشار األسلحة، 

ليخّف وجودها كلّما اقتربَت المخيمات من 
الداخل اللبناني، حيث تقتصر المحظورات 

على الممنوعات. 

ينتشر النازحون في أكثر من 1400 موقع في 
لبنان، بعضها خارج عن سيطرة الدولة وقابل 

لالنفجار في أّي وقت. والالفت أنَّه أواخر 
عام 2016 وَصل عدد سجناء لبنان من اإلناث 

والذكور إلى 6200 سجين وسجينة، بينهم 
1500 من الجنسيَّة السوريَّة أي ما نسبته 
نحو 22,5 في المئة، وقد ارتفعت إلى 27 

في المئة أواخر كانون الثاني الفائت، إاّل أنَّ 
غالبيَّة السجينات محكومات أو موقوفات بتُهٍم 

تتعلق بالمخّدرات وقضايا أخالقيَّة، وعدًدا 
ا بقضايا أمنيَّة. أّما الموقوفون  محدوًدا جدًّ

بجرائم إرهابيَّة، فبَلغ عددهم عام 2016 نحو 
617 موقوفًا، غالبيتُهم من السوريين، وذلك 

في مديريَّة المخابرات فقط، وأحيَل هؤالء إلى 
القضاء. ومنذ العام 2013 حتى 2016 أحيَل 

1900 شخص إلى القضاء بهذا النوع من التُّهم. 
كان الفتًا في الفترات األخيرة، انتشاُر الالجئين 
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في شقٍق خارج المخيّمات هربوا إليها نتيجة 
الدهم الدوري الذي ينّفذه الجيش، وهنا 

بَرزت صعوبة لدى األجهزة األمنيَّة، خصوًصا 
بعدما تبيَّن أنَّ غالبيَّة العمليات اإلرهابيَّة، في 
الفترة األخيرة، انطلَقت من هذه األماكن، إذ 
إنَّ أحد أكبر مفّخخي السيارات في لبنان هو 

عامٌل سوري في محطة بنزين في القبيّات، 
كان يُفّخخ سيارات لتفجيرها في بيروت. 

وإضافًة إلى ذلك أوقف 5 سوريّين في 
عين الرّمانة كانوا يعملون في أحد المطاعم 

وتحوم حولهم تهمة اإلرهاب، كما أنَّه اكتشف 
األمر عينه داخل الضاحية، إذ إنَّ الالجئين 
بدأوا يخرجون من المخيّمات ويسكنون 

في شقق عاديَّة نتيجة توافِر األموال لتنفيذ 
العمليات اإلرهابيَّة...

في الحسابات األوروبيَّة والغربيَّة، تبيَّن أنَّ 
الشواطئ اللبنانيَّة كانت مرّشحًة العتالء 

المركز األول كوجهة انطالق الالجئين نحو 
أوروبا. وأمام الخطر الذي بدأ يَطرق أبواَب 

الغرب، نَشط التعاون األوروبي/اللبناني لضبِط 
هذا الملف أمنيًّا إلى جانب المساعدات، 
لكّن الواضح اليوم أنَّ تأمين األموال خالل 

الفترة المقبلة قد يكون صعبًا، لذلك وَضعت 
الجهات اللبنانيَّة خطة وطلبت من األجهزة 
األمنيَّة تنفيذها، وهي إجراء إحصاء دقيق 
لعدد الالجئين السوريين في لبنان، فعدد 
المسجلين لدى األمم المتحدة يبلغ نحو 

مليون و700 ألف الجئ، لكّن الرقم في الواقع 
أكبر بكثير، وهو ما دفَع األجهزة األمنيَّة 

والعسكريَّة إلى البدء بإحصاء دقيق لمعرفة 
العدد الصحيح.

هــل يُدفع لبنان نحو »جدار فاصل«؟؛  >> 
ربى منذر، الجمهوريَّة، 13 شــباط 2017¶

أشــار رئيس مؤسسة البورا األب طوني خضرا 
إلــى أنَّ األوضاع االقتصاديَّة تعاني من جمود 
مخيــف، وتظهر الوقائع حجم األزمة الكبيرة 

التي يعانيها لبنان من جراء المنافســة 
الســوريَّة، وكشف خضرا أنَّه في إحدى 

مناطــق األطراف تضامن النازحون وأعلنوا 
اإلضــراب عن العمل لمدة 4 أيام، مطالبين 

بأْن يؤمن لهم الســكان أو البلديَّة المياه 
والكهرباء مجانًا. والمؤســف أنَّ كل األشغال 

تعطلــت في المنطقة ما اضطر أهاليها 
للرضــوخ لمطلب النازحين، فوعدوهم بتوفير 

هــذه الخدمة مقابل أْن يعودوا إلى العمل. 
وخالل هذه الفترة أجرت رئاســة اتحاد 

البلديات في هذه المنطقة دراســة شملت 
8500 نازح ســوري ليتبين أنَّه من أصل 8500 

نــازح هناك 6700 نازح يعملون في هذه 
المنطقــة يصل مجموع دخل الفرد مضافًا 
إليه مجموع ما يتقاضونه من مســاعدات 

من األمم المتحدة والمؤسســات الدوليَّة إلى 
840 دوالًرا. 

األب خضرا دعا المؤسســات غير الحكوميَّة 
للتعــاون مع وزارة العمل بحيث تعّوض 

النقص عبر التعاقد مع 500 من شــباب لبنان 
يعملــون على تطبيق قانون العمل اللبناني 

على أْن تحاســب كل مؤسسة مخالفة 
بالتنســيق مع أجهزة الوزارة وأجهزة أمن 

الدولة. وتســاءل هل مسموح اليوم أْن يقفل 
اللبناني مطعمه أو متجره بســبب منافسة 

التاجر الســوري له الذي عدا عن المساعدات 
التي يحصل عليها من المؤسســات الدوليَّة 

يتهــرب من دفع الضرائب للدولة فتصبح 
أســعاره زهيدة، والسوري يشغل يًدا عاملة 

سوريَّة؟ 
ملف النزوح يزداد خطورة:  >> 

 فــرص عمل اللبنانيِّين تتراجع أكثر؛
إيفا أبو حيدر، الجمهوريَّة، 13 شــباط 2017¶

طالب رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
زيارتــه مصر بـ»إطالق مبادرة إنقاذ عربيَّة 
وخاصة في ما يخص األزمة الســوريَّة التي 

طاولتنا شــظاياها وألقت نتائجها حماًل كبيرًا 
على كاهلنا...«.

عون التقى السيســي وشيخ األزهر   >>
وتواضــروس الثاني ودعا القاهرة إلى مبادرة إنقاذ 
عربيَّة لمحاربة اإلرهاب؛ النهار، 1٤ شــباط 2017¶
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أعلنــت كتلة الوفــاء للمقاومة، بعد اجتماعها 
الــدوري بمقرها في حارة حريك، أنَّها »تلتزم 
الســعي الدؤوب لحث الحكومة على مباشرة 

فتح منافــذ الحلول الواقعيَّة الجادة إلعادة 
النازحين الســوريين إلى مدنهم وقراهم عبر 

التواصل مع الحكومة الســوريَّة والتنسيق 
معهــا في هذا الموضوع المهم... وتضع 
الكتلة كل إمكاناتها للمســاعدة في هذا 

المجال«.
كتلــة الوفاء للمقاومة تؤكّد انفتاحها على   >>
نقاش أي صيغة معقولة ومتماســكة لقانون االنتخاب؛ 

البناء، 16 شباط 2017¶

أكدت كتلة المســتقبل النيابيَّة، بعد 
اجتماعها في بيت الوســط، برئاسة الرئيس 

فؤاد الســنيورة »أهميَّة الجهود التي 
تقوم بها الحكومة والمؤسســات الرسميَّة 
الســتيعاب أعباء أزمة النازحين السوريين 
على لبنــان وتداعياتها، وهي الكارثة التي 

تقع مســؤوليَّة التســبب بها على عاتق النظام 
الســوري... وكذلك فإنَّ جزًءا من المسؤوليَّة 

يقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسســاته 
في اســتمرار فصول هذه المأساة اإلنسانيَّة 

الكارثيَّة، وهي الدول والمؤسســات التي 
يجب أْن تســاعد الدولة اللبنانيَّة في رعاية 

النازحيــن وتأمين الحماية واألمان لهم 
واإلعداد الســليم لعودتهم إلى بالدهم. 

وعلى ذلك، ترى الكتلة أنَّه يجب أْن تســتمّر 
جهود الحكومــة اللبنانيَّة في التواصل مع 

األمــم المتحدة ودول القرار من أجل تحقيق 
هذا الهدف«.

كتلة »المســتقبل«: إلنجاز الموازنة   >>
 وإقرارهــا وإجراء االنتخابات في موعدها وفق

 قانــون جديد ال يقصي أو يقهر أي طرف؛
المســتقبل، 15 شباط 2017¶

أكد رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون والعاهل 
األردني الملــك عبد الله الثاني، في ختام 

زيــارة الرئيس عون لألردن، على أهميَّة 

التوصل إلى حل سياســي لألزمة السوريَّة 
وتاليًــا معالجة أزمة النازحين.

عون أنهــى زيارتيه للقاهرة وعّمان وعاد   >>
بدفع للعلقات: مســألة ســلح حزب الله تخضع 

للســتراتيجيَّة الدفاعيَّة؛ النهار، 16 شباط 2017¶

عن وزير الدولة لشــؤون التخطيط ميشال 
فرعون: »اذا كان للســيد حسن نصرالله 

خطــة ووعد وضمانة لعودة النازحين 
الســوريين إلى بلدهم، تتضمن طلبًا 

للتنســيق مع الحكومة السوريَّة، فليعرضها 
وزيرا حزب الله على الحكومة لمناقشــتها 

في جلسة للحكومة...«.
فرعـون: الذكرى ]ذكرى اغتيال  >> 

رفيق الحريري[ تمنحنا دفًعا الستكمال مسيرته؛ 
المستقبل، 16 شباط 2017¶

طالبت »الجماعة اإلســالميَّة« بعد االجتماع 
األســبوعي لمكتبها السياسي بـ»إيالء ملف 

الالجئين الســوريين االهتمام الالزم من 
الرعايــة والحقوق، من خالل تأمين حقوقهم 

ضمن المعايير واألطــر القانونيَّة المعتبرة 
محليًّــا ودوليًّا، ورفض طردهم وإعادتهم 

قســرًا إلى أماكن تهجيرهم من دون توفير 
كل الضمانــات الالزمة والكاملة التي تحفظ 

حقهم بالحيــاة الحرّة الكريمة، وحريتهم 
بالتعبيــر، واعتبار الدعوات التي تطالب 
بطردهــم أو إعادتهم تنّم عن عنصريَّة 

بغيضــة ومرفوضة، وعن هاجس في غير 
محله«.

»الجماعة«: الســلح الشرعي وحده  >> 
يحظى بثقة اللبنانيين؛ المســتقبل، 16 شــباط 2017¶

اطَّلَع مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشــيخ 
عبد اللطيف دريان من وفد إســالمي روسي 

برئاســة مفتي موسكو على المساعدات 
التي يقّدمها إلى الالجئين الســوريين 

المقيمين في لبنان.
دريان يلتقي وفًدا إســلمًيا روسيًّا؛   >>

المســتقبل، 16 شباط 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تطوران 
بارزان شهدتهما في األيام األخيرة المخيمات 

الفلسطينيَّة، وال سيما منها مخيم عين الحلوة. 
األول يتعلق بتقديم نائب قائد »قوات األمن 

الوطني الفلسطيني« وقائد »القوة األمنيَّة 
المشتركة«، المسؤول الفتحاوي العريق منير 

المقدح استقالته من »األمن الوطني« و»القوة 
المشتركة«، واآلخر يتعلق بتعليق حركة فتح، 

أكبر الفصائل الفلسطينيَّة، مشاركتها في 
»اللجنة األمنيَّة الفلسطينيَّة العليا«...

بصراحة مطلقة، قال المقدح: »الموضوع لم 
يعد يتحمل، مجمل األمور غير مضبوطة في 
الداخل والخارج، وهناك المباالة لدى اللجنة 

األمنيَّة العليا التي تعقد معظم اجتماعاتها 
خارج المخيم، وهناك خالفات لجهة إعادة 

ترتيب أوضاع القوة األمنيَّة المشتركة. وبعض 
األمور يتراكم من دون أي معالجة. أما 

مع الجوار، فالعالقة مع مخابرات الجيش 
مقطوعة، وعمدوا أخيرًا إلى توقيف المسؤول 

عن القوة األمنيَّة في تعمير عين الحلوة 
أحمد المقدح بعد خروجه من المخيم إلجراء 

جراحة في أحد مستشفيات صيدا، علًما أنَّ 
هناك تعهًدا منهم بعدم توقيف أي كادر 
أو مسؤول في حركة فتح أو في الفصائل 
الفلسطينيَّة، حتى لو كان في حقه مذكرة 

توقيف سابقة...

األمر اآلخر يتعلق بقضيَّة بناء جدار األسمنت 
حول عين الحلوة. وعدونا بوقف أعمال 

استكماله إاّل أنَّ هذه األعمال تتواصل، بل 
أكثر من ذلك، فقد وضعت قبل أيام بوابة 

حديد كهربائيَّة عند المدخل الشمالي 
الرئيسي للمخيم...

استقالة المقدح تهّدد مظلة استقرار   >>
 »عين الحلوة« والخلفات فلسطينيَّة/فلسطينيَّة

ومع الجيش؛ أحمد منتش، النهار، 16 شباط 2017¶

بدعوة من رئيس »جمعيَّة تّجار بيروت« نقوال 
شّماس، انعقد اجتماع لرؤساء الجمعيّات 

ولجان األسواق ونقابات القطاعات التجاريَّة 

في لبنان للنظر في واقع أوضاع األسواق 
اللبنانيَّة.

أجمع الرأي على أنَّ الصورة قاتمة وغير 
ا، واألوضاع  مشّجعة، واألرقام مقلقة جدًّ
إلى مزيد من التدهور. ومما قيل خالل 

االجتماع: أصبحنا اليوم أمام حقيقة بنيويَّة 
تتمثّل بالنزوح السوري الكثيف الذي أطاح 

مرتكزات المعادلة االقتصاديَّة اللبنانيَّة، فضاًل 
عن آثار الفراغ الرئاسي طوال سنتين ونصف 

سنة، لذا يتوّجب علينا تنظيم الوضع وتطبيق 
القوانين... وأكّد المجتمعون أنَّ الهدف 

األّول يجب أْن يكون اإلعداد للعودة اآلمنة 
والسريعة للنازحين إلى ديارهم، والمناداة 

بوجوب التمييز بين الالجئ السياسي والنازح 
االقتصادّي الذي هو أّول من يجب أْن يعود 

إلى منطقته.
القطاع التجاري: النزوح السوري يطيح   >>

االقتصاد اللبناني؛ الجمهوريَّة، 16 شباط 2017¶

طلبت الجبهة الديمقراطيَّة لتحرير فلسطين في 
بيان لها بعد لقاء وفد منها الرئيس تمام سالم، 

األخذ في االعتبار أنَّ تحصين الحالة الفلسطينيَّة 
في لبنان يتطلّب إقرار الحقوق اإلنسانيَّة، وال 

سيما منها حق العمل بحريَّة وحق التملك 
لالجئين الفلسطينيين وإعمار مخيم نهر البارد 
بما يوفّر مقومات الصمود االجتماعي لالجئين.

سلم التقى وفًدا من »الديموقراطيَّة«؛   >> 
النهار، 17 شباط 2017¶

»تمتنع مفوضيَّة شؤون الالجئين عن إصدار 
تقارير جديدة عن أعداد السوريين في لبنان 
وتكتفي بالقول إنَّ عددهم يتراجع من دون 

احتساب الوالدات الجديدة منذ العام 2011«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 18 شباط 2017¶  >>

»مسؤول فلسطيني يعتبر أنَّ زيارة الرئيس 
عباس ستعطي الضوء األخضر للبنان لتنفيذ 

خطته األمنيَّة للمخيمات على أراضيه«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 18 شباط 2017¶  >>
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لــم تنتِه فصــول الدعوة التي أطلقها األمين 
العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله 

لمعالجة أزمة النازحين الســوريين في 
لبنان بعد. فهو طالــب الحكومة اللبنانيَّة 
بأْن تخــرج من »المكابرة« و»تتناقش مع 

الحكومة الســوريَّة« لمعالجة هذه األزمة. 
وذهــب إلــى أبعد من ذلك بقوله »نحن في 

حزب الله لدينا عالقات مع الدولة الســوريَّة، 
وحاضرون لخدمــة الحكومة اللبنانيَّة 

للتواصل مع النظام الســوري«.

رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون قال عبر 
فضائيتين مصريتين: »نســتطيع أْن نبدأ 
بإيجاد حلول ألزمة النازحين الســوريين 

والتــي ال يمكــن أْن تُحّل داخليًّا فقط من 
طــرف واحد، إذ إنَّ هناك طرفين: الحكومة 

اللبنانيَّة والحكومة الســوريَّة. لذا من 
الضروري أْن تكون هناك لجان مشــتركة تبدأ 
البحث في حل، حيث هناك مناطق مســتقرة 

في ســوريا يمكن العودة إليها«.
عون ونصر الله يفتحان نافذة على األسد   >>

والحريري يقفلها ــ حزب الله يفاوض سرًّا إلفراغ عرسال 
من النازحين؛ أحمد عياش، النهار، 18 شباط 2017¶

عرض وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي مع ســفير سويسرا فرنسوا براس، 

مشــاريع الدولة السويسريَّة الداعمة للبنان 
في تصّديه ألزمة النازحين الســوريين، 

وشــّدد على »دعوة الرئيس الحريري 
إلنجاز مخطــط توجيهي للبنى التحتيَّة 

فــي لبنان بمــا يؤّدي إلى تمكين المناطق 
المهمشــة، والتي بطبيعة الحال تستضيف 
العدد األكبــر من النازحين«. كذلك، التقى 

المرعبي نائب ممثل منظمة اليونيســف 
في لبنان وبحثا ســبل التعاون، وخصوًصا 

ما يتعلّق بمعالجة مشــكلة الصرف الصحي 
في عرســال وتأثيراتها البيئيَّة والصحيَّة على 
المجتمــع المضيف والنازح. وعقد المرعبي 

اجتماًعــا طارئـًـا مع وفد من لجنة الصليب 
األحمر الدولي وطلب إليه اســتعجال تنفيذ 

مشــاريع المياه في عرسال لمساعدة أهلها 
وضيوفهــم على تحمل الوضع الذي لم 

يعــد يُحتمل والذي ينذر باالنفجار. كما 
التقى وفًدا مــن تجمع المنظمات غير 

الحكوميَّة في لبنان واســتمع إلى أهداف 
التجمع ومشــاريعه الداعمة والعوائق 

التي تعترضهــم في تنفيذ بعضها. وعرض 
المرعبي مع المدير العام لمؤسســة 

»Project group« التركيَّــة دنيز تكلي 
أهداف المؤسســة وأبرزها تطوير قدرات 
اللبنانيين والضيوف الســوريين من خالل 
التعــاون مع حكومات الدول والمنظمات 

الدوليَّة.
المرعبي يعرض وسفير سويسرا أوضاع   >>

النازحين؛ المستقبل، 18 شباط 2017¶

افتتحــت جمعيتا الهالل األحمر القطري 
والكويتي فــي لبنان، بحضور ممثل وزير 

الدولة لشــؤون النازحين، مشروعين 
مشــتركين لخدمة الالجئين السوريين في 

منطقة البقاع؛ )عيادة متنّقلة للكشــف 
المبكر عن ســرطان الثدي واتفاقيَّة تعاون 

بين الهاللين ومستشــفى البقاع لكفالة 
مرضى غسيل الكلى(.

مشاريع الهللين »القطري« و»الكويتي«   >>
للنازحين في البقاع؛ المستقبل، 18 شباط 2017¶

أطلقت الســفيرة األميركيَّة في لبنان 
إليزابيت ريتشــارد برنامج الدعم التقني، 
على مدى ســنتين، لثمان وثالثين بلديَّة 
واتحاد بلديات. بيان الســفارة األميركيَّة 

أشــار إلى أنَّ هذا المشروع »يدعم بلديات 
لبنانيَّــة مختارة في إدارة موضوع البيئة 

المعقد نتيجة لتدفق الالجئين الســوريين 
إلــى المجتمعات المحليَّة«.

ريتشارد: 15 مليون دوالر لدعم 38 بلديَّة؛   >>
المستقبل، 18 شباط 2017¶

»نتكلم« مؤسســة اجتماعيَّة تُعنى بمنح 
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المتعلمين من الالجئين الســوريين فرصة 
لكســب األجر. تسعى هذه الشركة التي 

كان تأسيســها على يد ألين ســارة اللبنانيَّة 
المولــد إلى إيجــاد حلقة وصل بين النازحين 
الســوريين واألشخاص الذين يدرسون اللغة 

العربيَّة بهــدف تعلم المهارات اللغويَّة 
عبر برنامج »ســكايب«. تتيح »نتكلّم« 
لمســتخدميها فرصة إجراء المحادثات 

العاديَّة بأســعار في متناول الجميع. كما 
أنَّها تعمــل اليوم مع كبرى الجامعات في 

الواليــات المتحدة كي تتحول إلى منبر 
تعليمــي، ليس لدروس اللغة فقط، وإنَّما 

أيًضا لبنــاء حوار بين الالجئين والطالب في 
كل أنحاء العالم. ويصل عدد مســتخدمي 

»نتكلّم« اليوم إلى 1000 مســتخدم 
يشــاركون من 60 بلًدا حول العالم في أكثر 

من 9000 ســاعة من المحادثات مع 35 
شــريك محادثة من الالجئين السوريين. 

تبلغ تكلفة كل جلســة 15 دوالًرا أميركيًا، 
يتم منح 10 دوالرات منها للشــريك 

)الالجئ( السوري.
»نتكلّم«... تعلّم اللغة العربيَّة من   >>

اللجئين؛ تريسكا حميد، المستقبل، 19 شباط 2017¶

اطَّلََع رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
مــن رئيس مجلس إدارة جمعيَّة الهالل 
األحمــر الكويتي، بحضور وزير الدولة 

لشــؤون النازحين معين المرعبي، على 
مشــاريع الجمعيَّة لمساعدة الالجئين في 

لبنان وفي ســواه من البلدان المضيفة. 
الحريري التقى رئيس وزراء إقليم كردستان؛   >>

النهار، 20 شباط 2017¶

قال وزيــر الخارجيَّة ورئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســيل خالل افتتاح مؤتمر 

البلديــات الثاني الذي نظّمته اللجنة 
المركزيَّــة للبلديات في التيار، إنَّ كل ما 

يطرحه هو اعتماد سياســة تشّجع السوريين 
علــى العودة إلى بالدهم التي صارت فيها 

أماكن آمنة ومســتقرة، مشيرًا إلى أنَّ »القول 

بأنَّ عــدد الالجئين الذين يدخلون لبنان قد 
خــّف، هو غير صحيح وأنا أراجع األرقام 

باستمرار«. 
باســيل في »مؤتمر البلديات«: البدائل  >> 

من الفراغ إقــرار قانون االنتخاب وإجراء االنتخابات؛ 
النهار، 20 شباط 2017¶

قــال وزير االقتصاد رائد خوري إنَّ هناك 
تــآكاًل في الماكينــة االقتصاديَّة والبنى التحتيَّة 

إضافة إلــى عجز القطاعات اإلنتاجيَّة جراء 
أزمة اللجوء الســوري حيث إنَّ عدد الالجئين 

تخطـّـى الـ1.5 مليون الجئ واالقتصاد 
اللبناني تدهور منذ بداية األزمة الســوريَّة 
والنمــو االقتصادي تراجع إلى أقل من 1. 

وزير االقتصاد لـ »النهار«: هذا ما ســيوّفر   >>
ملياري دوالر للخزينة!؛ النهار 20 شــباط 2017¶

عن نائبة رئيس مؤسســة الوليد بن طالل 
الوزيرة الســابقة ليلى الصلح حمادة خالل 
افتتاح المســرح البلدي في زغرتا: »ألهاهم 
قانون نســبيَّة األصوات، لم يفهموه جمًعا 

فتقاســموه فرًدا، لكن سيأتي ذلك اليوم 
ويذوقونه حتًما حين سيقاســمهم مليونا 
الجئ ســوري وطنهم لبنان بعنوان قانون 

نســبيَّة األعداد. يومها، ما جدوى أْن نبكي 
وطًنــا إذا زال ونفرح لمواطن إذا عاش؟«. 

الصلح زارت فرنجيَّة: احُتكرت الشهادة ــ   >>
 مليونا سوري سيقاسموننا وطننا بنسبيَّة األعداد؛

النهار، 20 شباط 2017¶

تفقد وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي بلدة عرســال بتكليف من رئيس 

الحكومة ســعد الحريري وجال في أحيائها 
ومخيمات النزوح السوري. 

المرعبي تفّقد عرســال ومخيمات  >> 
اللجئين فيها؛ النهار، 20 شــباط 2017¶

أطلق الشــاب الفلسطيني فراس إسماعيل 
كاميرا صغيــرة مربوطة ببالون هليوم أحمر 

اللون فوق مخيم البرج الشــمالي في 
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صور بهدف رســم خريطة عمرانيَّة جديدة 
للمخيم.

بالون وكاميرا يرســمان خريطة مخيم  >> 
برج الشــمالي الفلســطيني؛ النهار، 20 شباط 2017¶

اســتقبل وزير العدل سليم جريصاتي في 
مكتبه فــي الوزارة ممثلة األمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار، 

وبحــث معها في أوجه التعاون بين الوزارة 
والمفوضيَّة، وبشــكل أخص المسائل ذات 

الصلة بالنازحين الســوريين.
جريصاتي عرض مع جيرار مجاالت التعاون   >>
وملف اللجئين السوريين؛ المستقبل، 20 شباط 2017¶

داهمــت دوريَّة من الجيش اللبناني 
تجمعات النازحين الســوريين في بلدة 
كفرصغــاب في قضاء زغرتا وأوقفت 15 
ســوريًّا لتجولهم من دون أوراق قانونيَّة.

توقيف 15 ســوريًّا في كفرصغاب زغرتا؛   >>
الديار، 21 شباط 2017¶

داهمت دوريَّة من فرع المعلومات في قوى 
األمن الداخلي أماكن إقامة نازحين سوريين 

في ضهر العين، وأوقفت 4 منهم لالشتباه 
بتعاملهم مع جهات إرهابيَّة.

توقيف ٤ سوريين في ضهر العين؛  >> 
الديار، 20 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
منذ تســلّم منير المقدح قيادة القوة 

األمنيَّة المشــتركة، علَت أصوات األطراف 
الفلســطينيَّة التي كانت تبلّغ الجانب 
اللبنانــي أنَّ هذه القيادة تغّض النظر 

أو تســّهل مرور مجموعات إسالميَّة من 
المناطق التي تســيطر عليها إلى مناطق 

أخرى لتشــتبك مرة مع مجموعات »اللينو«، 
ومــرات أخرى مع مجموعات ضبّاط آخرين 

مــن فتــح نتيجة الخالفات داخلها. إضافة إلى 
ذلك، أُلقــي القبض على ابن المقدح فيما 

كان يقاتــل إلى جانب جبهة النصرة، وجرت 

اتصــاالت بين حزب الله ومخابرات الجيش 
واألمن العام، وتَقّرر القيام بمبادرة حســن 
نيَّة وإطالق ســراحه لعّل المقدح يتعاون 

فــي المخيــم أكثر، وهو ما لم يحصل. كذلك 
تربط المقدح عالقات قرابة مع مســؤول 
كبير لإلســالميين داخل المخيم، من هنا 
كان هناك دائًما شــكوك حول تصرفاته 

وطريقة تعامله مع الملف إذ لم يحســم 
فــي أّي موضوع عندما كان على رأس 

القوة، على رغم أنَّه كان يُعطى أســماء 
مطلوبيــن وتفاصيل عنهم. إلى ذلك اتّهم 

المقدح أخيرًا الطــرف اللبناني بعقده اتفاقًا 
معه إلخراج أحد أقربائه من المستشــفى 

ليعود ويتراجــع معتقاًل إيّاه، ليتبيّن أنَّ 
القصــة الحقيقيَّة هي أنَّ أحمد المقدح، 

أي الموقوف، متهــم بتنفيذ عمليات داخل 
المخيــم، وهناك مذكرات توقيف بحقه، 

لكّنــه كان مصابـًـا، وتَجاوبًا مع وضعه الصحي 
ر نقله إلى المستشــفى على أْن يتّم  تقرَّ

توقيفه ما إْن يتعافى الســتكمال التحقيق، 
والجيش لــم يعطه ضمانة بإخراجه كما 

اّدعــى. زيادة على ذلك، طرحت عالمات 
اســتفهام حول مسائل كانت تحصل داخل 

حركــة فتــح، وكان يتبيّن أنَّ للمقدح يًدا فيها 
كونه مقّربًا من اإلســالميين، وهو ما لن 

يســكت عنه الطرف اللبناني، إذ إنَّ ذلك 
ســيؤدي إلى انفجار في المخيم ال يتحّمله 

الفلسطينيون. لبنان وال 
مفاجأة عين الحلوة... هذا َمْن يتسّتر على   >>

إرهابيِّي المخّيم؛ ربى منذر، الجمهوريَّة، 20 شباط 2017¶

قالت رئيسة »حزب الجبهة الوطنيَّة 
الفرنسيَّة« اليميني المرشحة لالنتخابات 

الرئاسيَّة مارين لوبن بعد لقائها رئيس 
الجمهوريَّة ميشال عون، إنَّ لبنان يتحّمل 

أعباء كبرى بسبب أزمة الالجئين مشيرة إلى 
أنَّ هذه األزمة ال يمكن أْن تستمرَّ إلى ما شاء 
الله بالنظر إلى عواقبها الجسيمة التي تطاول 
االقتصاد ونظام الصحة ومختلف أوجه رعاية 

هذا العدد الهائل من النازحين.
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وقالت بعد لقائها رئيس الحكومة سعد 
الحريري إنَّ األسد يشّكل اليوم حاًل يدعو إلى 

االطمئنان بالنسبة إلى فرنسا... 
لوبن ناقشت والمسؤولين أزمة اللجئين   >>

ومخاطر التطرف: األسد حل مطمئن أكثر من »الدولة 
اإلسلميَّة«؛ النهار، 21 شباط 2017¶

أفاد مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة، 
منسق الشؤون اإلنسانيَّة فيليب الزاريني بأنَّ 
تمويل »االستجابة لألزمة« )برنامج مساعدة 
النازحين في لبنان( بلغ 1.9 مليار دوالر عام 

.2016
األمم المتحدة: 1.9 مليار دوالر   >> 

 في 2016...  ــ  30 % من سكان لبنان تحت خط الفقر؛
النهار، 21 شباط 2017¶

زارت وزيرة شــؤون التنمية الدانماركيَّة، 
يرافقها ســفير الدانمارك في لبنان، محافظة 
عكار لالطالع على مشــروع »التمكين اآلن«، 

الذي تموله الدانمارك. يهدف هذا المشــروع 
إلى تأهيل مجموعة من النازحين الســوريين 
ومــن أبنــاء المجتمع المضيف على عدد من 

المهن والِحرَف واالختصاصات.
وزيرة التنمية الدانماركيَّة اطَّلعت على أوضاع   >>

اللجئين السوريين في عكار؛ النهار، 21 شباط 2017¶

طالب المكتب السياســي في »التيار 
المســتقل«، بعد اجتماعه الدوري في 

مقره ببعبدا، برئاســة النائب السابق لرئيس 
مجلــس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة، 

الحكومة بـ »العمل بشــتى الوسائل والطرق 
إلعادة النازحين الســوريين إلى بالدهم، 

وفــي مقدمهم المخلّون باألمن منهم«.
»التيار المستقل« شجب الجدل حول  >> 
قانون االنتخاب واقترح اعتماد الدائرة الفرديَّة؛ 

المستقبل، 21 شباط 2017¶

اســتقبل وزير الدولة لشؤون النازحين 
معيــن المرعبي في مكتبه في الوزارة، 

بعثة من االتِّحاد األوروبي برئاســة مدير 

العمليات فــي مكتب المفوضيَّة األوروبيَّة 
لتنســيق الشؤون اإلنسانيَّة وبحث مع 

أعضائها فــي المؤتمر الدولي المنوي عقده 
في بروكســل خالل نيسان المقبل. وشّدد 
المرعبــي خالل اللقاء على »ضرورة تفهم 

المجتمــع الدولي عدم قدرة لبنان على 
االســتمرار بتحمل أزمة النزوح، وخصوًصا 

لجهة االنعكاســات االجتماعيَّة واالقتصادية، 
فضــاًل عن الضغــط على البنى التحتيَّة من 

ميــاه وكهرباء وصرف صحي وطرق ومدارس 
ومستشفيات«.

المرعبي: أزمة النزوح تتطلّب 10 مليارات   >>
دوالر؛ المستقبل، 21 شباط 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة سفير هولندا في لبنان وتناوال بالبحث 
التعاون بين البلدين للعامين 2018/2017، وال 

سيما في موضوع المساعدات التي تقّدمها 
الدول المانحة إلى لبنان لتمكينه من تحمل 
أعباء ملف النازحين، كما بحث الجانبان في 
تهيئة الملفات للمؤتمر الدولي الذي سيُعَقد 

في بروكسل حول موضوع النازحين.

كذلك التقى الوزير حمادة، في حضور 
نديم المنال من مكتب رئيس الحكومة سعد 

الحريري، سفير أوستراليا في لبنان وتناول 
البحث التحضيرات لمؤتمر بروكسل والتعاون 

في ملف تعليم النازحين. بعد اللقاء، قال 
السفير األوسترالي: »المساهمة األوستراليَّة 

للسنتين المقبلتين تصل إلى حدود 220 
مليون دوالر عن طريق تمويل منظمة 

اليونيسف«.
حمادة لسلسلة متوازنة بين الواردات   >>

واإلنفاق ــ تابع وسفيَري هولندا وأستراليا التحضيرات 
لمؤتمر بروكسل؛ المستقبل، 21 شباط 2017¶

قالت المرشحة الرئاسيَّة الفرنسيَّة مارين لوبن 
إنَّها تطرّقت في لقائها مع البطريرك الراعي 

إلى موضوع النازحين. 

وفي مؤتمر صحافي على ختام زيارتها للبنان، 
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دعت إلى العمل على إعادة الالجئين لإلقامة 
في مناطق سوريَّة آمنة، باعتبار أنَّ سوريا 

ليست كلها في حالة حرب وعليها أْن تسترّد 
مواطنيها.

لوبن أجهضت لقاءها مع المفتي لرفضها   >>
وضع حجاب وجعجع رفض موقفها المفاضل بين األسد 

واإلرهاب؛ النهار، 22 شباط 2017¶

عن رئيس الحكومة ســعد الحريري خالل 
لقــاء الهيئات االقتصاديَّة: »إنَّ الحكومة 
في صــدد وضع خطة جديدة للتعامل 

مع مســألة النازحين السوريين وتأمل من 
خاللهــا اإلفادة من الدعم الدولي المخصص 

لتطويــر البنى التحتيَّة التي يســتهلكها النزوح 
السوري«. 

الحريري التقى كاغ وطمأن الهيئات: الموازنة   >>
تُواِزن بين مصلحة المواطن والخزينة؛ النهار، 22 شباط 2017¶

نفذ الجيش عمليات دهم في أماكن وجود 
الالجئين في سهل يونين )بعلبك(، وأوقف 
50 سوريًّا وصادر أربع سيارات وعدًدا من 

الدراجات الناريَّة.
الجيش نّفذ فجرًا عمليات دهم على أماكن وجود   >>

اللجئين في سهل يونين بعلبك؛ الديار، 22 شباط 2017¶

عرض وزير الطاقة والمياه ســيزار أبي خليل 
خالل المؤتمــر الذي نظّمته الوزارة بالتعاون 
مع برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي؛ تفاصيل 

الدراســة التي أجرتها الوزارة بتمويل من 
الحكومة الهولنديَّة وأظهرت األثر الســلبي 

لالجئين الســوريين على قطاع الكهرباء في 
لبنان، وهي بحســب أبي خليل خسارة 5 

ساعات تغذية إضافيَّة.
اآلثار السلبيَّة لعبء اللجئين على قطاع   >>

الكهرباء في لبنان... أبي خليل: خسارة 5 ساعات 
إضافيَّة من التغذية الكهربائيَّة؛ النهار، 22 شباط 2017¶

دعا وزير الصناعة حســين الحاج حسن إلى 
التمتــع بالجرأة الكافية التخاذ قرارات تدعم 
القطاع الصناعي وتحّصن االســتقرار الداخلي 

األمنــي واالجتماعي وتعالج تداعيات 
السوريين. الالجئين 

القطــاع الصناعي يحتضر في غياب   >>
المعالجات... و»ســوليفر« مثااًل!؛ سلوى بعلبكي، 

النهار، 22 شباط 2017¶

عن رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد 
جنبالط، إثر اجتماعه بالرئيس الفرنسي 

فرنسوا هوالند: »ال يمكن إعادة الالجئين 
السوريين إلى ديارهم ما دام هذا النظام 

السوري مستمرًّا«.
جنبــلط زار وعقيلته هوالند تضامًنا  >> 

 معــه: تصريحات لوبن إهانة للبنانيين والفرنســيين؛ 
النهار، 22 شباط 2017¶

اســتضافت كليَّة الحقوق في جامعة الروح 
القدس الكســليك محاضرة بعنوان »الالجئون 
الســوريون في لبنان: ماذا يخبئ المستقبل؟« 
ألقتهــا ممثلة المفوضيَّة العليا لألمم المتحدة 

لشــؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار.

عرضــت جيرار لواقع الالجئين في لبنان 
حيــث إنَّهم »يتواجدون تقريبًا في كل 

مناطق لبنان، ولكن بشــكل كثيف في البقاع 
والشــمال. وبلغ عددهم، في بداية األزمة، 
1.5 مليــون الجئ، ومنهم 1.2 مليون الجئ 

مســّجل في سجالت المفوضيَّة من جنسيات 
مختلفة أبرزها الســوريَّة والفلسطينيَّة. 

ويشــكِّل هذا العدد ربع سكان لبنان. أّما 
اليوم فانخفض العدد بشــكل طفيف ليصبح 

مليــون الجئ«. وعرضت جيرار الحلول 
الممكنــة فرأت أنَّها »أواًل إعادتهم إلى وطنهم 

عندما تســمح الظروف، ثانيًا إعادة التوطين 
فــي بلد آخر غير البلد المضيف لالجئين. 

الثالــث هو التوطين المحلي لكن هذا الحل 
ال ينطبــق على لبنان ألنَّه بلد صغير والدولة 

فيــه ليــس لديها أي نيَّة لذلك وهذا من حقها. 
ومــن ثم فإنَّ مهمة لبنان تقتصر على حماية 

الالجئين موقّتًا«.
جيــرار: إلعادة النازحين إلى وطنهم؛   >>

الجمهوريَّة، 22 شباط 2017¶
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اســتقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة وفًدا من نقابة المكتبات برئاســة 
النقيب جورج تابت الذي عرض مشــاكل 

المكتبــات، وأولها بيع الكتب في المدارس، 
وشراء القرطاســيَّة للتالمذة النازحين من 

دون المرور بالمكتبات.
حمادة يلتقي مكاري و»الوطنيَّة   >>

لألونيسكو«؛ المستقبل، 22 شباط 2017¶

زارت وزيرة شــؤون التنمية الدانماركيَّة، 
معيَّة وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي، »مركــز التنمية المجتمعيَّة« في 
وادي الجاموس، للتعرف إلى النشــاطات 

التي يقّدمهــا المركز بدعم من المفوضيَّة 
العليا لشــؤون الالجئين. جدد المرعبي 

بالمناســبة أنَّــه ينبغي على »المجتمع الدولي 
االســتثمار باألمن والسالم من خالل تبني 
تأهيل البنــى التحتيَّة وخلق فرص عمل 

للمجتمــع المضيف وللنازحين«.
وزيــرة دانماركيَّة تتفّقد والمرعبي  >> 

اللجئين في عكار؛ المســتقبل، 22 شباط 2017¶

سلَّم وفد مجموعة العمل اللبناني حول قضايا 
الالجئين الفلسطينيين برئاسة لجنة الحوار 

اللبناني/الفلسطيني رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري الوثيقة التي توّصلت إليها المجموعة 

بعد نقاشات استمرّت عامين. الحريري أكد 
للوفد دعم القضيَّة الفلسطينيَّة والواجب 

اإلنساني الذي يترتّب على لبنان إزاء الالجئين 
الفلسطينيين والنازحين السوريين. وشّدد على 
أهميَّة هذه التجربة كمدخل لصياغة مشاريع 

ومخططات إزاء مختلف المسائل، وال سيما 
لجهة أوضاع المخيمات الفلسطينيَّة.

المصــارف تابعــت تحركها في اتّجاه   >>
الســرايا والحريري تســلّم تقريــر لجنة الحوار 

الفلســطيني؛ النهار، 23 شــباط 2017¶

أكدت الهيئة اإلداريَّة لرابطة معلمي التعليم 
األساسي الرسمي في لبنان استمرار إضراب 

المدارس التي تستقبل الطالب النازحين في 

دوام بعد الظهر: »]اإلضراب[ مستمر إلى حين 
إقرار صريح وواضح ونهائي من برنامج الدعم 

الشامل، بتنفيذ القرار الرقم 787/م/2014 
الموقع من الوزيرين الياس بوصعب وعلي 
حسن خليل والقاضي باحتساب أجر ساعة 

التعاقد للجميع 18 ألف ليرة لبنانيَّة«.
رابطة التعليم األساسي: غًدا يوم  >> 

دراسي لدوام قبل الظهر وإضراب لدوام بعد الظهر؛ 
المستقبل، 23 شباط 2017¶

أطلقت بعثة االتِّحاد األوروبي ومكتب منظمة 
األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( في 

لقاء َدَعَوا إليه وحضره ممثلون عن عدد من 
الوزارات ومن المؤسسات والجمعيات المعنيَّة 

»مجموعة أدوات حقوق الطفل في لبنان« 
الهادفة إلى دمج حقوق الطفل في التعاون 

اإلنمائي، ولفتت نائبة رئيسة بعثة االتِّحاد 
األوروبي في لبنان جوليا كوخ إلى أنَّ »االتِّحاد 

األوروبي يريد وضع حد لمعّوقات احترام 
الطفل، وتعزيز حقوقه« مشيرة إلى »معاناة 

األطفال النازحين السوريين في لبنان«.
»أدوات حقوق الطفل« للتحاد األوروبي   >>

و»اليونيسيف«؛ المستقبل، 23 شباط 2017¶

مثل وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
لبنان في مؤتمر عن حماية األطفال خالل 

الحروب والنزاعات نظّمته في باريس 
الخارجيَّة الفرنسيَّة ويونيسيف فرنسا.

أدار الوزير اللبناني إحدى جلسات المؤتمر، 
وأشار خالل كالمه إلى وجود مليون و500 

ألف الجئ سوري في لبنان، من بينهم 480 
ألف طفل، نصفهم مسجل في المدرسة 

»ونعمل على مساعدة الـ240 ألف طفل 
اآلخرين لنمكنهم من الذهاب إلى المدرسة«.

بالمناسبة، عقد بوعاصي خلوة مع وزير 
الخارجيَّة الفرنسي جان مارك آيرولت، تطرّق 

فيها إلى أهميَّة دعم لبنان لمواجهة عبء 
النزوح السوري.

بوعاصي يعرض وآيرولت النزوح السوري؛   >>
المستقبل، 23 شباط 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يعتقد 
سياسيون أنَّ السلطات اللبنانيَّة المختصة لم 
تتعامل مع قضيَّة النازحين منذ بدايتها وفَق 
خطة محكمة من شأنها أْن تخّفف من آثار 
النزوح على أوضاع لبنان السياسيَّة واألمنيَّة 

واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والماليَّة...

يقترح هؤالء السياسيون على الحكومة أْن 
تبادر إلى الخطوات اآلتية: أواًل، منُع األمم 
المتحدة وكّل الدول والمنظمات الدوليَّة 

من التعاطي مع قضيَّة النازحين إاّل عبرها 
باعتبارها قضيَّة سياديَّة؛ ثانيًا، أْن تبادَر 

الحكومة إلى التواصل مع الحكومة السوريَّة 
متجاوزًة المواقف الداخليَّة المنقسمة بين 

مؤيّد للنظام السوري ومعارض له، باعتبار أنَّ 
قضيَّة النزوح تؤثّر على لبنان برُّمته وليس 

على فريق دون آخر؛ ثالثًا، أْن تعلَن الحكومة 
في سياق ضبِط األمن، ومعالجة الخروق 
المتأتية من أماكن وجود النازحين، أنَّها 

ستُسلّم كلَّ نازح يَرتكب أيَّ خرٍق أمني أو 
عمل جرمي إلى السلطات السوريَّة لتتدبّر 

أمره.
مقترحات لتدارُك مخاطر النزوح السوري؛   >>

طارق ترشيشي، الجمهوريَّة، 23 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يبلغ عدد 
السجناء اللبنانيين 3850 سجيًنا، في مقابل 

1550 سجيًنا سورّي الجنسيَّة )نسبة السجناء 
السوريين تعادل 26٪ من مجمل سجناء 
لبنان( و885 من جنسيات أخرى. يُضاف 

إلى هؤالء نحو 1000 سجين موزّعين بين 
النظارات ومراكز التوقيف التابعة للجيش، 

دون احتساب سجناء األمن العام. 
»طبخة العفو« لم تنضج بعد: َمْن ِمَن السجناء   >>

سيتذّوقها؟؛ رضوان مرتضى، األخبار، 23 شباط 2017¶

أكد رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

على دور األخير في المحافظة على استقرار 
المخيمات فال تتحّول إلى بؤر لإلرهاب 

واإلخالل باألمن، وطالب وكالة األونروا 
باالستمرار في تلبية الحاجات الحياتيَّة 

للفلسطينيين. 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى 

حرصه على أْن يكون وجود الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان إيجابيًّا لحين عودتهم 

المؤكدة إلى ديارهم.
عون أكد لنظيره الفلسطيني أهميَّة   >> 

دوره في استقرار المخيمات؛ النهار، 2٤ شباط 2017¶

زار وفد من تجار بيروت رئيس الحكومة سعد 
الحريري وطالبه باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لمنع مزاحمة الالجئين السوريين للتجار 

اللبنانيين وللعمالة اللبنانيَّة وتطبيق القانون 
اللبناني في هذا اإلطار.

الحريري التقى أزعور وجمعيَّة التجار: ال شيء   >>
نهائيًّا في موضوع الضرائب؛ النهار، 2٤ شباط 2017¶

»سخر كثر عبر مواقع التواصل من قول وزير 
إنَّ الالجئين جعلوا التغذية بالكهرباء تتراجع 

ساعات يوميًّا علًما بأنَّه ال تحسينات طرأت 
على المعامل أو الشبكات«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 2٤ شباط 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بعدما 
ر مطعم عائلته خالل األحداث الدامية  ُدمِّ
في مدينة حلب السوريَّة، فّر الشاب أنس 

قاطرجي إلى غزة حيث أنشأ مطعًما مماثاًل 
لذاك الذي خسره في حلب. ووصل أنس )29 
عاًما( إلى غزة عبر أحد األنفاق على الحدود 

مع مصر في عام 2013.
الشاورما والكبة الشاميَّة والمشاوي على   >>

الطريقة السوريَّة... في غزّة؛ النهار، 2٤ شباط 2017¶

اطَّلع مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشيخ عبد 
اللطيف دريان من مجلس عمدة مؤسسة 

»هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانيَّة« التابعة 
لدار الفتوى، برئاسة رئيس مجلس العمدة 

رياض عيتاني، على النشاطات واألعمال 



59 58

الخيريَّة التي تقوم بها الهيئة لمساعدة 
المحتاجين اللبنانيين والنازحين السوريين 

في لبنان والتي تنوي القيام بها. 
الحجار من دار الفتوى: »المختلط«  >> 

 األكثر نضوًجا ــ مخزومي يهنئ دريان ويستغرب
موقف لوبان؛ المستقبل، 2٤ شباط 2017¶

عن جمعيَّة تجار بيروت وفرنسبنك، في 
بيان حول مؤشرهما لتجارة التجزئة للفصل 
الرابع من عام 2016: »ما يجب التطلع إليه 
في الفترة القادمة إًذا هو إقرار موازنة عامة 

للدولة، تأخذ في االعتبار كافة مقّومات إعادة 
النمو لالقتصاد اللبناني، األمر الذى يتجلّى 
مباشرة بتعزيز القدرة الشرائيَّة لدى األسر 
اللبنانيَّة من خالل اإلنفاق العام المدروس 
وضبط النفقات ومحاربة الهدر وتجنـّـب 

األعباء الضريبيَّة الجديدة، كما ورفض برامج 
الهيئات الدوليَّة التى تعمد لتمويل خلق 

فرص عمل للنازحين في لبنان، بتبرير أنَّ تلك 
الفرص سوف تـُسرع في المدى المتوسط من 

عودة الالجئين إلى ديارهم«.
»مؤشر تجارة التجزئة«  >> 

عن الفصل الرابع: عودة االنتعاش لم تتحّقق بعد؛ 
المستقبل، 2٤ شباط 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون، خالل ورشة عمل نظّمتها الوزارة 

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
والمجلس األعلى للروم الكاثوليك في مركز 

»لقاء« )الربوة( بعنوان »بلديات البقاع 
الشمالي الحدوديَّة: تحديات متفاقمة وخطط 

معالجة«: »إنَّ أهم تحٍد تواجهه الدولة في 
بلديات البقاع الشمالي هو الحفاظ على 

األمن إضافة إلى أزمة النازحين السوريين 
التي لها طابع خاص في هذه المناطق 

الحدوديَّة«.
ورشة عمل عن بلدات البقاع الشمالي   >>

الحدوديَّة؛ النهار، 25 شباط 2017¶

قرر مجلس األمن المركزي، برئاسة قائمقام 

كسروان الفتوح، التشديد على متابعة إحصاء 
النازحين السوريين وضبط تحركاتهم ومنعهم 

من فتح المحال التجاريَّة.
اجتماع في سراي جونيه لوضع خطة أمنيَّة   >>
تحّد من السرقات واإلشكاالت؛ الوكالة الوطنيَّة لإلعلم، 

25 شباط 2017¶

قرار لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا 
بإقفال 22 محاًل تجاريًّا في منطقتي زغرتا 
وطرابلس لمخالفتهما مرسوم تنظيم عمل 

األجانب ضمن حملة مكافحة العمالة 
األجنبيَّة غير القانونيَّة في الشمال. 

حملة مكافحة العمالة األجنبيَّة غير القانونيَّة   >>
في الشمال مستمرة... نهرا لـ »النهار«: نحارب المنافسة 

غير المشروعة للبنانيين؛ النهار، 25 شباط 2017¶

بحث وزير الصحة غسان حاصباني مع وفد 
من األونروا التعاون القائم لخدمة المرضى 

الفلسطينيين الموجودين على األراضي 
اللبنانيَّة، وال سيما في مجال غسل الكلى.

األوضــاع الصحيَّة للفلســطينيين؛   >> 
النهار، 25 شــباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: حّركت 
زيارة الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
لبيروت جملة من الملفات الفلســطينيَّة 
الداخليَّة إضافة إلى تلك المشــتركة مع 

لبنان...

شــّدد عباس في لقاءاته مع المسؤولين 
اللبنانيين على سعي الســلطة الفلسطينيَّة 
وإيمانها الشــديد ببناء أفضل العالقات مع 
الدولة اللبنانيَّة وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخليَّــة واحترام ما تتّخذه األجهزة األمنيَّة، 
وعلى رأســها الجيش، حيال المخيمات.

على صعيد آخر، لوِحظ اســتنفار مجموعات 
من الناشــطين الفلسطينيين في مواقع 
التواصــل االجتماعي محذرة عباس من 

التطرق إلى ملف الســالح في المخيمات، 
متهمــة إياه بعدم االهتمام بأوضاع 

المخيمــات، وبأنَّه لم يفلح في تقديم 
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حل لعشــرات األلوف من الالجئين الذين 
يعيشــون في ظروف معيشيَّة مأسويَّة جراء 

تراجع خدمات »األونروا«.
عباس مهتّم بالمصالحة الفلسطينيَّة   >>
 واستيعاب »حماس«... تعاون مفتوح مع لبنان 

 و»مجبر على التعاون« مع إسرائيل؛ رضوان عقيل،
النهار، 25 شباط 2017¶

عــرض محافظ البقاع أنطوان ســليمان 
للســفير الفرنســي في لبنان إيمانويل 

بــون الذي زاره في مكتبــه واقع محافظة 
البقاع والمشــاكل التــي تعانيها مدينة 

زحلــة والجوار، وخصوًصــا لجهة الثقل الذي 
ينــوء تحته البقاع بفعــل كثافة النازحين 

إليه. السوريين 
بون يزور زحلة ويلتقي سكاف:  >> 
لقانون عصري؛ المستقبل، 25 شباط 2017¶

شــدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبــي خالل مؤتمر »بلديات البقاع 
الشــمالي الحدوديَّة: تحديات متفاقمة 

وخطــط معالجة« على »اإلصرار على العودة 
اآلمنــة لإلخوة النازحين إلى بالدهم في 

أســرع وقت كما يصّرون هم على ذلك أيًضا، 
وذلك من منطلق قناعتنا اإلنســانيَّة ومنطلق 

احترام لبنان الشــرعة العالميَّة لحقوق 
اإلنســان ومواثيق األمم المتحدة وجامعة 
الدول العربيَّــة ومعاهداتهما واتفاقاتهما 

وقراراتهما«.
ورشة عن بلدات البقاع الشمالي الحدوديَّة؛   >>

المستقبل، 25 شباط 2017¶

عــن وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي خالل اســتقباله مدير »المركز 
الدولــي لتطوير سياســات الهجرة«: »إنَّ 

المســاعدات التــي يتلّقاها لبنان من 
المجتمــع الدولي غير كافية بســبب 

األعــداد الكبيرة للنازحيــن والتي بلغت 
أضعاف عــدد المواطنيــن اللبنانيين كما في 

بلــدة المحمرة العكاريَّــة التي يبلغ عدد 

النازحيــن فيها 80 فــي المئة من إجمالي 
الســكان... لبنان يحتــاج إلى هبات، وليس 

إلى قروض«.
المرعبي يلتقي مدير الدولي  >> 

 للهجرة: لبنان يحتاج إلى هبات وليس لقروض؛
المستقبل، 25 شباط 2017¶

أشاد رئيس الرابطة المارونيَّة النقيب أنطوان 
قليموس خالل لقائه سفير أستراليا في لبنان 
غلين مايلز في مقر الرابطة، بـ»دور أستراليا 
الداعم للبنان في المحافل الدوليَّة، وتفهمها 

لموقفه من موضوع النازحين«.
ِمْن زاوية »ِمَن البلد«؛ المستقبل، 25 شباط 2017¶  >>

عن وزير الصحة غســان حاصباني: »لبنان 
خاٍل من شــلل األطفال، على الرغم من 

عودة شــلل األطفال وتسّربه إلى الساحة 
الســوريَّة بفعل األحداث، وقد أطلقنا 

ا تشــمل اللبنانيين  حملة تلقيح واســعة جدًّ
والســوريين النازحين إلى لبنان«.

حاصباني لـ»المستقبل«: طموحي  >> 
الحكومة اإللكترونيَّة... كََشَف أنَّ مستحقات 

المستشفيات حتى العام 2011 أُنجزت وسُتسلم تباًعا؛ 
يقظان التقي، المستقبل، 26 شباط 2017¶

رصد تقرير للجنة المعونة القضائيَّة في 
نقابة المحامين في بيروت »وجود حاالت 
عوز وعسر في المجتمع انعكست زيادة 
في حجم طلبات المعونة الواردة سنويًّا 
إلى اللجنة العتبارات وأسباب متعددة، 

منها االقتصادي والسياسي وزاد هذا الواقع 
سوًءا أعداد النازحين السوريين الهائل 

القادمين إلى لبنان والمقيمين من دون أي 
إجراءات وتدابير متخذة من الحكومات وال 

من المجتمع الدولي للحد من انعكاسات 
هذا العدد الهائل من النازحين على الواقع 
االجتماعي واالقتصادي في البالد، وخصوًصا 

سوق العمل الذي شهد ارتفاًعا كبيرًا في 
حجم البطالة لليد العاملة اللبنانيَّة التي جرى 

استبدالها باليد العاملة السوريَّة ما فاقم 
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األزمات االقتصاديَّة واالجتماعيَّة وانعكس 
تدهوًرا في الواقع المعيشي لجزء كبير 

من اللبنانيين، ما انعكس أيًضا زيادة كبيرة 
بأعداد طلبات المعونة القضائيَّة الواردة 

إلى اللجنة في النقابة، وال سيما أنَّ غالبيَّة 
النازحين هم من غير الميسورين«.

»المعونــة القضائيَّة«: حاالت عوز  >> 
 في المجتمع انعكســت زيادة في حجم الطلبات؛ 

كلوديت ســركيس، النهار، 26 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: جاءت 
األحداث الســوريَّة لتفاقم معاناة عمر محمد 

حمــدو، وعائلته، وأقاربه. فإثر التهجير 
الــذي طاولهم في ريف حماة جراء األعمال 

العســكريَّة، حيث هدمت منازلهم، لجأ عمر، 
وعدد مــن عائلته وأقاربه، ويصح القول، 
أبناء عشــيرته، إلى لبنان، وأقاموا بجوار 
طرابلــس، واتخذوا من غرفة في مجمع 

ســياحي مهجور مكانًا للجوئهم، على غرار 
عشــرات العائالت السوريَّة النازحة. كل 

تلك األمور ســهلة بالنسبة إلى قوم اعتادوا 
خشــونة الحياة، وتصلبوا في مواجهة قساوة 
البيئــة والمنــاخ. لكن ما يقض مضاجع عمر 

وأهله، هو مــا يعانيه عدد من أبنائهم، 
من تشــوهات خلقيَّة في الهيكل العظمي، 
خصوًصــا في األطراف، وما ينجم عنها من 
إرباك فــي التنقل، وقضاء حاجات الحياة. 

والقصــة أنَّ العائلة تحمل في عناصرها 
الوراثيَّة تشــوهات الهيكل العظمي، فتتكرر 

الحالة لدى العديد من أبنائهم بســبب 
الزواج الداخلي في العائلة أو العشــيرة. 

بجوار العائلــة، يقيم لبنانيون حاولوا 
مســاعدة العائلة على تخطي الصعاب 

بتأميــن التواصل مع جمعيات دوليَّة من 
شــأنها أْن تساعد في إجراء العمليات، وقد 
جرت اتصــاالت مع جمعيَّة يابانيَّة وعدت 

بالحضور للكشــف على األوالد...
المــرض الوراثي يفاقم معاناة عائلة   >>

 نازحــة... »من الصعب رفض زواج القرابة«؛ 
روال حمّيد، النهار، 26 شــباط 2017¶

عن وزير الشــؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي: 
»لبنان ال ينظــر بعنصريَّة تجاه النازحين 

الســوريين إاّل أنَّه يتحّمل ثقاًل كبيرًا، وبالتالي 
فإنَّ عليه وعلــى المجتمع الدولي تأمين 

عودة الســوريين ودعم لبنان واللبنانيين«، 
وأضــاف: »الحديث اليوم ينتقل من 

المناطق اآلمنة إلى مناطق مســتقرة يمكن 
أْن يعود النازحون إليها بشــكل تدريجي. 
وعندما تصبح هناك ثقة واســتقرار بحد 

أدنى مقبول، ســيعود النازحون إلى بلدهم 
والمناطــق اآلمنــة ال تعلنها األمم المتحدة إاّل 

إذا كانت متأكــدة من أمانها مئة بالمئة«.
بوعاصي: متمســكون باالنتخابات وفق   >>
 قانون يؤّمن ُحســن التمثيل... »حزب الله ال يمكن

 أْن يفرض النســبيَّة على كل اللبنانيين«؛
المســتقبل، 26 شباط 2017¶

أعلنت شــركة »نكست كير«، تأسيس شراكة 
اســتراتيجيَّة مع المفوضيَّة السامية لألمم 

المتحدة لشــؤون الالجئين في لبنان لتوفير 
وصــول أكبر عدد من الالجئين لإلحالة 

الطبيَّة في المستشــفيات العامة والخاصة 
داخل شــبكتها في لبنان.

 »UNHCR« نكســت كير« تتعاون مع«  >>
لتقديــم الرعاية الصحيَّة للنازحين الســوريين في لبنان؛ 

المســتقبل، 26 شباط 2017¶

عن رئيس بلديَّة صيدا الســابق عبد الرحمن 
البزري بعد لقائه الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس: »إنَّ أمن لبنان وأمن 

المخيمــات مرتبطان بفضل جهود حركة 
فتح ومنظمة التحرير الفلســطينيَّة وسفارة 
فلســطين، وهو ما ينعكس على المخيمات 

والجــوار... ولقد دعونا الرئيس إلى زيارة 
صيدا التي نعتبرها عاصمة الشــتات 

الفلســطيني حيث يندمج الفلسطيني 
واللبناني بشكل كامل«.

التقى جعجع والجميل وممثلي  >> 
الفصائل ووفًدا شبابيًّا من المخيمات وشخصيات؛ 

المستقبل، 26 شباط 2017¶
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اشتباكات ليليَّة في عين الحلوة بين عناصر 
من فتح وعناصر إسالميَّة بعد زيارة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس للبنان وزيارة زوجة 
المسؤول الفتحاوي السابق محمد دحالن 

مخيم عين الحلوة. 
اشتباكات عين الحلوة على وقع  >> 

 زيارتَي عباس وزوجة دحلن ــ المخيم يختبر
الليلة محاولة جديدة لوقف النار وسحب المسلحين؛ 

النهار 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ليست 
هذه المرة األولى التي يدعو فيها محمود 

عباس القوى الفلسطينيَّة الوطنيَّة واإلسالميَّة 
وأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، إلى أْن 
يكونوا عامل استقرار للسلم األهلي اللبناني 

وللحفاظ على المخيمات كعنوان لحق 
العودة، وهو األمر الذي أعلنه في زيارته 

السابقة للبنان عام 2013، لكن الجديد يكمن 
في إثارته لمخاوف من تطورات في الداخل 

الفلسطيني وفي المنطقة يجب استباقها، 
انطالقًا من حماية الموقف الفلسطيني 

الرسمي والنأي بالنفس عن الشؤون اللبنانيَّة 
والبقاء على الحياد اإليجابي وعدم السماح 

باستغالل المخيمات ألي أجندة غير 
فلسطينيَّة، داعيًا السلطات اللبنانيَّة إلى 

تولي أمن المخيمات، مع االستعداد، وفق 
اإلمكانات، في ضبط السالح الفلسطيني...

 ووفق مصدر سياسي فلسطيني، فلقد 
جاء التوتر األمني في مخيم عين الحلوة 

واالشتباكات بمثابة رسالة رد على أي توجه 
لتسلم السلطات اللبنانيَّة أمن المخيمات... 

وهذا يعني أنَّ الوضع في المخيمات 
غير ممسوك من أطراف منظمة التحرير 

الفلسطينيَّة وحركة »فتح« تحديًدا.
مخاوف »أبو مازن« من تطورات   >> 

محتملة ــ هل يستطيع الجيش اإلمساك بأمن 
المخيمات؟؛ ابراهيم حيدر، النهار 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ُعقد في 
9 شباط الجاري اجتماع أمني لبناني/سوري 

عند نقطة الحدود في منطقة القاع الحدوديَّة 
حضره ممثل عن المجلس األعلى السوري/
اللبناني وضباط من األمن العام والجمارك 

اللبنانيَّة، وضباط من األمن العام والجمارك 
السوريَّة، للنظر في الترتيبات اللوجستيَّة 

الالزمة إلعادة فتح المعابر الحدوديَّة في تلك 
المنطقة...

أهميَّة إعادة فتح المعبر بين البلدين تجاريَّة 
في الدرجة األولى، والمستفيد األبرز منها هو 

ابن البقاع، إذ كانت إلقفاله تداعيات سلبيَّة 
أثرت على حياة البقاع الشمالي وموارده 
الزراعيَّة والتجاريَّة، فتوقّفت الحركة في 

مشاريع القاع الممتدة من األمانة السوريَّة 
حتى مركزي األمن العام والجمارك اللبنانيين، 

ما اضطّر محال تجاريَّة ومكاتب تأمين في 
محيطهما إلى إقفال أبوابها.

معبر جوســيه: ترتيبات الجانب السوري   >>
األربعــاء واللبناني في انتظار اســتكمال التحضيرات 

الجمركيَّة؛ النهار 27 شــباط 2017¶

التقى وزير اإلعالم ملحم الرياشــي خالل 
زيارتــه كندا وزيرة الهجرة في مقاطعة 

كيبيك وبحث معها في موضوع الجســر 
الجوي المباشــر بين بيروت ومونتريال 

وموضوع النازحين الســوريين إلى لبنان.
الرياشــي من كندا: المصالحة المسيحيَّة   >>

 ليســت حكًرا على المســيحيين والعودة إلى الوراء
خط أحمر؛ الوكالة الوطنيَّة للعلم، 27 شــباط 2017¶

أثار وفد تيار المســتقبل الذي يشارك 
في»منتدى الشــباب العربي« مسألة »وجود 

مشاكل إنســانيَّة نتيجة تواجد النازحين 
الســوريين بشكل كبير ما أّدى إلى تراجع 

التنمية«. مؤشرات 
وفد »تيار المســتقبل« ممثًل لبنان  >> 

في »منتدى الشــباب العربي«: مكافحة اإلرهاب 
وتحقيق المســاواة وتطوير الصحة والتعليم؛ 

المســتقبل، 27 شباط 2017¶

اســتقبل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء 
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زحلة المهندس أســعد نكد السفير الفرنسي 
إيمانويل بون في مبنى الشــركة في زحلة، 

ورًدا على ســؤال حول إمكان مساهمة 
فرنســا في تنمية قطاع الكهرباء في لبنان، 
أو تشــجيع اإلنتاج في القطاع الخاص في 
ظل اســتهالك الطاقة الكبير من النازحين 
الســوريين، أشار بون إلى أنَّ فرنسا على 

علم بالعبء الذي يشــّكله النازحون 
الســوريون على اللبنانيين المضيفين، كما 
تعلــم ما يعانيــه قطاع الكهرباء في لبنان، 

لكن مشــكلة الكهرباء في لبنان بحاجة 
إلى قرارات يتّخذها السياســيون اللبنانيون، 

ونحن لســنا مخولين بحل هذه المشكلة.
بون يلتقي نكد ويشــيد بأداء »كهرباء   >>

زحلة«؛ المســتقبل، 27 شباط 2017¶

سلم وفد جمعيَّة تجار بيروت رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري خالل االجتماع معه في 

السراي الحكومي، مذكرة تضّمنت في عداد 
ما تضّمنته المطالبة بإطالع ممثلي السفارات 
األوروبيَّة، وال سيما رئاسة االتِّحاد األوروبي، 
على الخسائر التى يتكبـّـدها حاليًّا االقتصاد 

اللبناني من جرّاء تواجد النازحين السوريين، 
والمطالبة بـتقاسم أعداد النازحين، والعمل 

على رجوعهم اآلمن إلى ديارهم.
»المستقبل« تنشر مذكرة »تجار بيروت«   >>

إلى الحريري لتحريك االقتصاد: اقتراحات لتنشيط 
 األسواق ومعالجة العبء الضريبي والضمان؛
ألفونس ديب، المستقبل، 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: النزوح 
السوري الذي يشّكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على 

مؤسسة الكهرباء، بات »يأكُل« جزًءا كبيرًا من 
المبالغ المحّولة من الخزينة إلى المؤسسة. 

العجز كان سيكون أقل كما أنَّ التغذية كانت 
ستكون أفضل، وفًقا لمصادر المؤسسة لوال 
النزوح السوري. وتدلّل المصادر إلى الكالم 

الذي أدلى به وزير الطاقة والمياه سيزار 
أبي خليل، حول »أثر النازحين السوريين 

على قطاع الكهرباء في لبنان« إذ إنَّ معّدل 

التغذية في 2016 بلغ 16 ساعة، ولوال أزمة 
النزوح السوري لكانت الزيادة 5 ساعات أي 

ما يزيد عن 20 ساعة تغذية.
»المستقبل« تنشر مشروع موازنة  >> 

الكهرباء لعام 2017 معداًل: الدعم المطلوب 2100 مليار 
 ليرة نسبته 27% من عجز الخزينة؛ 

رائد الخطيب، المستقبل، 27 شباط 2017¶

رابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي تعلّق 
إضراب المدارس الرسميَّة لدوام بعد الظهر 

الخاص بالنازحين.
تعليق إضراب المدارس الرسميَّة لدوام بعد   >>

الظهر؛ المستقبل، 27 شباط 2017¶

توّصلت القوى الفلسطينيَّة إلى اتفاق مبدئي 
على وقف إلطالق النار وسحب المسلحين من 

شوارع عين الحلوة.

على أنَّه، ورغم إيفاد القوى الفلسطينيَّة 
مندوبين من قبلها إلى كل من قيادتي فتح 

في حي البركسات والقوى اإلسالميَّة في 
الصفصاف لتثبيت وقف إطالق النار، بقي 

الوضع في المخيم عرضة لخروق أمنيَّة تمثّلت 
برشقات قنص أبقت الحركة في الشارع 

الرئيسي مشلولة وأّخرت تنفيذ االتفاق... 
»عين الحلوة«... وقف النار يؤّجل  >> 

 »معركة الحسم« معطيات حول تزامن األحداث مع
زيارة عباس... واجتماع في السفارة اليوم لتدارس 
الوضع؛ رأفت نعيم، المستقبل، 27 شباط 2017¶

زار رئيس لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني 
الوزير السابق حسن منيمنة الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته 
في فندق الحبتور، وبحث معه في 

العالقات اللبنانيَّة/الفلسطينيَّة وقضايا 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وخصوًصا 

مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 
في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة 

الذي تنّفذه لجنة الحوار بالشراكة مع إدارة 
اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي 

لإلحصاء الفلسطيني.
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ومما قاله عباس خالل اللقاء: »نحن نريد أْن 
يكون الوجود الفلسطيني في لبنان وجوًدا 

إيجابيًّا وليس سلبيًّا، وأْن يكون التعاون 
وثيًقا والمواقف واحدة مع الدولة اللبنانيَّة 

وأجهزتها... نريد معالجة المشاكل والخالفات 
حتى ال تتكّرر. هناك حقوق للفلسطينيين 

نطالب بها، لكن يجب أْن يكون ذلك بأخوة 
ومحبة، وأْن نحّقق هذه المطالب بمقدار ما 

يكون ذلك لمصلحتنا ومصلحة البلد المضيف 
مًعا.

إلى ذلك، قّدم منيمنة إلى عباس نسخة عن 
التقرير األول الذي أعّدته اللجنة »اللجوء 

الفلسطيني في لبنان: كلفة اإلخوة في زمن 
الصراعات«، ونسخة عن وثيقة مجموعة 

العمل حول قضايا الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان.

عباس لمنيمنة: المعالجة بحلول مرضية...   >>
 اتّصل بدريان وأكّد التمسك بحق العودة؛

المستقبل، 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: بدأ 
التوتر الذي مّهــد لجولة العنف الجديدة 

فــي عيــن الحلوة، منذ إعالن أبو مازن نيَّته 
زيارة لبنان...

قبَيل بــدء الزيارة بأيام، حدثت جولة عنف 
ــرَت إلى وجود جهات فلسطينيَّة تريد  أشَّ
التشــويش على صفة ابو مازن كمرجعيَّة 

للحل والربط لفلســطينيي الداخل والشتات. 
ولكّن شــرارة االنفجار الرئيسة التي سببّت 

اندالع جولة العنف الحاليَّة بدأت، بحســب 
مصادر مطلعــة، عندما أُعلن في المخيم، 
في التوقيت نفســه لبدء زيارات أبو مازن 
للمســؤولين اللبنانيين، عن وصول جليلة 

دحالن زوجــة القيادي الفتحاوي »المطرود« 
محمــد دحالن، إلى المخيم، في زيارة 

لتوزيع مســاعدات إنسانيَّة على الجئيه...

تجدر اإلشــارة إلى أنَّه داخل جســم فتح في 
المخيم هنــاك جناح فتحاوي مؤيّد لدحالن 

يتزّعمه »اللينو« الذي ســبق ألبو مازن 

أْن طــرده مــن فتح ثم أُعيد إليها من دون 
معالجة أســباب المشكلة...

احتضن »اللينــو« كعادته حركة جليلة 
بمناســبة زيارتها األخيرة إلى المخيم، وسّهل 

لها عمليَّة التواصل وتوزيع مســاعدات 
زوجها لالجئي المخيم...

ولعل أبرز االســتنتاجات التي يمكن 
اســتخراجها من جولة العنف األخيرة في 

المخيم، هي ثالثة:

- أّولها، أنَّ جوالت العنف في المخيم ليست 
مجرد نقص في مناعته األمنيَّة، بل هي 

استجابة لصراعات الخارج، ورسائل يطيّرها 
من عين الحلوة المنخرطون في الصراع على 
الملف الفلسطيني، سواء ببُعده الفلسطيني 

الداخلي أو اإلقليمي أو الدولي. 

- االســتنتاج الثانــي، هو أنَّ وراء حالة 
 التســخين األمني التي يعيشــها مخيم

عيــن الحلوة، خطــة ُمَمرحلة تريد الوصول 
إلــى االنفجار الكبيــر لتحقيق أهداف 

سياســيَّة كبرى، يظــّل أهمها » قتل« 
عين الحلــوة، المخيــم الذي له رمزيَّة 

»الشــاهد الفلســطيني« على قضيَّة اللجوء 
وتنفيــذ قــرار مجلس األمن عن »حق 

العودة«...

- االســتنتاج الثالــث، يتمثّل في أنَّ جولة 
العنــف األخيــرة تصاَحبت كما الجوالت 

الســابقة لهــا مع حدوث حركة نزوح 
مدنــي لالجئين مــن المخيم إلى خارجه 

أثنــاء اندالع االشــتباكات. إنَّ تكرار حركة 
النزوح الفلســطيني مــن المخيم المترافق 

مــع أفكار من نوع تفريغه من ســكانه 
كمقدمــة للقضاء علــى المجموعات 

اإلرهابيَّــة بداخله، يُضمــر هدفًا خفيًّا 
وهــو تهجير المخيم تحت شــعار تأمين 

ســالمة ســكانه قبل ضرب اإلرهابيين 
داخلــه. فالفلســطينيون الالجئون في لبنان 

مــن دون مخيم عيــن الحلوة ال يعودون 
الجئيــن، بل يصبحون مواطنيــن تنقصهم 

هويات لبنانيَّة، بحســب مــا عبّر الصحافي 
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العســكري اإلســرائيلي المختّص زئيف 
شــيف، في إحدى مقاالته. 

حقيقة ما يحدث في عين الحلوة؟؛  >> 
ناصر شرارة، الجمهوريَّة، 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: الوضع 
في عين الحلوة أصبح خطيرًا، وخصوًصا 

بعد عمليَّة »الكوستا«، ]التي أعلن الجيش 
بمناسبتها القبض على انتحاري كان يستعد 

لتفجير نفسه في مقهى »الكوستا« )الحمرا( 
في 22 كانون الثاني 2017[، حيث تبين من 

خالل العمليَّة المذكورة أنَّ كّل مجموعات 
الشيخ الموقوف أحمد األسير التي اختفت 

في فترٍة من الفترات أعادت تنظيَم صفوفها 
ووزّعت عناصرَها إلى مجموعات أمنيَّة لتقوم 

بنشاطات، فيما قيادتُها تتمركز في عين الحلوة 
وتُوزّع أوامرها من هناك بارتباط مباَشر مع 

الرقة بعدما بايَعت داعش، وهناك أسماء 
تُخطّط لتنفيذ عمليات، وخاليا يتّم تحريكها. 

طلَب الجانب اللبناني، إذا كان الفلسطينيون 
ال يُريدون دخوَل الجيش وإعادَة نكبة نهر 

البارد، تشكيَل قّوة أمنيَّة تكون مسؤولًة تجاه 
الدولة، على أْن تضرب بيٍد من حديد وتأتي 

بكّل المطلوبين، وهو أمٌر يعني الطرَف الدولّي 
كذلك واألوروبّيين بالتحديد خوفًا منهم على 

أمن قّواتهم الموجودة في الجنوب والتي 
تشّكل صيدا الشرياَن األساسي لتحرّكِهم بين 

بيروت وجنوبي الليطاني. أّما الرد الفلسطيني 
فكان بالعموميات، إاّل أنَّ الظاهر أنَّ عباس 

كلَّف عزام األحمد متابعة وضعِ آليٍَّة معيّنة مع 
الجانب اللبناني لضبط الوضع إذ إنَّ الجيش 

مِصرٌّ على أنَّه في حال لم يحلَّ الفلسطينيون 
الوضَع فإنَّه سيتدّخل.

مؤّشرات خطيرة... مجموعات   >> 
 »عيــن الحلوة« في بيروت؟؛ ربى منذر، 

الجمهوريَّة، 27 شباط 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: »تغيّرت 
لهجة القيادات الفلســطينيَّة في حركة فتح 

وباتت تتحدث عن الحســم األمني والعسكري 

في مخيم عين الحلوة بالتنســيق مع الجيش 
للقضــاء على الجماعات التكفيريَّة من جماعة 
بالل بدر، وهو ما جاء على لســان نائب قائد 

األمن الوطني الفلســطيني في لبنان اللواء 
منير المقدح. وكان الفتاً بقاء المشــرف على 

حركــة فتح في لبنان عزام األحمد في بيروت 
لمتابعــة مجريات األوضاع األمنيَّة في مخيم 

عيــن الحلوة الذي نام على خرق اتفاق 
إطالق النار بقذيفتين، واســتفاق على سحب 

المســلحين التابعين لفتح ولبالل بدر من 
الشــوارع، وعلى تعطيل مدارس األونروا وعلى 

حركة مشــلولة وخوف من تجّدد االشتباكات 
وعلــى معلومات أنَّ بدر يفتح مخازن 

األســلحة استعداًدا لجولة أخرى من العنف 
الدموي. وقالت مصادر فلســطينيَّة مقّربة 
من المقدح إنَّ »تنســيًقا يجرى اإلعداد له 

بين فتح ومنظمة التحرير الفلســطينيَّة إلنهاء 
الحالة الشــاذة في عين الحلوة بالتنسيق مع 

الجيش، وهو ما فّســرته المصادر بأنَّه قد 
يكون عمليَّة عســكريَّة واسعة للوصول إلى 
المجموعــات اإلرهابيَّة التابعة لبدر وإعادة 

إمســاك فتح بزمام المبادرة«، مشيرة إلى 
أنَّ »كالم األحمــد بعدم الممانعة بدخول 

الجيــش إلى أّي مخيم يندرج في هذا اإلطار، 
وخصوصــاً أنَّ اتفاقاً تّم بين فتح والجيش 

بالســماح له بالدخول الى المناطق المحظورة 
في المخيم«. 

الدولة تحّدد مهلة إلنشــاء القّوة األمنيَّة   >>
وإاّل...؛ علي داود، الجمهوريَّة، 27 شــباط 2017¶

قائد المنطقة الوســطى في الجيش األميركي 
الجنــرال جوزف فوتيل يقول في مؤتمر 

صحافي بعد زيارته المســؤولين اللبنانيّين 
إنَّ الواليــات المتحدة مهتمة بالعمل مع 

الجيــش لتنمية قدراته في مجال ضبط 
الحدود وبذلك يســاهم في ضبط تدفق 

الالجئيــن الممكن قدومهم إلى لبنان. 
فوتيــل: إعجاب أميركي بإنجازات الجيش   >>

ضــد اإلرهاب ــ مهتمــون بتنمية قدراته في مجال 
ضبط الحدود؛ النهار، 28 شــباط 2017¶



66

دهمــت عناصر من قوى األمن مخيمات 
الالجئين الســوريين في الشواغير، وأوقفت 

عدًدا مــن المخالفين لقانون اإلقامة.
توقيف عدد من السوريين   >> 

 خلل دهم مخيمات للنازحين في الهرمل؛ 
الوكالة الوطنيَّة لإلعلم، 28 شباط 2017¶

تمنت المديرة اإلقليميَّة للمنظمة الدوليَّة 
للهجرة لمنطقة الشرق األوسط على رئيس 

الجمهوريَّة العماد ميشال عون ورئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري انضمام لبنان 
إلى المنظمة، وال سيما أنَّه يقدم الكثير من 

أجل النازحين والالجئين، آملة أْن يتوثّق 
التعاون من خالل هذه الخطوات.

غودو تتمّنى على رئيَسي الجمهوريَّة   >>
والحكومة انضمام لبنان إلى »الدوليَّة للهجرة«؛ 

المستقبل، 28 شباط 2017¶

طالبت رابطة معلمي التعليم األساسي 
الرسمي وزير التربية والتعليم العالي مروان 

حمادة بمساواة أجر ساعة المدير والناظر 
في دوام تعليم النازحين بعد الظهر.
مطالب أساتذة الثانوي واألساسي  >> 

عند حمادة؛ المستقبل، 28 شباط 2017¶
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اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين مسلحين 
من حركة فتح ومسلحين متشددين تؤدي إلى 

قتيل و6 جرحى.

اللجنة المنبثقة عن اللقاء الفلسطيني الذي 
التأم في سفارة فلسطين تحاول تثبيت وقف 

إطالق النار وتشكيل قوة مشتركة تخلف 
القوة األمنيَّة. 

عين الحلوة استمّر بؤرة مشتعلة  >> 
 والحصيلة قتيل و6 جرحى ــ صيدا تقفل اليوم

احتجاًجا واالجتماعات تسابق التصعيد؛ أحمد منتش، 
النهار، 1 آذار 2017¶

رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن 
يدعو الحكومة اللبنانيَّة إلى دعوة الجامعة 

العربيَّة للبحث في واقع المخيمات و»وضع 
حد للتخلي عن القضيَّة ورميها على عاتق 

اللبنانيين«.
وديع الخازن: أال يستحق وضع  >> 

المخيمات قمة عربيَّة؟؛ النهار، 1 آذار 2017¶

سفيرة االتِّحاد األوروبي كريستينا السن تلتقي 
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتقول إثر 
اللقاء إنَّ البحث خالله تناول مؤتمر بروكسل 

المزمع عقده في نيسان المقبل.
الحريري عرض والسن »مؤتمر سوريا«  >> 

وتابع شؤونًا صناعيَّة ورياضيَّة؛ النهار، 1آذار 2017¶

عن المديرة اإلقليميَّة لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في المنظمة الدوليَّة للهجرة، 
بعد لقائها رئيس الجمهوريَّة ووزير الخارجيَّة 

ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب: 
»لقد أعدنا في العام الماضي، توطين 17 

ألف نازح من لبنان إلى كندا 
وعشرة آالف سوري في الدول 
األوروبيَّة... ونعمل مع الدول 

التي لم تستقبل الجئين سوريين، وبينها 
الدول العربيَّة، الستضافتهم، ولكن األهم هو 

العمل على عودة السوريين إلى وطنهم«. 
غودو: ردُّ عون والحريري كان إيجابيًّا إزاء   >>

انضمام لبنان إلى منظمة الهجرة؛ النهار، 1 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عقدت 
الفصائل الفلسطينيَّة اجتماًعا موّسًعا في 

مقّر السفارة في بيروت لبحث أوضاع 
المخيمات الفلسطينيَّة، وال سيّما عين الحلوة. 

حضر االجتماع المشرف العام على الساحة 
الفلسطينيَّة في لبنان عزّام األحمد إلى جانب 
عدد من المسؤولين السياسيين الفلسطينيين، 

ومن ممثلي القوى اإلسالميَّة. في نهاية 
االجتماع، توّصل المشاركون إلى االتفاق على 
وقف إطالق النار ووضع آليَّة لوضعه موضع 

التنفيذ وإعادة تشكيل قّوة أمنيَّة مشتركة 
عليا. 

الناطق الرسمي باسم »عصبة األنصار«، الشيخ 
أبو شريف عقل، قال: »إنَّ كّل من يطلق 
النار في المخيّم وشوارعه خائن للقضيَّة 

الفلسطينيَّة«، معتبرًا أنَّ هذا االجتماع هو 
األكثر جديَّة وحزًما حيث »تّم االتفاق على 

وقف إطالق النار، وتشكيل لجنة من القيادة 
السياسيَّة تضّم منظمة التحرير وفصائل 

التحالف والقوى اإلسالميَّة لمتابعة الوضع 
الميداني«. وأشار عقل إلى أنَّ »اللجنة 

ستتواصل مع بالل بدر واللينو من خالل 
قنوات معيّنة، وكذلك األطراف المتقاتلين«. 
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أما عضو اللجنة المركزيَّة لحركة فتح، عزام 
األحمــد، فصرح قبيل مغادرته بيروت بأنَّ 

»الجميع وقّع على أنَّه من غير المســموح 
بــأْن يكون مخيــم عين الحلوة مالًذا للفارين 

من وجه العدالة في لبنان، وكل من يُلقى 
القبض عليه سنسلّمه للدولة اللبنانيَّة«، مؤكًّدا 

اتخاذ قرار بتشكيل »قوة مشتركة جديدة 
مطلقة الصالحيات هذه المرة ستتصّدى 

للخارجين عن القانون«.
قتيل و6 جرحى حصيلة اشتباكات  >> 
 عين الحلوة بين فتح واإلسلميين المتشددين؛

محمود زيات، الديار، 1 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نَْقاًل 
عن »مصادر فلســطينيَّة رفيعة«: تّم خالل 

االجتماع الموّســع للفصائل الفلسطينيَّة 
في مقّر الســفارة في بيروت »االتفاق على 
تشــكيل قوة تضم ما بين 50 و75 عنصرًا، 
تكــون »قوة تدخل« ذات مهام تنفيذيَّة، 

وتتّخذ اإلجراءات المناســبة لوضع حد ألي 
اشــتباك، وتوقف كل من يعبث باألمن، على 
أْن تكون مكلفة التنســيق على مدار الســاعة 

اللبنانيَّة«. السلطات  مع 

قائد القوة األمنيَّة الفلســطينيَّة المشتركة 
الســابقة، منير المقدح، قال إنَّ »القوة 

الجديدة ســتكون مصغرة«، بعكس تلك 
التــي كان يقودهــا، الفتًا إلى أنَّه »لن يكون 
بعــد اليوم وجــود للجنة األمنيَّة التي كانت 

تعرقل عمل القوة الســابقة«.

بدوره، أكّد قائد األمن الوطني الفلســطيني 
فــي لبنان، اللواء صبحي أبو عرب، أنَّ 

»حركــة فتح أعطت أوامرها لقواتها 
المنتشــرة في عين الحلوة بااللتزام بقرار 

وقــف إطالق النار مهما كلّف األمر«، 
مشــدًدا على تمسك فتح بالتهدئة، وعودة 

الســكان الذين نزحوا من المخيم جراء 
األخيرة.  االشتباكات 

»قوة تدخل« لوقف تدهور الوضع األمني   >>
في عين الحلوة ــ قتلى وجرحى بعد اضطرابات في 

المخيم؛  بوال أسطيح، الشرق األوسط، 1 آذار 2017¶

األونروا تؤكّد اقتحام مسلحين ثالثًا من 
المدارس التي تديرها في مخيم عين الحلوة.

عين الحلوة: عشرات المسلحين يهّددون   >>
أكبر مخيمات فلسطينيي لبنان؛ عبد الرحمن عرابي، 

العربي الجديد، 1 آذار 2017¶

قام وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي برفقة منســق أنشطة األمم 

المتحــدة والممثل المقيم لبرنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي في لبنان فيليب 

الزارينــي، وممثلين عن مفوضيَّة األمم 
المتحدة العليا لشــؤون الالجئين ووفد من 

الوزارة بزيارة عرســال. الوزير المرعبي شكر 
الزارينــي وفريق عمله الذين »يقومون 

بجهد جبــار لمعالجة الوضع الطارئ لجهة 
تقديم الخدمات األساســيَّة والضروريَّة 

للنازحين الســوريين وأهالي عرسال 
والوقــوف إلى جانبهم منذ بداية األزمة«، 

معلًنــا عــن »نيته عقد اجتماعات في وقت 
الحق مع اللجنــة الدوليَّة للصليب األحمر 

للمســاعدة في تأمين مصادر المياه للبلدة 
التــي تعاني الكثير من جراء تلوث اآلبار 

فيها«. أما الزاريني فأكد أنَّ »عرســال تشكل 
أولويَّة للمنظمات اإلنســانيَّة التابعة لألمم 

المتحــدة والحكومة اللبنانيَّة«.
المرعبــي والزاريني جاال في عرســال؛   >>

الشرق، 1 آذار 2017¶

السفارة األميركيَّة تعلن، في بيان، أنَّ 
»السفيرة اليزابيت ريتشارد زارت قضاء 

مرجعيون، ودّشنت في مرج الكوخ محطة 
ضخ للمياه تخدم 61 ألف شخص يعيشون 
في المناطق المحيطة، بما في ذلك 4200 

الجئ سوري. وزارت ريتشارد مدرسة القليعة 
المتوسطة الرسميَّة، وهي واحدة من 155 

مدرسة رسميَّة يتّم فيها تنفيذ برنامج الدعم 
من اليونيسف بتمويل من الوكالة األميركيَّة 

للتنمية الدوليَّة التي قدمت 8,2 ماليين 
دوالر. وسلّطت هذه الزيارة الضوء على 
البرامج اإلنسانيَّة واإلنمائيَّة الممولة من 
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الواليات المتحدة التي تدعم المجتمعات 
اللبنانيَّة األكثر تضرًرا من أزمة الالجئين 

السوريين. وخالل الزيارة، أكّدت ريتشارد 
دعم الواليات المتحدة للفئات الضعيفة 

من اللبنانيين والسوريين لتحسين الظروف 
المعيشيَّة للمجتمعات اللبنانيَّة في جميع 

أنحاء البالد...«.
ريتشارد: ملتزمون مساعدة لبنان  >> 

للوصول إلى أهدافه التنمويَّة؛ البلد، 1 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 
عن مسؤول العالقات السياسيَّة في الجبهة 
الشعبيَّة لتحرير فلسطين عبد الله الدنان: 
إنَّ فتح ال تستطيع بمفردها حسم األوضاع 
داخل عين الحلوة »وهي بحاجة إلى غطاء 

سياسي فلسطيني وأيًضا لبناني. حتى الرئيس 
عباس ال يستطيع إعطاء الضوء األخضر من 

دون موافقة فصائل وقوى خارج منظمة 
التحرير الفلسطينيَّة ومنها حماس، وعليه 
فإنَّ هذه المجموعات المتشددة تهدف 

إلى االستفراد بفتح، ومن ثم السيطرة على 
المخيم« ُمستنتًجا أنَّ ما يجري »يشي بنيَّة 

مبيَّتة لتدمير المخيم بهدف القضاء على 
حق العودة نهائيًّا«.

فتح عاجزة عن الحسم في عين الحلوة   >>
 والجماعات المتشددة تسعى إلى السيطرة؛

عباس الصباغ، النهار، 1 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصادر سياسيَّة«: »إنَّ الجمعيات األمميَّة 

التي ترعى شؤون النازحين السوريين تعمل 
بإشراف أجهزة االستخبارات الغربيَّة، والدليل 

على ذلك، وفق بعض الموظفين المحليين 
الذين يعملون في صفوف هذه الجمعيات، 
أنَّه يُمنع عليهم طرح أيَّة أسئلة أو تسريب 
أيَّة معلومة عن حركة الموظفين الغربيين 

وعما يجلبونه من مساعدات ونوعها«. 
جمعيات أمميَّة ترعى شؤون النازحين   >>

 بإشراف االستخبارات الغربيَّة؛ إسكندر شاهين،
الديار، 1 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصادر مطلعة« أنَّ حركة فتح استقدمت 

نحو 400 مقاتل بكامل عتادهم الحربي من 
كل مخيمات لبنان خالل يومي السبت واألحد 
الماضيين، ]25 و26 نيسان[ وتّم نشرهم في 
مخيم عين الحلوة تمهيًدا للمعركة التي لن 
تنتهي قبل أْن القضاء على التمرد األصولي 

على القرار األمني في عين الحلوة...
فتح استقدمت ٤00 مقاتل بكامل عتادهم   >>

الحربي؛ عباس صالح، الديار، 1 آذار 2017¶

وقف إطالق النار في مخيم عين الحلوة، 
وصالح يوسف عضو المكتب السياسي 

لجبهة التحرير الفلسطينيَّة يقول إنَّ اللجنة 
المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينيَّة 
أعطت وعًدا لمدير فرع مخابرات الجيش 

في الجنوب، العميد الركن خضر حمود أنَّه 
سوف يتّم العمل على إخراج أبرز المطلوبين 
في عين الحلوة أو القبض عليهم وتسليمهم 

للجيش. 
وقف النار صمد في عين الحلوة والخسائر   >>

 فادحة ــ تعهد فلسطيني للجيش بتسليم المطلوبين
أو إخراجهم؛ أحمد منتش، النهار، 2 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: الالفت 
في الجولة االخيرة أنَّ االشــتباكات التي 

 ُســّجلت مدى ثالثة أيام في مخيم
عين الحلوة كانت األكثر ضراوة قياًســا 

بســابقاتها واألكثر اتساًعا من أي مرة، إْن 
مــن حيث المدى الجغرافي أو من حيث 
عديد القوى التي دخلت فيها وشــاركت 
اســتهالاًل والحًقا. وفي رأي الشيخ ماهر 
حمود، أنَّ مــا حصل انتهى مبدئيًّا عند 

هذه الحدود، ولكن »ما من شــيء مستجد 
يجعلنــا نقول إنَّ األمور لن تعود إلى 

دائــرة التوتر مجّدًدا«، وفي نظره أيًضا أنَّ 
»مجيء الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

إلــى بيروت وكالم القيادي في حركة فتح 
عزام األحمــد عن ترحيبه بدخول الجيش 
إلى المخيم، وســريان شائعات عن إمكان 
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حصول معركة حاسمة، كلها عوامل ساهمت 
في تأجيج األوضاع...«. ويستبعد حمود أي 

تفكير لدى أي فريق في الحسم »ألنَّه ما من 
مستجدات ميدانيَّة تسمح بالذهاب في هذه 

المغامرة«، الفتًا إلى أنَّه في أيار عام 2003 
حاولت فتح، بتحريض من جهات لبنانيَّة 

وسوريَّة يومذاك، الدفع باتجاه الحسم 
بعدما جيء بعدد من المقاتلين من مخيم 

الرشيديَّة. ولكن رياح األمور سارت عكس ما 
خطّط له هؤالء وكانت النتائج عكسيَّة، إذ 

تلّقت فتح صفعة وسّجل الخصوم تقّدًما غير 
مسبوق على األرض.

ما هي المســائل التي حملتها اشتباكات  >> 
عيــن الحلــوة؟؛ ابراهيم بيرم، النهار، 2 آذار 2017¶

أطلقت في معهد العلوم السياســيَّة في 
جامعة القديس يوســف النسخة الثانية 
من دراســة »التصورات حول األمن بين 

الالجئيــن والمجتمع المضيف في لبنان«. 
يتبين من هذه الدراســة أنَّ نســبة اللبنانيين 

الذيــن يعتبرون أنَّ عالقتهم مع الالجئين 
»طبيعيَّــة« قد ارتفعت )50٪ عام 2016، 
مقارنــًة مع 37٪ في 2015(. ولكن ٪41 

مــن المســتطلعين اللبنانيين قالوا إنَّهم ال 
يوظّفون الجئًا ســوريًا، و45٪ ال يقبلون 
وجــود الالجئين في محيطهم، و57٪ ال 

يرســلون أوالدهم إلى مدرسة فيها الجئون، 
و78٪ يرفضــون أْن يتزّوج أوالدهم بالجئين 
ســوريين. يُذكَر أنَّ مستويات التقبّل أعلى 

في البقاع والشمال.
57% مــن اللبنانيين يرفضون تعليم   >>

أوالدهــم مع اللجئين؛ النهار، 2 آذار 2017¶

أطلق وزيــر التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة مرحلــة جديدة من برنامج التعليم 
غير النظامــي والهادف إلى توفير التعليم 

الالجئين.  التالمذة  لجميع 
حمادة أطلق برنامًجا للتعليم  >> 

 غير النظامي ــ  5930٤5 عدد األوالد اللجئين
في لبنان؛ النهار، 2 آذار 2017¶

عن المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 
في البنك الدولي فريد بلحاج، بعد لقائه 

رئيس الجمهوريَّة: »إنَّ البنك الدولي مهتم 
بمتابعة انعكاسات األزمة السوريَّة على 

لبنان والتجاوب الذي يبديه المجتمع الدولي 
لمساعدة لبنان في هذا الشأن«.

عون: مسيرة اإلصلح انطلقت  >> 
ولن تتوّقف ألنَّها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين؛ 

النهار، 2 آذار 2017¶

عن ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة: 
»نحن ال نرّحب بتسلّم الحكومة اللبنانيَّة 
أمن المخيمات، فاألمر يحتاج إلى حوار 
لبناني/فلسطيني شامل، عدا عن أنَّه إذا 

تسلّمت الحكومة األمن في المخيمات فإنَّ 
وكالة األونروا ستفقد دورها وهي الشاهدة 

على تهجير الفلسطينيين وحق عودتهم إلى 
فلسطين، لذلك ننبّه إلى عدم االستعجال في 

مسألة سحب السالح«.

عن رئيس لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني 
الوزير السابق حسن منيمنة: »يجب سحب 

السالح الفلسطيني من المخيمات ألنَّه 
فقد دوره في مواجهة إسرائيل وأصبح أداة 
لالقتتال الداخلي واالغتياالت والتفجيرات. 
والحل الجذري هو في تسلّم الدولة أمن 

المخيمات، علًما بأنَّ الحوار الوطني اللبناني 
أكّد ضرورة سحب هذا السالح«. واعتبر 

منيمنة أنَّ »الحل األمني غير مجٍد ما لم يتّم 
إخراج المتطرفين بالقوة من المخيمات في 

موازاة تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي 
فيها«.

الحريري: قانون جديد أو تفشل الحكومة؛   >>
النهار، 2 آذار 2017¶

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في السراي الحكومي اجتماًعا أمنيًّا شارك فيه 

وزير الداخليَّة نهاد المشنوق، ووزير الدفاع 
يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جان 
قهوجي، ومدعي عام التمييز القاضي سمير 

حمود، وأمين عام المجلس األعلى للدفاع 
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اللواء محمد خير، والمدراء العامون لألجهزة 
األمنيَّة للبحث في التطورات األمنيَّة التي 

يشهدها مخيم عين الحلوة.
اجتماع أمني في السراي لدرس  >> 

الوضع في المخيمات؛ الديار، 2 آذار 2017¶

شرح القائم بأعمال سفارة المملكة العربيَّة 
السعوديَّة المستشار وليد البخاري، خالل 

زيارة إلى وزير الدولة لشؤون النازحين 
معين المرعبي، حجم وطبيعة المساعدات 
التي تقوم المملكة بتقديمها إلى النازحين 

السوريين والمجتمعات المضيفة معربًا عن 
رغبته بزيارة المناطق التي قامت بواجب 

استضافة النازحين لالطالع والتعرف عن كثب 
إلى معاناتها وحاجاتها.

المرعبي استقبل البخاري:  >> 
أوفياء للسعوديَّة لما قّدمته للبنان من رعاية واحتضان؛ 

الشرق، 2 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شكل 
»خالف بين سيدتين« الحّجة المباشرة 

الستنفار عناصر القيادي المفصول من حركة 
فتح محمود عيسى، المعروف بـ »اللينو«، 

والشتباكهم مع مجموعة بالل بدر...
رافقت هذه الجولة من العنف زيارات 

ُمعلنة وغير ُمعلنة لشخصيات فلسطينيَّة إلى 
لبنان. وكان وصول زوجة القيادي الفلسطيني 

المفصول من فتح، محمد دحالن، جليلة، 
بمثابة زيارة ظل واكبت زيارة الرئيس 

الفلسطيني، محمود عباس. وفي حين اكتفى 
األخير بالجولة االعتياديَّة، جالت جليلة دحالن 

 جالت في أرجاء مخيم
عين الحلوة، وقّدمت مساعدات ماديَّة وعينيَّة 

لسكانه، يرى كثيرون أنَّها أقرب إلى الرشى.
اشــتباكات عين الحلوة: رسائل دحلن  >> 

 إلى عباس و»خلف ســيدتين«؛ عبد الرحمن عرابي، 
العربــي الجديد، 2 آذار 2017¶

التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في مكتبه سفير الجمهوريَّة العربيَّة 

السوريَّة علي عبد الكريم علي وبحث معه 
أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان.

إبراهيــم بحث أوضاع النازحين مع علي؛   >>
البلد، 2 آذار 2017¶

عن عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب أمل 
أبو زيد خالل مؤتمر استضافته موسكو تحت 
عنوان »الشرق األوسط: متى سيأتي الغد؟«: 

»إنَّ عدم اإليجابيَّة التي يُبديها المجتمع 
الدولي تجاه أزمة النازحين السوريين 

إلى لبنان إنَّما تخدم أهداف داعش ألنَّها 
تؤّسس للتوطين وتهّدد لبنان الكيان والدولة 

والتعدديَّة الحضاريَّة فيه، بينما المطلوب هو 
العمل الدولي الجدي إلعادة النازحين إلى 
المناطق المستقرة في سوريا حيث تتوفّر 
لهم وسائل العيش والعمل، بدل أْن يظلّوا 

قنابل موقوتة االنفجار في لبنان«.
أبو زيد: أزمة النازحين إلى لبنان  >> 

تخدم »داعش«؛ البلد، 2 آذار 2017¶

أطلق وزير التربية مروان حمادة مرحلة 
جديدة من برنامج التعليم غير النظامي وقال 

بالمناسبة: »إنَّنا نطلق اليوم مرحلة جديدة 
من برنامج التعليم غير النظامي المندرج 

ضمن مشروع توفير التعليم لجميع األوالد 
النازحين ويشّكل هذا البرنامج جزًءا من 

برنامج التعليم المسرع والمكثف«، وذكَّر 
حمادة بأنَّ »الوزارة أعلنت عن توجهها 
وخطتها الستيعاب نحو مئة ألف متعلم 

إضافي من النازحين، على أْن يتّم توزيعهم 
بحسب الحاجة على التعليم غير النظامي، 

والتعليم النظامي العام، والتعليم المهني 
والتقني، ونأمل من المانحين الذين سوف 
يلتقون في مؤتمر بروكسل تأمين األموال 

الكافية للمضي قدًما في سياستنا اإلنسانيَّة 
والتربويَّة«. 

حمادة أعلن خطّة الستيعاب 100 ألف   >>
طالب إضافي من النازحين؛ األنوار، 2 آذار 2017¶

ه  على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وجَّ
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لبنانيون مقيمون في أسوج، )مئة عائلة لبنانيَّة 
مقيمة بطريقة غير شرعيَّة في السويد تالحقها 

دائرة الهجرة السويديَّة(، نداء استغاثة إلى 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، بعدما ضاقت 

بهم سبل الحل في بلد قصدوه الحترامه 
حقوق اإلنسان، وإذا به يعاملهم بأقل من 

المعايير اإلنسانيَّة المعترف بها دوليًّا، وبعدما 
باءت بالفشل كل المحاوالت الرسميَّة اللبنانيَّة، 

وخصوًصا من وزارة الخارجيَّة والمغتربين، 
لجهة ثني السلطات األسوجيَّة عن قرارها طرد 

هذه العائالت اللبنانيَّة المقيمة هناك منذ نحو 
عشرة أعوام، بذريعة عدم أهليتها للحصول على 

اإلقامة الدائمة. والواقع أنَّ المعاملة لم تكن 
بالمثل مع مئات بل ألوف العائالت الالجئة من 
دول أخرى، والتي هاجرت حديثًا ونالت بسرعة 

قياسيَّة »شرعيَّة اإلقامة« دون عناء وال تعب.
100 عائلة لبنانيَّة مهددة بالتشرّد تستجير   >>
بعون... والشرطة األسوجيَّة تطاردها وتنكّل بأفرادها!؛ 

النهار، 3 آذار 2017¶

دعا »لقاء الجمهوريَّة« إثر اجتماعه الدوري 
برئاسة الرئيس ميشال سليمان سكان 

عين الحلوة والقوى الفلسطينيَّة إلى »اإلسراع 
في تسليم المطلوبين إلى الدولة اللبنانيَّة، 
وعدم السماح بتكرار تجارب أليمة كتجربة 

نهر البارد، بسبب حفنة من اإلرهابيين 
غير اآلبهين لتداعيات االشتباكات الدمويَّة 

وارتداداتها...«. 
»لقــاء الجمهوريَّة«: لإلســراع في قانون   >>

 االنتخــاب وتســليم المطلوبين فــي عين الحلوة
إلــى الدولة؛ النهار، 3 آذار 2017¶

أبدى سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم 
علي، بعــد لقائه رئيس مجلس النواب 

نبيــه بــري »قلًقا لما جرى في المخيمات، 
آماًل تضافر الجهود ســواء في لبنان أو مع 

األطــراف ذات الصلة، لضمان أمن المخيمات 
اللبناني«.  واألمن 

بّري قلــق لما يجري في المخّيمات؛  >> 
البلد، 3 آذار 2017¶

قال قائد األمن الوطني الفلســطيني في 
لبنــان اللواء صبحي أبو عرب إنَّ »هناك 

ضغطـًـا كبيــرًا على مخيم عين الحلوة من 
الدولة اللبنانيَّــة في قضيَّة المطلوبين، 

]الفارين إلى المخـــيم والمتوارين فيه[، 
وهم لبنانيون، ونســأل لماذا هم داخل 
المخيــم؟ نحن لم ندخلهم. هم دخلوا 

والمطلــوب منا اآلن اعتقالهم«، ورأى أْن 
يكون تســليم هؤالء »بالطرق الصحيحة ألنَّنا 

ال نريد فتح معارك«. 
مسؤول فلسطيني: ليخرج من عين الحلوة   >>

المطلوبون اللبنانيون كما دخلوه؛ الحياة، 3 آذار 2017¶

التقى وزير الشــؤون االجتماعيَّة بيار 
بوعاصــي في مكتبه في الوزارة وزير الدولة 
اإليرلندي لشــؤون الهجرة والتنمية الدوليَّة، 

وبحث معه في المســاعدات اإليرلنديَّة 
المقدمة للبنان للمســاهمة في مواجهة 

أعباء النزوح السوري. 
بوعاصي بحث مع وزير إيرلندي في أعباء   >>

النزوح السوري؛ الشرق، 3 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لم 
تطلب الفصائل الفلســطينيَّة بكل تالوينها 

السياســيَّة والتنظيميَّــة، أو تبحث في لقاءاتها 
أو اجتماعاتها في الســفارة الفلسطينيَّة، 
دخول الجيــش اللبناني إلى مخيم عين 

الحلــوة خصوًصا والمخيمات عموًما، 
إاّل أنَّ معلومــة جرى تداولها نُقلت عن 

رئيس الســلطة الفلسطينيَّة محمود عباس 
بأنَّه عرض الموضوع على المســؤولين 

اللبنانييــن عند زيارته بيروت، لكن مصادر 
قياديَّة فلســطينيَّة تواكب وتحضر اللقاءات 

الفلســطينيَّة، أكّدت أنَّه لم يتّم إبالغ 
الفصائــل والمنظمات بذلك، وهو غير 

مطروح في هــذه المرحلة، إذ يتّم التركيز 
على وقف األعمال العســكريَّة في مخيم 

عيــن الحلوة، والوصول إلى حل جذري 
لمنع تكرار ما يحصل منذ ســنوات، والبحث 

في األســباب التي تمنع استقرار األمن في 
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هــذا المخيم بالذات، إذ إنَّ المخيمات 
الفلســطينيَّة األخرى ال تعيش حالته المتوترة 

الدائمة.
الفصائل الفلسطينيَّة لم تطلب   >> 
 أو تبحث دخول الجيش إلى عين الحلوة؛ 

كمال ذبيان، الديار، 3 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه أنَّ 
»استخبارات الجيش كانت واضحة خالل 

اجتماعاتها مع قيادات الفصائل بأنَّه »لن يهدأ 
بال أهل المخيم ما دام هناك مطلوبون في 
داخله يخطّطون للعبث بأمن لبنان««. وإذ 

نفت المصادر األمنيَّة االتفاق على فترة زمنيَّة 
محددة، نقلت أنَّ »قادة الفصائل تعّهدوا 

بالعمل على إخراج المطلوبين بالطريقة التي 
دخلوا بها«. ولفتت إلى أنَّ األجهزة األمنيَّة لم 
تطلب إخراج جميع المطلوبين اللبنانيين، بل 
أولئك الذين يشّكلون خطرًا ويُعّدون لعمليات 

تفجير في الداخل اللبناني.
عين الحلوة: الفصائل سُتخرج المطلوبين   >>

اللبنانيين »كما دخلوا«!؛ األخبار، 3 آذار 2017¶

األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة 
سعد مغرًدا عبر تويتر: »تقديرات خاطئة، 

أحداث متكررة، جدر سياسيَّة وأسمنتيَّة، إضراب 
مفتعل، لعلها ضوء أخضر ألمر يَُدبَّر في ليل... 

نخاف على المخيم وال نخاف منه«. وأرفق 
سعد كالمه بصورة لمخيم عين الحلوة كتب 

عليها: »عين الحلوة... شعب مقاوم«.
أســامة سعد: نخاف على المخّيم؛  >> 

الديار، ٤ آذار 2017¶

بحث وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل في مكتبه في قصر بسترس مع 

المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان 
سيغريد كاغ الوضع المقلق في مخيم 

عين الحلوة وأهميَّة متابعة تقديم الخدمات 
من قبل منظمة األونروا. 

كاغ بحثت مع باسيل التقرير   >> 
عن تنفيذ 1701؛ الشرق، ٤ آذار 2017¶

أعلنت »ملحقيَّة الشــؤون اإلنسانيَّة 
والتنمويَّة« في ســفارة دولة اإلمارات العربيَّة 

المتحدة لــدى الجمهوريَّة اللبنانيَّة أنَّها 
وزّعت، بالتعاون مع »جمعيَّة المواســاة 

والخدمــات االجتماعيَّة« في صيدا، 
مســاعدات على الالجئين الفلسطينيين في 

مخيم عين الحلوة، في إطار اســتمرار »حملة 
االســتجابة اإلماراتيَّة للنازحين السوريين 

)شــتاء 2017 لبنان(«، وقد استفاد من هذه 
المســاعدات 1,000 أسرة، )أي ما يعادل 

5,000 مســتفيد(، جميعهم من المتضررين 
مــن األحداث األخيرة التي وقعت في 

الفلسطيني. المخيم 
توزيع مساعدات إماراتيَّة على المتضررين من   >>

األحداث األخيرة في عين الحلوة؛ الشرق، ٤ آذار 2017¶

توقع نائب قائد األمن الوطني الفلســطيني 
فــي لبنان اللــواء منير المقدح أْن تكتمل 

تشــكيلة القوة األمنيَّة الفلسطينيَّة المشتركة 
خالل أيــام »بعدما نكون أمّنا لها مراكز«. 

القوة األمنيَّة الفلسطينيَّة تعلن صلحيات   >>
كاملة والتزام الجميع بالتنفيذ؛ الحياة، ٤ آذار 2017¶

نفــذ أصحاب المهن الحرة وعمالهم وأصحاب 
المؤسســات التجاريَّة في بلدة علي النهري 
البقاعيَّــة اعتصاًما رمزيًّا أمام مبنى البلديَّة 

احتجاًجــا على تردي األوضاع االقتصاديَّة 
ومزاحمة العمال الســوريين لهم في سوق 

العمل. 
احتجاج بقاعي على تشغيل السوريين؛   >>

الحياة، ٤ آذار 2017¶

قال السفير األسترالي غلين مايلز بعد لقائه 
وزير الخارجيَّة جبران باسيل إنَّ بالده دعمت 
لبنان العام الماضي بمبلغ 220 مليون دوالر 

أميركي على ثالث سنوات نظرًا لما يتكبّده 
نتيجة الصراع السوري. 

كاغ ومايلز وديبلوماسّيون في قصر بسترس؛   >>
النهار، ٤ آذار 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل عن 
»مصدر عسكري«: إنَّ المجموعات المسلحة 

]المتمركزة في جرود السلسلة الشرقيَّة[، 
)»جبهة النصرة« وتنظيم »داعش« بعدما 

ابتلعا بالقوة المجموعات األخرى أو أبعداها 
نهائيًا عن المنطقة(، كّفت في اآلونة األخيرة 
عن أي عمليات استفزاز... فهذه المجموعات 

تعيش وضًعا صعبًا ومعقًدا بفعل وقوعها 
تحت وطأة »حصار« غير معلن، إذ إنَّ 

عمليات تزويدها المؤن والذخائر واألسلحة 
وحتى العناصر لم تعد بالسهولة السابقة 
وذلك العتبارات عدة، أبرزها أنَّ »البؤر« 

اللبنانيَّة والسوريَّة )مخيمات النازحين 
السوريين في محيط عرسال ومشاريع القاع( 

التي كانت تتكفل بهذه المهمة تالشت 
وضعفت، ال سيما بعدما نجح الجيش خالل 
األشهر الماضية في توجيه ضربات موجعة 
لها أسرت بعض الرموز وقضت على البعض 
اآلخر، خصوًصا داخل عرسال وفي محيطها، 

فضاًل عن أنَّ وحدات الجيش نجحت في 
نصب مكامن وحواجز جعلت التحرك والتنقل 

في تلك المناطق عبارة عن مغامرة غير 
مأمونة العواقب وغير مضمونة النتائج. 

ما سرُّ الهدوء الُمَخيِّم على جبهة الجرود؟؛   >>
إبراهيم بيرم، النهار، ٤ آذار 2017¶

إغالق الطريق في الشارع الفوقاني في مخيم 
عين الحلوة بالنفايات احتجاًجا على عدم 

إزالتها، واألهالي يطالبون المعنيين في وكالة 
األونروا بالعمل على رفعها عن الطريق. 

إغلق الشارع الفوقاني في مخيم  >> 
عين الحلوة بالنفايات؛ الديار، 5 آذار 2017¶

عقدت »لجنة دعم المقاومة في فلسطين« 
اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة 

النائب السابق حسن حب الله واستنكرت 
األحداث المؤسفة والفتنة التي شهدها مخيم 

عين الحلوة وأكدت على »وحدة الموقف 
الفلسطيني في وجه ما يُحاك للمخيمات 

وخاصة مخيم عين الحلوة من مخططات 
ترمي لتهجير أهله وصواًل إلنهاء حق عودة 

الالجئين إلى وطنهم«. 
لجنة دعم المقاومة الفلسطينيَّة: المخيمات   >>

لن تكون مقرًّا لإلرهاب المتنقل؛ الديار، 5 آذار 2017¶

توّصلــت اللجنة المكلفة من القيادة 
السياســيَّة الفلســطينيَّة في لبنان إلى تنفيذ 
وثيقة التفاهم في شــأن الوضع األمني في 

مخيم عين الحلوة وإلى تشــكيل »القوة 
المشــتركة« لحفظ أمن المخيم واستقراره. 

وقال قائد األمن الوطني الفلســطيني في 
لبنــان، عضــو اللجنة، اللواء صبحي أبو عرب 

إنَّ االختالف بين هذه القوة والقوة الســابقة 
التــي تــّم حلها هو »في النوعيَّة وقرار كل 
الفصائــل التــزام ما اتُِّفق عليه في اجتماع 

الســفارة الفلسطينيَّة«، على أْن تُمَنح 
]القوة الجديدة[ صالحيات واســعة بالتدخل 

الفــوري وقت الضرورة من دون العودة 
إلى المرجعيَّة السياســيَّة. وتتألّف »القوة 

المشــتركة« من 100 ضابط وعنصر، 60 من 
حركــة فتح والفصائل و40 من »التحالف« 

و»القوى اإلســالميَّة« و»أنصار الله«. وأوضح 
أبو عرب أْن »ليس من مهمة القوة تســليم 

مطلوبين إلى الســلطات اللبنانيَّة إنَّما أْن 
تمنع تجدد االشــتباكات في المخيم«.

إلى ذلك باشــر عمال قســم الصحة البيئيَّة 
فــي وكالة األونروا جمع النفايات التي 
تراكمت فــي مخيم عين الحلوة بعدما 

قّررت الوكالــة الدوليَّة تعليق خدماتها في 
المخيم قبل أســبوع على خلفيَّة االشتباكات 
التــي حصلت فيه واالعتداءات التي تعرّضت 

لها مؤسســات تابعة لها.

إاّل أنَّ اإلدارة العامــة لألونروا أرفقت عودتها 
الجزئيَّة إلــى العمل في المخيم بإدانة 

شــديدة لـ »انتهاك حرمة منشآت األمم 
المتحــدة وحيادها«. وأكّدت أنَّها »لن تعيد 
فتح منشــآتها حتى تعطي الجهات الفاعلة 

المعنيَّة ضمانات لســالمة موظفيها وأمنهم«. 
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وجــال المدير العــام للوكالة في لبنان حكم 
شــهوان في المخيم، وتفّقد المؤسسات التي 

أصيبت بأضرار جراء االشــتباكات األخيرة. 
وكانت الوكالة الدوليَّة كشــفت في بيان أنَّ 

»خمس منشــآت تابعة لها )ثالث مدارس، 
مركز لإلغاثــة ومكتب الخدمات االجتماعيَّة، 
ومكتب خدمات مخيم( تّم اســتخدامها من 

الجهات المســلحة، خالفًا لحرمة مباني األمم 
المتحدة«. 

القوة المشتركة في عين الحلوة تنطلق   >>
مزّودة صلحيات نوعيَّة؛ الحياة، 5 آذار 2017¶

نظم أهالي بلدة علي النهري في البقاع 
األوسط لليوم الثالث على التوالي، اعتصاًما 

حاشًدا في ساحة البلدة، احتجاًجا على تمدد 
اليد العاملة السوريَّة. وناشد األهالي الرؤساء 

الثالثة ضرورة إيجاد حل ألزمة النازحين 
السوريين، »الذين ال يتوانون عن االعتراف 
بأنَّهم ال يريدون العودة إلى بلدهم، حتى 
لو انتهت األزمة السوريَّة، فلقمة عيشهم 

مؤمنة، وطبابتهم مجانيَّة، وهناك طفرة في 
المساعدات، فلهذا السبب هناك مضاربة 
في األسعار، فهم يستلمون الورش بأرخص 

األسعار، وهذا الموضوع ال يناسبنا مطلًقا من 
اآلن وصاعًدا«. 

أهالي علي النهري طالبوا بحل أزمة   >>
النازحين؛ الديار، 6 آذار 2017¶

ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة بعد إعالن 
وفاة الجريح أحمد خليل الذي أصيب بجروح 

خطرة في اشتباكات عين الحلوة األخيرة 
حيث كان يتلّقى العالج في مستشفى الراعي 
في صيدا وقد أقفلت بعض المحال التجاريَّة 

في منطقة الصفصاف أبوابها وعلى طول 
الشارع الفوقاني تحسبًا ألي ردة فعل، فيما 
قررت عائلته دفنه في جبانة صيدا الجديدة 

في سيروب، بعد الصالة عليه في مسجد 
الشهداء في مخيم عين الحلوة. 

هدوء حذر في عين الحلوة بعد إعلن  >> 
وفاة جريح؛ الحياة، 6 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يعد 
مقبواًل وال معقواًل أْن تبقى إلى جانب الدولة 
اللبنانيَّة جزر أمنيَّة أو مربعات في أي منطقة 

تشغل القوات المسلحة بها كلما وقعت 
اشتباكات فيها. فالفلسطينيون جاؤوا إلى 

لبنان الجئين ال كمسلحين يحّولون المخيمات 
ثكًنا ومعسكرات، وإذا صاروا ضيوفًا عليه، 

كما وصفهم الرئيس محمود عباس، فللضيافة 
أصول... لذلك فإنَّ عين الحلوة ال تعود حلوة 

إذا احمرّت عين الدولة منها لكثرة ما يهتز 
األمن فيها، ويصبح المخيم مفتوًحا لكل فار 

من وجه الدولة أو لكل إرهابي يعمل من 
داخله على هز االستقرار في البالد. 

هذا الوضع الشاذ بات يتطلب حاًل جذريًّا 
ال حلواًل موقتة ال تلبث أْن تسقط ويعود 
المخيم إلى هذا الوضع الذي قد ال يبقى 

محصوًرا في داخله بل قد يمتد إلى خارجه 
ليتحّول قتااًل بين لبنانيين وفلسطينيين أو 

بين فلسطينيين وفلسطينيين...

انقسمت الفصائل الفلسطينيَّة بين مؤيد 
لتسليم المطلوبين في المخيم، لبنانيين وغير 

لبنانيين، إلى الدولة اللبنانيَّة، وبين من ال 
يريد تسليمهم واالكتفاء بإخراجهم منه كي ال 

تتحمل مسؤوليَّة تسليمهم، وانقسمت أيًضا 
بين من يريد تسليم السالح إلى الدولة أو 

وضعه في تصرفها، ودخول الجيش اللبناني 
إلى المخيم ليتحّمل مسؤوليَّة حفظ األمن 

فيه بعيًدا من صراعات الفصائل الفلسطينيَّة 
على السلطة وعلى إدارة شؤون األمن فيه 

بعد فشل اللجان األمنيَّة المشتركة.
عين الحلوة ال تبقى حلوة إذا ظّل المخيم   >>
فيها ملًذا للفارين؛ إميل خوري، النهار، 6 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
المعلومات أنَّ المئات من شبان فتح 

يخضعون لدورات عسكريَّة ودروس في 
القتال في مخيم الرشيديَّة في صور. وتنفذ 

الحركة هذا اإلجراء منذ نحو سنة، بعلم 
األجهزة األمنيَّة اللبنانيَّة التي تتابع تفاصيل 
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كل الدورات. وتّم التطرق إلى هذه المواضيع 
أثناء الزيارة األخيرة للرئيس محمود عباس 

لبيروت، بواسطة رئيس جهاز المخابرات 
العامة في الضفة الغربيَّة ماجد فرج الذي 

تحّدث مطّواًل إلى المدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم وكبار الضباط في 

مخابرات الجيش. 
مقاتلون لفتح يتدّربون في الرشيديَّة  >> 
بعلم لبناني؛ رضوان عقيل، النهار، 6 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: يُتََوقّع 
اإلعالن رســميًّا عن تشكيل »القوة المشتركة« 

فــي مخيم عين الحلوة، بعد حل »القوة 
األمنيَّة المشــتركة« السابقة التي كانت بقيادة 

المســؤول العسكري الفتحاوي منير المقدح 
الذي قّدم اســتقالته قبيل اندالع االشتباكات 
األخيرة. تشــكيل القوة الجديدة تقرر عمليًّا، 
بعــد لقاء عقدته اللجنة المصغرة المنبثقة 

من القيادة السياســيَّة الفلسطينيَّة العليا 
في لبنان، في مقر الســفارة الفلسطينيَّة، 
في حضور الســفير أشرف دبور، ومهمتها 

ال تختلف كثيرًا عن مهمة القوة الســابقة، 
لجهة الحفاظ على األمن واالســتقرار، إضافة 

إلــى منحها صالحيات التدخل عند وقوع 
أي حــادث أمني، دون الرجوع إلى اللجنة 

السياســيَّة العليا. واستناًدا إلى مصادر 
اللجنة، فإنَّ »القوة المشــتركة« الجديدة 

تتألــف من 100 مقاتل بين ضابط وعنصر 
مزودين باألســلحة المناسبة، بينهم 60 

مــن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
الفلســطينيَّة، و40 من »تحالف القوى 

الفلسطينيَّة« و»القوى اإلسالميَّة« و»أنصار 
الله«، وهي بقيادة المســؤول العسكري في 
فتح بســام السعد، على أْن يكون نائبه من 
حركــة حماس، إلى جانب هيئة أركان من 

ثالثــة ضباط من فصائل المنظمة وثالثة 
آخريــن من »التحالف«، وضابط من »القوى 

اإلسالميَّة« )»عصبة األنصار« و»الحركة 
اإلســالميَّة المجاهدة«(، وضابط من حركة 

»أنصار الله«، وتُمّول كما كانت ســابًقا بنسبة 

80٪ مــن »فتح« و20٪ من حماس والجهاد 
اإلسالمي. 

والدة جديدة لـ»القوة المشتركة«  >> 
في 2٤ ســاعة؛ أحمد منتش، النهار، 6 آذار 2017¶

أكد رئيس الحكومة ســعد الحريري بعد لقائه 
وزير الدفاع الفرنســي جان لودريان حاجة 

لبنان إلى مســاعدة المجتمع الدولي للتعامل 
مع أزمة الالجئين في كل المجاالت اإلنســانيَّة 
وتلــك المتعلقة أيًضا بالبنى التحتيَّة وغيرها. 
الحريري تشــاور مع الملقي في تحضيرات   >>

مؤتمر بروكســل؛ النهار، 7 آذار 2017¶

اطلــع محافظ عكار عماد لبكي من وفد من 
مفوضيَّة األمم المتحدة لشــؤون الالجئين على 
الخريطة الجديدة لتوزيع الالجئين السوريين 

المسجلين لدى المفوضيَّة في عكار 
وأعدادهــم في كل منطقة من المحافظة. 
توزيع اللجئين واألعباء والمساعدات؛   >>

النهار، 7 آذار 2017¶

أجرى رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
اتصــااًل هاتفيًّا، برئيس الوزراء األردني هاني 

الملقي تناول تنســيق مواقف البلدين، تمهيًدا 
للمؤتمر المزمع عقده في بروكســل قريبًا...

الحريري اتصل بنظيره األردني وعرضا   >>
التنســيق بشأن النزوح؛ الديار، 7 آذار 2017¶

رئيــس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط مغرًدا 
عبــر تويتر: »المطلوب إبعاد الفتنة عن 

عين الحلــوة ومنع بعض الرموز وزوجاتهم من 
دخــول لبنان«، مضيًفا »ال نريد أْن ندفع ثمن 

حسابات إقليميَّة ودوليَّة«.
جنبلط وفتنة عين الحلوة؛  >> 

الشرق، 7 آذار 2017¶

حــض مجلس األمن الفرعي في الجنوب 
الذي انعقد في ســراي صيدا برئاسة محافظ 

الجنوب وحضور قادة األجهزة القضائيَّة 
والعسكريَّة واألمنيَّة الفلسطينيين على 
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اإلســراع في تشكيل اللجنة األمنيَّة في مخيم 
عين الحلوة والعمل على تســليم المطلوبين 

اللبنانيين الفارين إليه إلى السلطات 
اللبنانيَّة. 

مجلــس أمن الجنوب يطالب عين الحلوة   >>
بتســليم المطلوبين؛ الحياة، 7 آذار 2017¶

عن المديريَّة العامـة لقوى األمـن الداخلـي ـ 
شعبـة العالقـات العامـة: بتاريخ 2017/2/25 
تداولت إحدى صفحات التواصل االجتماعي 
)فيسبوك(، خبرًا عن انتحاِل شخٍص مجهوٍل 
صفَة موظف باألمم المتحدة أو في إحدى 

الجمعيات األوروبيَّة، حيث يدخل منازل 
النازحين السوريين ويتمّكن من سرقة بعض 
األغراض من داخلها، وكان آخرها في محلة 

صبرا. وبتاريخ 5 آذار 2017، وفي محلة 
المشرفيَّة، وبنتيجة االستقصاءات والتحريات 
المكثفة تمكنت فصيلة بئر حسن في وحدة 

الدرك اإلقليمي، من معرفة هويَّة الفاعل 
وتوقيفه ويدعى... )مواليد 1991، فلسطيني(. 

بالتحقيق معه اعترف بارتكاب 9 عمليات 
سرقة بطريقة احتياليَّة من منازل في مناطق 

مخيم برج البراجنة، مخيم شاتيال، الجناح، 
السلطان ابراهيم، صبرا...

ينتحل صفة موظّف أممي ويســرق   >>
النازحيــن؛ الجمهوريَّة، 7 آذار 2017¶

اســتقبل وزير العمل محمد كبارة ممثلة 
مكتب المفوضيَّة العليا لشــؤون الالجئين 

ميــراي جيرار مع وفد من المفوضيَّة، 
وجرى البحث في ملف الالجئين الســوريين 
وانعكاســاته على اليــد العاملة اللبنانيَّة. تّم 

التوافق علــى أنَّ وزارة العمل يمكنها إعطاء 
إجازات عمل مــن الفئتين األولى والثالثة 

للســوريين في قطاعات البيئة والبناء 
والزراعة، وذلك وفق الشــروط واألنظمة 

المرعيَّــة اإلجراء، على أْن يتم حجب 
المســاعدات التي يتلقاها الالجئ الذي 

يحصــل على إجازة عمل. كما تّم االتفاق 
على تعزيز فريــق التفتيش التابع للوزارة، 

بالتعاون مع المفوضيَّة العليا لشــؤون 
الالجئين، وإنشــاء رابط إلكتروني لتبادل 

المعلومات المتعلقة بهذا الشــأن.
العمل: توافق على إعطاء الســوريين   >>

إجــازات عمل؛ الجمهوريَّة، 7 آذار 2017¶

زار وفد اللجنة المشــتركة لتثبيت وقف 
إطالق النار فــي مخيم عين الحلوة مقر 
قيــادة حركة أمل في منطقة حارة صيدا 
حيث التقــى الوفد قياديين في الحركة 
وبحــث في الخطوات التي أنجزت في 

تشــكيل القوة األمنيَّة والنوايا الصادقة لدى 
كافة األطراف لتعزيز مناخات االســتقرار 
األمني فــي مخيم عين الحلوة ونزع كل 

المســببات التي تؤّدي إلى توتر أمني فيه.
لقاء في صيدا بين قيادة أمل ولجنة تثبيت   >> 

وقف النار بعين الحلوة؛ األنوار، 7 آذار 2017¶

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي 
في مكتبه في اليرزة السفير الفلسطيني 

في لبنان أشرف دبور، وتناول البحث بينهما 
شؤونًا تتعلق بأوضاع الالجئين الفلسطينيين 

في لبنان.
أوضــاع اللجئين بين قهوجي ودبور؛   >>

الديار، 7 آذار 2017¶

القوى اإلسالميَّة في مخيم عين الحلوة، وفي 
مقدمها »عصبة األنصار اإلسالميَّة« و»الحركة 

اإلسالميَّة المجاهدة«، تجول على فاعليات 
أمنيَّة وسياسيَّة في صيدا، شارحة قرارها 

تعليق مشاركتها في القوة المشتركة. وفي 
السياق نفسه، عقد اجتماع في ثكنة محمد 

زغيب العسكريَّة بين مدير مخابرات الجيش 
في الجنوب العميد خضر حمود ووفد القوى 

اإلسالميَّة ممثّلة بمسؤول »عصبة األنصار« 
الشيخ أبو طارق السعدي ورئيس »الحركة 

اإلسالميَّة المجاهدة« الشيخ جمال خطاب، 
وحرص حمود على االستماع من السعدي 

وخطاب إلى األسباب التي دفعتهما التخاذ 
هذا القرار. وقالت مصادر مراقبة للجولة إنَّ 
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القوى اإلسالميَّة التقت أيًضا المدير العام 
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، في بيروت، 

وعدًدا من الفاعليات السياسيَّة الصيداويَّة، 
حيث َعلّلت تعليق مشاركتها في القوة 

المشتركة بزيادة عديدها وأْن تكون شاملة 
لألمن االجتماعي وتنظيم السير وحماية 

المدارس ومقرّات األونروا، واألهّم أنَّها أعلنت 
عدم قدرتها على تسليم المطلوبين للجيش، 
مطالبة بمعالجة ملف المطلوبين بعيًدا عن 

اإلعالم. 
القوى اإلسلميَّة تجول لشرح تعليق   >>
مشــاركتها؛ على داود، الجمهوريَّة، 7 آذار 2017¶

نفذ الجيش اللبناني سلسلة مداهمات 
لتجمعات النازحين السوريين في زغرتا 
ومرياطة أسفرت عن توقيف عدد من 

السوريين ال يحملون أوراقًا ثبوتيَّة. 
دهم تجّمعات للنازحين؛ الشرق، 7 آذار 2017¶  >>

التقت كتلة نواب زحلة السفير البريطاني 
في لبنان هوغو شورتر الذي زار البقاع، 
وحسب بيان فقد شرح النواب لشورتر 

»الواقع الذي تعيشه البلدات البقاعيَّة جراء 
النزوح السوري الكثيف واألعباء االقتصاديَّة 

التي يتحملها البقاعي من ذلك، مطالبين 
بزيادة الدعم الدولي للنازحين وكذلك 

للمجتمعات المضيفة«. 
كتلة زحلة: لزيادة الدعم الدولي للنازحين   >>

والمجتمعات المضيفة؛ األنوار، 7 آذار 2017¶

أعلنت سفارة دولة اإلمارات العربيَّة المتحدة 
في بيان، عن توزيع ألف حصة للنازحين في 

منطقة وادي خالد في إطار »حملة االستجابة 
اإلماراتيَّة للنازحين السوريين«.

مساعدات إماراتيَّة أللف أسرة  >> 
في وادي خالد؛ األنوار، 7 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »حتى 
الساعة، ينفي أكثر من وزير يتعاطى مباشرة 

أو مداورة في ملف النازحين إمكانيَّة حصول 
أّي اتصال مع النظام السوري لترتيب عودة 

النازحين إلى ديارهم، مع أنَّ هذا الملف 
يُطرح على بساط البحث جّديًّا، وخصوًصا أنَّ 

معظم دول العالم تتعاطى مع النظام السوري 
في المسائل الضروريَّة، لذلك يتساءل البعض 

لماذا ال تتعاطى الدولة اللبنانيَّة مع هذا األمر 
لحّل أزمة وطنيَّة تهّدد الكيان؟ وفي السياق، 

يشير أكثر من طرف إلى أنَّ قرار االتصال 
بسوريا هو في يد رئيس الجمهوريَّة أّواًل، ألنَّه 

الوحيد القادر على االتصال المباشر مع النظام 
السوري، فهو يستطيع التفاوض مع النظام 

باسم الدولة اللبنانيَّة، لكن حتى الساعة لم 
تنضج طبخة البحث في هذا الملف وطريقة 

إخراجه، مع العلم أْن ال شيء مضمونًا حتى لو 
حصل التواصل مباشرة مع النظام.

تصعيد مدروس... بل أُفق؛  >> 
أالن سركيس، الجمهوريَّة، 7 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: »أوساط 
ميدانيَّة مواكبة إليقاع النزوح الســوري 

اللبناني تشــير إلى أنَّ السفير التركي في 
لبنان يكثف جوالته في الشــمال وعكار 

حيث ترعى الســفارة مشروع تحديث قنوات 
مياه الشــفة انطالقًا من القبيات وصواًل الى 
عيدمــون إضافة إلى جوالته على مخيمات 
النزوح الســوري ومعظم البلدات العكاريَّة 

ما يطرح الســؤال عن الهدف من ذلك، 
وال ســيما وأنَّ مطالبة تركيا بإقامة مناطق 
آمنة في ســوريا تتوازى مع طلب الرئيس 

األميركــي من إدارته إعداد خطة إلقامة 
مناطق آمنة في ســوريا و»دول الجوار« أي 
تركيــا واألردن ولبنان وأنَّ هجمة القيادات 
العســكريَّة الغربيَّة لزيارة لبنان وجوالتهم 

على المســؤولين تندرج في خانة جس 
النبض حيث تشــير بعض التسريبات أنَّ قائد 

المنطقة الوســطى في الجيوش االميركيَّة 
جوزيف فوتيل الذي زار لبنان منذ أســبوعين 

تقريبًــا والتقى الرئيس العماد عون حيث 
تــم البحث في دعم البنتاغون للجيش 
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اللبنانــي كون لبنان البلد الصغير أثبتت 
قواه العســكريَّة واألمنيَّة قدرة مدهشة في 
مكافحة اإلرهاب... وتقول األوســاط نفسها 

إنَّ البحــث بين الجنرال فوتيل والمعنيين لم 
يقتصر على بحث المســاعدات العسكريَّة 

األميركيَّــة للبنان بل تعداه إلى موضوع خطة 
اإلدارة األميركيَّة الجديدة إلنشــاء مناطق 

آمنة في »ســوريا والجوار«، وإنَّ فوتيل حاول 
تلميًحــا ]معرفة[ مدى قبول لبنان بإقامة 

منطقة آمنة للنازحين الســوريين في جرود 
عرســال حيث تقوم أكبر مخيمات النزوح 
إاّل أنَّه جوبه برفض رســمي من المعنيين، 

وال ســيما أنَّ الحدود اللبنانيَّة/السوريَّة من 
الشــمال مروًرا بالبقاع الشمالي وشرقه وصواًل 

إلى شــبعا لم يتم ترسيمها...«.
فوتيــل جّس النبض اللبناني حول منطقة   >>

آمنة للنازحين؛ اســكندر شاهين، الديار، 7 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: يُشّكل 
النزوح الســوري الخطر الديموغرافي الفعلي 

علــى لبنان حيث يصل عدد النازحين 
الحالييــن إلى مليون ونصف مليون... 

النازحون غزو من نوع آخر؛  >> 
دوللي بشــعلني؛ الديار، 7 آذار 2017¶

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، خالل 
استقباله أعضاء السلك القنصلي، أنَّ »الجميع 

سيرى سياسة موحدة للدولة في ما يتعلق 
بالنازحين السوريين، وسيتم إطالق مشروع 

استثماري كبير يساعدنا على تحمل أعباء 
النزوح واستنهاض اقتصادنا وسنستمر في 

مطالبة المجتمع الدولي بزيادة المساعدة 
والدعم من أجل االستمرار والصمود«.

الحريري: متفائل ولن نعود إلى االنقسام ــ   >>
 مشروع استثماري كبير لمواجهة أعباء النزوح؛

النهار، 8 آذار 2017¶

اســتقبل وزير الداخليَّة والبلديات نهاد 
المشــنوق القائم بأعمال سفارة هولندا في 
لبنــان، وتطرق البحث إلى أوضاع النازحين 

الســوريين في لبنان والتحضيرات لمؤتمر 
بروكســيل المخصص لدعم الدول المحيطة 

بالنزوح السوري.
موضوع النازحين بين ديبلوماسي  >> 

هولندي والحريري والمشــنوق؛ الديار، 8 آذار 2017¶

ألقــى األمين العام لوزارة الخارجيَّة 
والمغتربين الســفير شربل وهبة كلمة لبنان 

أمــام مجلس جامعة الدول العربيَّة على 
المســتوى الوزاري في دورته العاديَّة 147، 

فــي القاهرة. ومما جاء في كلمته: »إنَّ لبنان 
ال يــزال يواجه تحديات وجوديَّة تعترض 

مســار ازدهاره وتتمثل بأزمة النزوح الكثيف 
وتمــدد اإلرهاب«. ومما جاء أيًضا: »لبنان 

يرزح اليوم تحت عبء النزوح الســوري الذي 
دخل عامه الســادس نتيجة األزمة في سوريا، 
فما يقوم به لبنان هو واجب إنســاني والتزام 

أخالقــي لم يتردد لبنان يوًما عن القيام به 
منذ اســتضاف إخوته الالجئين الفلسطينيين 

عــام 1948، وها نحن اليوم وأكثر من أي 
يــوم مضى نصّر في لبنان على حق النازحين 
والالجئيــن في عودتهم لديارهم، ألنَّ العودة 
هي الحل الوحيد المســتدام لألزمات الناتجة 

عــن هذا النزوح التي يتعرض لها لبنان«. 
وهبــة: النزوح الكثيف وتمّدد اإلرهاب   >>

تحّديان وجوديان؛ الشــرق، 8 آذار 2017¶

قبــل وقت قصير من إعالن القوى والفصائل 
الفلســطينيَّة، الوطنيَّة واإلسالميَّة، في مخيم 

عين الحلوة، عن والدة القوة الفلســطينيَّة 
المشــتركة لحفظ األمن واالستقرار، أعلنت 

القوى اإلســالميَّة في المخيم في بيان 
مقتضب انســحابها وعدم مشاركتها في 

هذه القوة ألســباب خاصة. وشّدد البيان 
على »اســتمرار القوى اإلسالميَّة بواجباتها 

بمــا يمليه علينا ديننا الحنيف تجاه قضيتنا 
ومخيماتنــا وبخاصة مخيم عين الحلوة«. 

القوى اإلسلميَّة لن تشارك في القوة   >>
المشتركة التي تشكل لحفظ أمن واستقرار عين الحلوة؛ 

الشرق، 8 آذار 2017¶
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أعلــن المدير العام لألونروا في لبنان حكم 
شــهوان في بيان أنَّه حصل على رسالة تأكيد 

من منظّمة التحرير الفلســطينيَّة باحترام 
حياد مرافق األونروا. 

عين الحلوة: الجيش متمســك بتسليم   >>
المطلوبين واإلســلمّيون ينسحبون من القوة المشتركة؛ 

الحياة، 8 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: انطلقت 
شــرارة غضب بين الجئين سوريين يعيشون 

في جنوب لبنان وشــماله بعد تلقيهم نبأ 
ل الذي أصدره الرئيس  األمــر التنفيذي الُمَعدَّ
األميركي دونالد ترمب بشــأن الهجرة. ويمنع 

القرار مواطني 6 دول غالبيَّة ســكانها من 
المســلمين، منها سوريا، من السفر إلى 
الواليــات المتحدة. يعيش بعض هؤالء 

الالجئيــن في مخيم في قضاء مرجعيون 
جنــوب لبنان، ومن بينهم من كان يأمل في 
اللحاق بأفراد في أســرته سبقوه بالسفر إلى 

الواليات المتحدة. 
الجئون ســوريون يعانون من تقييد  >> 
ترمب للهجرة؛ الشــرق األوسط، 8 آذار 2017¶

أعلنــت وزيرة خارجيَّة االتِّحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني أنَّ االتِّحاد سيســتضيف 
في الخامس من نيســان في بروكسل مؤتمرًا 

دوليًّا تشــارك األمم المتحدة في ترؤسه 
لعرض ملف المســاعدات لسوريا. وقالت 

موغيريني، فــي مؤتمر صحافي، إنَّ المؤتمر 
الذي يعقد على مســتوى وزراء الخارجيَّة 

»ســيدعم السوريين داخل سوريا وفي 
الدول المجاورة«. ويأتي مؤتمر بروكســل 

بعد عام من مؤتمر اســتضافته لندن، ووعد 
المشــاركون فيه بعشرة مليارات دوالر من 

المساعدات. 
مؤتمر دولي لدعم السوريين   >> 

في دول الجوار؛ الشرق األوسط، 8 آذار 2017¶

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، 

بعد زيارته رئيس الجمهوريَّة اللبنانيَّة ميشال 
عون، أنَّ »البنك الدولي يعمل على زيادة 

قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من 
ناحية زيادة كميَّة هذا التمويل، ولكن أيًضا 

عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، 
وخصوًصا أنَّ لبنان يستقبل عدًدا كبيرًا من 

الالجئين السوريين«. وأكد أنَّه »للمرة األولى 
في تاريخ البنك نعطي دولة لديها مستوى 

تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروًضا 
بسعر فائدة ميّسرة كتلك التي نمنحها إلى 

أكثر الدول فقرًا في العالم«. 
البنك الدولي يرفع التمويل لمساعدة   >> 

لبنان؛ الحياة، 8 آذار 2017¶

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل لقاءاته مع الجمعيات 

والمنظمات الدوليَّة العاملة في لبنان، في 
إطار متابعته لمختلف المشاريع التي تنفذها 

هذه الجمعيات والمنظمات، على »ضرورة 
التنسيق ما بين المؤسسات الدوليَّة العاملة 

على دعم المجتمع المضيف لإلخوة النازحين، 
وأهميَّة العمل وفق برنامج محدد وخطة عمل 

شاملة منًعا لتضارب المشاريع اإلنمائيَّة التي 
يتم العمل عليها من ضمن المخطط التوجيهي 

الشامل الذي يتم إعداده في مختلف 
المناطق اللبنانيَّة بناًء لتوجيهات الرئيس سعد 

الحريري«. 
المرعبي بحث مع منظّمات دوليَّة في   >> 

دعم المجتمع المضيف للنازحين؛ األنوار، 8 آذار 2017¶

نظمت »مؤسســة أبعاد«، لمناسبة يوم 
المــرأة العالمي، لقاء أطلقت خالله 

»نيغاتيف: صورة النســاء الالجئات من 
ســوريا إلى لبنان في اإلعالم اللبناني«، وهي 
دراسة مســحيَّة رصدت تغطية وسائل اإلعالم 

المرئي والمكتوب لقضايا النســاء الالجئات 
باإلحالــة إلى مندرجات قرار مجلس األمن 

.1325

شــارك في اللقاء مارون صالحاني ممثاًل وزير 
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اإلعالم ملحم الرياشــي، وُمِعّدا الدراسة، 
الصحافيــان ثائر غندور ونادر فوز، وأدارت 

النقــاش اإلعالميَّة ديانا مقلد.

بينت الدراســة أنَّ المعالجة الصحافيَّة ألزمة 
اللجــوء لم تكــن مختلفة كثيرًا عن الواقع 

السياســي العام، كما لم يختلف كذلك 
التعامل مــع الالجئات تحديًدا. فقد ظلت 

النساء الســوريات مغيبات، إذ لم ينلن سوى 
3٪ من مجمل المواد المنشــورة في الصحف 

الثالث التي تم مســحها و20٪ من التقارير 
التلفزيونيَّــة. أما هذا الحضور الخجول، فقد 

جاء بشــكل رئيســي على خلفيَّة كشف شبكة 
االتجار بالبشــر في مدينة جونية في نيســان 

 .2016
إطلق دراسة »نيغاتيف« عن اللجئات   >> 
في اإلعلم وتوصية بإنشاء منصة إعلميَّة متخصصة 

 بإنتاج مواد تتعلق باللجئين؛ 
الوكالة الوطنيَّة لإلعلم، 8 آذار 2017¶

أعلنت المديريَّة العامة لألمن العام أنَّها 
دهمت مكاتب وشركات ماليَّة على مختلف 

األراضي اللبنانيَّة تتعامل بتحويل األموال، 
وأوقفت بنتيجتها أشخاًصا من التابعيَّة 
السوريَّة اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات 

إرهابيَّة قامت بنقل مبالغ ماليَّة طائلة بهدف 
تمويل المنظمات اإلرهابيَّة عبر جرود عرسال 

ومنها إلى القلمون. 
األمن العام: حملة دهم مكاتب   >> 

وشركات ماليَّة وتوقيف سوريين نقلوا مبالغ طائلة 
لتمويل إرهابيين؛ النهار، 9 آذار 2017¶

فّند نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم تمويل 
البنك الدولي تجاه لبنان والذي قارب 1.3 

مليار دوالر وفيه مشاريع ميّسرة بهدف 
مساندة خطة الحكومة اللبنانيَّة الستيعاب 

الالجئين في مختلف القطاعات. 
تمويل البنك الدولي تجاه لبنان   >> 

 قارب 1.3 مليار دوالر ــ غانم لـ »النهار«: 
الشركة تطّور البنى التحتيَّة وعلى رأسها الكهرباء؛ 

موريس متى، النهار، 9 آذار 2017¶

نوه رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل لقائه 
الرئيسة األستونيَّة بالتعاون القائم بين الحكومة 
األستونيَّة ووزارة الشؤون االجتماعيَّة في مجال 

تسجيل النازحين السوريين في لبنان. 
عون استقبل الحريري ووفدين   >> 

من عكار والبقاع وميقاتي لمس إصراره على قانون 
عادل ومتوازن؛ النهار، 10 آذار 2017¶

طالب وفد من »المؤسسة الفلسطينيَّة 
لحقوق اإلنسان ــ شاهد« خالل لقائه 

القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في 
لبنان بـ»ضرورة فتح أبواب دولة الكويت 

ودول الخليج العربي عموًما أمام الخريجين 
الجامعيين والخبرات الفلسطينيَّة الفنيَّة 

والتقنيَّة لالستفادة منها، ما يسهم في خفض 
نسبة البطالة المرتفعة وسط الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان«. وقدم الوفد للقائم 
باألعمال، عرًضا تفصيليًّا عن معاناة الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان في ظل تقليص 
خدمات األونروا واستمرار حرمانهم من 

حقوقهم المدنيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة«.
الوقيان تابع مع شاهد أوضاع الفلسطينيين؛   >>

الشرق، 10 آذار 2017¶

نظمت المبادرة الشعبيَّة في مخيم 
عين الحلوة مسيرة شعبيَّة تحت شعار »األمن 

قبل الرغيف« رفًضا لالقتتال الفلسطيني 
الفلسطيني. جابت المسيرة شوارع المخيم 

فيما كَمَّ عدد من المتظاهرين أفواههم 
بشريط الصق في إشارة إلى أنَّ الوضع داخل 

المخيم لم يعد يُحتمل.
مسيرة في عين الحلوة رفًضا   >> 

للقتتال داخل المخيم؛ الشرق، 10 آذار 2017¶

زار وفد من األمم المتحدة والمفوضيَّة العليا 
لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية واليونيسف 
في زحلة، مخيمات النازحين في القاع، وتابع 
أوضاعهم واطلع على الترتيبات الجارية لفتح 

المعابر الحدوديَّة.

عقد الوفد لقاء مع رئيس بلديَّة القاع بشير 
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مطر، تم خالله عرض الخدمات التي تقدم 
للنازحين لجهة تأمين التعليم والطبابة 

والتشديد على إيالء بلديَّة القاع اهتماًما 
خاًصا لتنظيم أوضاع النازحين وخلق فرص 

عمل لهم.
وفد أممي تفقد النازحين في القاع؛   >> 

الشرق، 10 آذار 2017¶

عادت »عصبة األنصار اإلســالميَّة« عن 
قرارها العزوف عن المشــاركة في القوة 

األمنيَّة المشــتركة في مخيم عين الحلوة. 
وجــاء في بيان صادر عن العصبة: »ألنَّ 

األمن مطلب شــرعي ومن حق أهلنا علينا 
أْن نعمــل علــى تحقيق أمنهم وأمانهم ما 
اســتطعنا إلى ذلك سبياًل، وبعد جولة من 

اللقــاءات واالتصاالت والوعود الجديَّة التي 
تلقيناهــا بحفــظ المخيم وأهله، فإنَّنا نعلن 
استعدادنا للمشــاركة بالقوة المشتركة بعد 

أْن أبدينــا بعــض المالحظات العمليَّة من أجل 
المصلحــة العامة لمــا فيه الخير للجميع. 
وندعــو أهلنا إلــى االطمئنان بأنَّنا كنا وما 

زلنا وســنبقى بعون الله صمام أمان ألهلنا 
وشعبنا«. 

عصبة األنصار تعُدل عن مقاطعة   >> 
القّوة األمنيَّة؛ البلد، 10 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أهم ما 
ورد على لسان أهالي الطفيل هو موقفهم 

تجاه حزب الله. إنَّهم يقولونها صراحة: 
»نريد العودة وحزب الله جزء منا وال حياة 

في الطفيل من دون تواصل مع الحكومة 
السوريَّة«، فأهالي هذه البلدة الذين تم 
تصنيفهم على أنَّهم مؤيدون للمعارضة 

السوريَّة مستعدون للتعاون مع الحزب على 
أمن البلدة، وطالما أنَّ »القاضي راضي« لماذا 
يؤخر الحزب حل هذه األزمة وهل هناك قرار 

بتعليق هذه القضيَّة لمصالح عسكريَّة؟
أهالي بلدة الطفيل المنسيون للنهار:   >>

 أعيدونا ولو حكمنا حزب الله والنظام السوري؛ 
محمد النمر، النهار، 10 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تُبَيُِّن 
بعض التقارير أنَّ الوالدات في أوساط 

النازحين السوريين في لبنان تقارب سنويًا الـ 
20 ألًفا مقابل 55 ألف لبناني. وهناك نحو 

68٪ من هؤالء المواليد السوريين ال يسجلون 
في قيود رسميَّة، أي أنَّهم يبقون في خانة 

مكتومي القيد.
عرسال سوريَّة وأطفال بل هويَّة؛   >> 

طوني عيسى، الجمهوريَّة، 10 آذار 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في 
برنامج »حديث العرب« على فضائيَّة »سكاي 

نيوز عربيَّة«: »الفلسطينيون هم الذين صنعوا 
الحرب في لبنان عام 1975 وواجهوا الجيش 

اللبناني«.

جاءت هذه المالحظة جوابًا على سؤال 
تناول موقف البطريرك الراعي من حزب الله 

و»خصوًصا في ما يتعلق بالشأن اللبناني 
والشأن السوري«. في ما يلي تدوين حرفي لما 

جاء على لسان البطريرك.

»س: البعض يعتبرهم ]حزب الله[ ميليشيا... 
على األقل بعض المراقبين...

ج: ألنَّهم حاملين سالح بتسميهم ميليشيا 
بس هلق بسموهم مقاومة. لذلك أصبح 

الموضوع مرتبط كثيرًا بالحياة اللبنانيَّة من 
جهة، واألوضاع العامة في عالمنا العربي 

من جهة ثانية، ولذلك هذا الموضوع بدو 
درجات للحلول درجات. الدولة اللبنانيَّة دائًما 

تأخذ موقف النأي بالنفس، دايًما يعني ما 
في قرار من الدولة اللبنانيَّة إنّو حزب الله 
يفوت يحارب هون أو هونيك، هذا القرار 

غير موجود. نتأمل بأْن تنتهي هذه القضايا. 
ولكن أنا ال يمكنني أْن أجيب على سؤالك 

وأقول نعم أو ال ألنَّ الموضوع أصبح مرتبطًا 
ومتكاماًل بشكل كبير بعدة شؤون وهناك 

أمور كان يجب أْن تحل أساًسا. عندما نشأت 
حركة حزب الله كانت مثاًل، وال تزال حتى 
اليوم تقول: نحن ما دامت إسرائيل محتلة 

لألرض في لبنان، أنا أريد أْن أدافع عن أرضي. 
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طيب يا جماعة الخير لماذا ال تخرج إسرائيل 
من لبنان؟ لماذا ال تطبقون القرارات الدوليَّة؟ 

لنقول طيب يا أخي، طلعوا. ثانيًا، يوجد 
القضيَّة الفلسطينيَّة... الفلسطينيون هم صنعوا 
الحرب في لبنان سنة 75 ضد الجيش اللبناني 
وبنتيجة هذه الحرب عشنا حربًا أهليَّة طيب 

لماذا ال يعودون؟« 
الحديث كاِمًل متوفر على يوتيوب.  >>

أيًضا: مخاوف من اهتزاز المخيمات... والراعي: حزب 
م اللبنانيين؛ الجمهوريَّة، 11 آذار 2017¶ الله قسَّ

خالف بين شبان من آل جعفر وعدد من 
الشبان الفلسطينيين يؤدي إلى اشتباكات بين 
مخيم برج البراجنة ومحيطه سقط من جرائها 

قتيل وعدد من الجرحى. تدخل الجيش 
وعمل على إنهاء االشتباكات.

قتيل وجرحى في اشتباكات برج البراجنة ــ   >>
خلف على بناء أشعل المخّيم والجيش أعاد الهدوء؛ 

النهار، 11 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أطلقت 
لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني مشروع 

التعداد العام للسكان والمساكن في 
المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة في لبنان، 
بالشراكة مع إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني 

والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

يعتبر المشروع أول إحصاء رسمي شامل 
لالجئين الفلسطينيين المقيمين في االثني 
عشر مخيًما، إضافًة إلى المناطق اللبنانيَّة 
المتاخمة، وعددها 121 تجمًعا ومنطقة. 

يقطن 63٪ من الالجئين الفلسطينيين 
المقيمين في لبنان داخل المخيمات. وبشكل 
عام تقع أكبر تجمعات لالجئين الفلسطينيين 

في لبنان في منطقة الجنوب، )مخيم 
عين الحلوة في صيدا، 15٪، والرشيديَّة في 

صور، 12٪(، في حين تتركز في منطقة 
البقاع النسبة األقل من الالجئين، )4٪(. في 

مقابل ذلك، يقطن محافظة الشمال 20٪ من 
الالجئين وبيروت وجبل لبنان 24٪. وتعود 

أصول 59,5٪ من الالجئين الفلسطينيين إلى 

منطقة الجليل، وتعود أصول 28,14٪ إلى 
حيفا وقراها، مثل الطيرة وبلد الشيخ، وتعود 

أصول 11٪ إلى مناطق يافا واللد والرملة 
وصفد والناصرة وأقضيتها، أما المقدسيون فال 

تتجاوز نسبتهم ٪1,43.
جدوى المسح الميداني لفلسطينيي لبنان؛   >>

نبيل السهلي، العربي الجديد، 12 آذار 2017¶

طفلتان توأمان سوريتان قضتا من جراء 
حريق شب في خيمة ذويهما في منطقة 

مشاريع القاع الحدوديَّة. 
وفاة رضيعتين سوريتين حرًقا؛   >> 

الشرق، 13 آذار 2017¶

في إطار معالجة ذيول األحداث التي وقعت 
أخيرًا بين بعض أحياء مخيم البرج ومحيطها، 

استقبل رئيس بلديَّة برج البراجنة وفًدا 
فلسطينيًا من قيادة الجبهة الديموقراطيَّة في 
مخيم برج البراجنة. الوفد الزائر دعا البلديَّة 
إلى »تنظيم ورعاية لقاء مشترك فلسطيني 

لبناني بالتعاون مع حزب الله وحركة 
أمل، يجمع الفصائل والمؤسسات األهليَّة 

واالجتماعيَّة وأهالي المخيم والبرج«.
لقاء لبناني/فلسطيني بحث   >> 

في أحداث برج البراجنة؛ الشرق، 13 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: بدأت 
بلديَّة البيســاريَّة بتنظيم عمل النازحين 

الســوريين في نطاقها وحصرت عملهم في 
البناء والزراعــة والنظافة كما جاء في مذكرة 

وزير العمــل محمد كبارة. وأعلنت بلديَّة 
البيســاريَّة في بيان »أنَّه بناًء على قرار 

وزارة العمــل بتاريخ 9 كانون الثاني 2017، 
وبناء علــى قرار وزير العمل محمد كبارة 

الرقــم 1/41 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 
2017، وبناًء علــى مقتضيات المصلحة 

العامة مع مراعــاة مبدأ المعاملة بالمثل 
المنصوص عنــه في وزارة العمل اللبنانيَّة، 
وبناء على مقررات جلســة مجلس بلديَّة 
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4 آذار 2017، قرر مجلس بلديَّة البيســاريَّة، 
وبإجمــاع أعضائه، إقفال جميع المحال 
التجاريَّة التي يديرها أو يشــغلها عمال 

ســوريون في العاقبيَّة والبيساريَّة«، وأشار 
البيــان إلــى أنَّ المجلس قرر أيًضا منع جميع 

الســوريين من العمل إاّل في األعمال التي 
حددتهــا وزارة العمل اللبنانيَّة وهي الزراعة 

والنظافة والبنــاء بصفة عامل وليس بصفة 
رب عمــل أو متعهد أعمال، وأكدت أنَّ 

اإلقفال سيشــمل كافة المحال التجاريَّة من 
دون اســتثناء أحد ومن دون تمييز أو صلة 

قرابــة مع أحد، مؤكدة أنَّ القرار المتخذ 
نهائي وال تراجع عنه.

إلى ذلك، تــرك قرار المديريَّة العامة لألمن 
العام القاضي بمنح الالجئين الســوريين 

المســجلين لدى المفوضيَّة العليا لشؤون 
الالجئين فــي األمم المتحدة »إقامة موقتة 

لستة أشــهر مجانيَّة قابلة للتجديد عدة 
مرات ومن دون رســوم تأخير«، شرط أْن 

يكونــوا حصلوا على إقامة موقتة عبر 
األمــم المتحدة في عام 2015 أو 2016 

أو مســجلين لديها قبل عام 2015، ارتياًحا 
ــا... ]وُعلَِم[ أنَّ مراكز األمن العام في  عامًّ
مختلف المناطق اللبنانيَّة، وال ســيما في 

الجنــوب والنبطيَّة ومرجعيون وحاصبيا 
تشــهد إقبااًل كثيًفا من قبل الســوريين الذين 

ال يملكــون أوراق إقامة، أو الذين انتهت 
مدة إقامتهم لتســوية أوضاعهم القانونيَّة 

بشكل مجاني. 
إقبال كثيف للنازحين السوريين  >> 

المسّجلين على مراكز األمن العام لتسوية أوضاعهم؛ 
الشرق، 13 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: حركة 
فتح، اليوم، بــكل ما يعتريها من ترهل 

وانقســامات وتراجع لدورها، وعدم تحّمل 
قياداتها ألبســط واجباتهم في حماية أبناء 

المخيمــات في لبنان، وضبط األوضاع 
األمنيَّــة فيهــا، عاجزة كليًّا عن القيام بهذا 

الدور، فمخيم عيــن الحلوة، أكبر المخيمات 

الفلســطينيَّة في لبنان، بات منذ أعوام في 
عهدة القوى اإلســالميَّة، معتدلة ومتشددة، 
وأثبتــت التجارب أنَّ الحركة ومن معها من 

فصائل منظمة التحرير الفلســطينيَّة، أظهرت 
فشــلها وعجزها في كل المعارك واالشتباكات 

التي خاضتها مع القوى اإلســالميَّة 
المتشــددة، حتى في السيطرة على زاروب 

يتحكم به المتشــددون داخل المخيم...
انحسار دور فتح ونفوذها لمصلحة   >>
 التنظيمات المتشددة يجعل فتيل عين الحلوة

 قابًل للشتعال في أي لحظة؛ أحمد منتش،
النهار، 13 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: تزامنت 
مواجهات بعض الشــبان من آل جعفر 

وآخرين فلســطينيين مع التوتر المستمر 
في مخيم عين الحلوة ما زاد منســوب 

القلــق حيال مــا يُحّضر للبنان انطالقًا من 
المخيمــات. إاّل أنَّ ظروف برج البراجنة 

مختلفــة تماًمــا، فالمخيم الممتد في قلب 
الضاحيــة الجنوبيَّة وعلى تماس مع المربع 

األمني الســابق لحزب الله يجعله تحت 
األنظار بشــكل متواصل وبالتعاون مع بعض 

الفصائــل الحليفــة للحزب ومنها حركة الجهاد 
اإلســالمي وفصائل أخرى، ما يقلل أهميَّة 

الهفــوة األمنيَّة األخيرة وتداعياتها، عدا أنَّ 
المخيم ال يحتضن جماعات متشــددة على 

شــاكلة تلك المنتشرة في عين الحلوة.
منازلة الجمعة في برج البراجنة  >> 

 عابرة النتفاء األسباب الموحية للتفجير؛
عباس صباغ، النهار، 1٤ آذار 2017¶

زار المديــر العام الجديد لألونروا في 
لبنان اإليطالــي كالوديو غورديني مخيم 

عين الحلــوة بهدف التعرف عن قرب 
على أوضاع الالجئيــن ومعاناتهم، وعلى 

الظــروف التي تعمل فيها مؤسســات الوكالة 
في المخيم ال ســيما في أعقاب األحداث 

األخيرة.  األمنيَّة 
المديــر العام الجديد لألونروا زار مخيم  >> 

عيــن الحلــوة وتفقد اللجئين؛ الديار، 1٤ آذار 2017¶
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اســتقبل رئيس حزب القوات اللبنانيَّة 
ســمير جعجع في معراب ممثلة مكتب 

المفوضيَّة العليا لشــؤون الالجئين ميراي 
جيرار، يرافقها مستشــارها للشؤون اللبنانيَّة 

دومينيــك طعمة، في حضور مدير مكتب 
وزير الشــؤون االجتماعيَّة زاهي الهيبي. 

اســتعرض المجتمعون أوضاع الالجئين 
الســوريين في لبنان وأهميَّة مساعدتهم إلى 

حين تأمين عودتهم ســالمين إلى بالدهم. 
كما تناول البحث المســاعدات التي تقدمها 
المفوضيَّــة لدعم البنــى التحتيَّة للبنان كبلد 

مضيف. 
أوضاع اللجئين بين جعجع وجيرار؛  >> 

الديار، 1٤ آذار 2017¶

دعــت »هيئة التنســيق للقاء األحزاب 
والقــوى الوطنيَّــة اللبنانيَّة« و»تحالف 

القــوى الفلســطينيَّة« في بيان »إلى 
تحصيــن الوضع الداخلي فــي المخيّمات 
الفلســطينيَّة وتعزيز العالقــات اللبنانيَّة 

الفلســطينيَّة لنــزع فتيــل التفجير والفتنة 
التي يســعى المصطادون فــي الماء العكر 

إليهــا« ودان البيــان »التحريض ومحاولة 
الماضي...«. استحضار 

لقاء األحزاب والتحالف الفلسطيني:  >> 
 لتحصين الوضع في المخيمات ونزع فتيل الفتنة؛

البناء، 1٤ آذار 2017¶

علــى ذمة المقال المشــار إليه أدناه: نجحت 
الوســاطات في إقناع »عصبة األنصار 

 اإلســالميَّة« بالعودة عن قرارها
عدم المشــاركة في »القّوة األمنيَّة 

المشــتركة« المكلّفــة ضبط األمن في مخيم 
عين الحلوة.

جاء ذلك بعــد ثالثة اجتماعات مع 
اســتخبارات الجيش ولقاءات مع القيادات 

اللبنانيَّة...
األمن في عين الحلوة:  >> 

 القوة المشــتركة تحت االختبار؛
رضــوان مرتضى، األخبار، 1٤ آذار 2017¶

جرى فــي قصر اإلليزيه التوقيع على 
»بروتوكول لتنفيذ عمليَّة اســتقبال تضامني 

لالجئيــن اآلتين من لبنان«، في حضور 
الرئيس فرنســوا هوالند ووزيري الداخليَّة 
والشــؤون الخارجيَّة عن الجانب الفرنسي 

وممثل عن جمعيَّة »ســانت إيجيديو«. 
وينــص البروتوكول على نقل 500 الجئ 

ســوري وعراقي إلى فرنسا في غضون 18 
شهًرا. 

التوقيــع في اإلليزيه اليوم   >> 
على بروتوكول لنقل 500 الجئ ســوري من لبنان؛ 

الحياة، 15 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه أنَّ 
»اجتماًعا عقد في ســفارة فلسطين حضره 

ســفير دولة فلسطين في لبنان أشرف 
دبور وممثّلون عــن فصائل منظمة التحرير 

الفلســطينيَّة وتحالف القوى الفلسطيني 
والقوى اإلســالميَّة، حيث وضعوا اللمسات 

األخيرة على إنشــاء القّوة المشتركة بعد 
عودة »عصبة األنصار اإلســالميَّة« للمشاركة 
فيهــا. وعلــى ذمته أيًضا أنَّ »غالبيَّة مطالب 

العصبة تّمت تلبيتُها باســتثناء ملف 
المطلوبين اللبنانيين والفلســطينيين في 

المخيّــم، الذين لم يقبل أحد من القيادات 
اللبنانيَّة العفــَو عنهم لتورِّطهم في قتال 

الجيش واالعتداء على اليونيفيل واســتهداف 
ضبّــاط وعناصر فتح في المخيّم«. 

اللمسات األخيرة على »القوة المشتركة« في   >>
»عين الحلوة«؛ علي داود، الجمهوريَّة، 15 آذار 2017¶

ترأس رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
في الســراي، اجتماًعا للجنة الوزاريَّة 

المكلفــة البحث في موضوع النازحين 
الســوريين، في حضور نائب رئيس الوزراء 

وزيــر الصحة العامة، ووزراء التربية، 
والماليَّة، والداخليَّة، وشــؤون التخطيط، 

والشــؤون االجتماعيَّة، واالقتصاد، وشؤون 
النازحين، ومستشــار رئيس الحكومة لشؤون 

النازحين نديم المال.
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إثــر االجتماع، صرح المرعبي: »االجتماع 
ا، بحيث ناقشــنا  كان مثمرًا وجيًدا جدًّ

مســودة سياسة الحكومة إزاء أزمة 
النازحين. وتشــاورنا في كل األمور، على 

أمل أْن يضــع جميع الوزراء المعنيين 
مالحظاتهــم الحًقا... بإمكاننا القول إنَّ 

األمور طيبــة وجيدة، واتفقنا على أكثر من 
ثمانين في المئة من المســودة التي كنا 

أعلناهــا ووزعناها على الجميع«.
اجتماع في السرايا ناقش مسودة عن أزمة   >>

النازحين؛ النهار، 16 آذار 2017¶

عقد اللقاء الفلسطيني الموسع اجتماًعا 
في مدرسة الكفاح سابًقا )مقر االتِّحادات 
الشعبيَّة الفلسطينيَّة( برئاسة نائب األمين 
العام لحركة أنصار الله محمود حمد وفي 
حضور قائد القوة المشتركة بسام السعد 

ونائبه صالح الغوطاني، ممثلي فصائل 
المنظمة وتحالف القوى الفلسطيني والقوى 

اإلسالميَّة )»الحركة اإلسالميَّة المجاهدة«، 
»عصبة األنصار اإلسالميَّة«( و»أنصار الله«، 

وأفيد أنَّه لم يطرأ أي تعديالت جوهريَّة على 
الصيغة السابقة لتشكيل القوة المشتركة 
حيث اتفق على 100 ضابط وعنصر، 60 

من حركة فتح وفصائل المنظمة و40 من 
التحالف والقوى اإلسالميَّة و»أنصار الله«، 

وتمول هذه القوة كما سابقتها: 80٪ من فتح 
و20٪ من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي. 

القوة المشتركة تبصر النور في عين الحلوة؛   >>
الجمهوريَّة، 16 آذار 2017¶

تناول رئيس الجمهوريَّة ميشال عون مع البابا 
فرنسيس في روما، أوضاع النازحين السوريين 
واالنعكاسات التي تترتب على وجودهم في 

لبنان. 
البابا أكد لعون المكانة الخاصة للبنان   >>

لدى الكرسي الرسولي: أصلّي من أجله وأعمل لدوام 
استقراره وسأزوره وألتقي أبناءه؛ النهار، 17 آذار 2017¶

عن رئيس الحكومة سعد الحريري خالل 

افتتاح ملتقى لبنان االقتصادي: »إنَّ اللجوء 
السوري أثّر على البنى التحتيَّة: بنيتنا التحتيَّة 

تحمل 3 ماليين لبناني إنَّما أصبحنا أربعة 
ماليين إضافة إلى مليون ونصف مليون نازح 

سوري ونصف مليون الجئ فلسطيني«. 
الحريري في »ملتقى لبنان االقتصادي«:   >>

حوافز في الموازنة للقطاع الخاص؛ النهار، 17 آذار 2017¶

انفجرت قنبلة يدويَّة بين مكتب تابع لحركة 
»أنصار الله« ومنزل اإلرهابي جمال حمد، 

وهو أحد أخطر المطلوبين للدولة، في حي 
الصفصاف التحتاني. اقتصرت األضرار على 

الماديات.
قنبلة توتر انطلقة القوة المشتركة؛   >>

الجمهوريَّة، 17 آذار 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
استقبال على شرفه في مقر المدرسة 

المارونيَّة في الفاتيكان في ختام زيارته 
ا  للكرسّي البابوي: »اليوم علينا حمل ثقيل جدًّ

وهو النزوح السوري إلى لبنان الذي فاق 
50٪ من عديد الشعب اللبناني، وهو ما ال 

يستطيع أي بلد في العالم تحمله«.
عون أنهى زيارته الرسميَّة للفاتيكان وطمأن   >>

إلى أنَّ لبنان سيكون أفضل؛ النهار، 18 آذار 2017¶

أعلنــت الســفارة البريطانيَّة، في بيان، أنَّ 
وزير الدولة فــي وزارة التنمية الدوليَّة 

البريطانيَّــة زار لبنــان تمهيًدا لمؤتمر 
بروكســل الذي ســيُعقد في الرابع والخامس 
من شــهر نيســان المقبل. وأشار البيان إلى 

أنَّ الوزيــر اطلــع في البقاع وبيروت، عن 
كثــب، على أثر المســاعدات التي تقدمها 

بريطانيــا إلى المجتمعــات المحليَّة اللبنانيَّة 
في مواجهة تداعيات األزمة الناشــئة عن 

اســتضافة أعداد هائلة مــن الالجئين، والتقى 
الوزيــر البريطاني وزيــر التربية والتعليم 

العالي مروان حمادة، ووزير الدولة لشــؤون 
النازحيــن معيــن المرعبي، والنائب بهيَّة 

الحريري ومستشــارين لرئيس الوزراء سعد 
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الحريــري، موضًحا أنَّه في إطار طاولة 
مســتديرة ضمت الوزير حمادة ورئيسة 

لجنــة التعليــم البرلمانيَّة النائب بهيَّة 
الحريــري، والمعنيين فــي مجال التربية، أكد 
الوزيــر أهميَّة التعليــم غير النظامي إلعداد 

األوالد بمــا يلــزم ليتمكنوا من االلتحاق 
بالمنهج األساســي. وذكر أنَّ المملكة 

المتحدة تســتثمر في التعليم ســتين مليون 
جنيه اســترليني مع منظمة اليونيســف 

التي ستســاعد 100,000 طفل في الحصول 
علــى تعليم نوعــي غير نظامي على مدى 

الســنوات األربع المقبلة، باإلضافة إلى 
خدمــات لحماية الطفل.

وزير التنمية البريطاني التقى مسؤولين   >>
وجال على تجّمعات النازحين؛ الشرق، 18 آذار 2017¶

تم في مخيم البداوي افتتاح وحدة رعاية 
الكلى للمرضى الفلسطينيين بدعم مشترك 

من األونروا واليونيسف وجمعيَّة الهالل 
األحمر الفلسطيني وبالتعاون مع عدد من 

الجمعيّات.
افتتاح وحدة رعاية الكلى للفلسطينّيين  >> 

في البداوي؛ الشرق، 18 آذار 2017¶

تحدث وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون خالل استقباله وفًدا من بلدة القاع 

برئاسة رئيس البلديَّة المحامي بشير مطر عن 
وضعه أفكاًرا بصفته رئيًسا للمجلس األعلى 

للروم الكاثوليك يمكن من خالل تطبيقها 
تقديم المساعدة لمنطقة القاع، وخصوًصا 

فرز األرض ومواجهة أزمة النازحين السوريين. 
فرعون لوفد القاع: نعمل لصمودكم  >> 

في أرضكم؛ الجمهوريَّة، 18 آذار 2017¶

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في مكتبه في حلبا اتحاد بلديات 

الشفت الذي يضم 12 بلديَّة يتقدمهم رئيس 
االتِّحاد أنطون عبود الذي أكد »أنَّ الوضع 

سيئ للغاية جراء ضعف اإلمكانات الماديَّة 
والحاجات المتزايدة للنازحين«. من جهته 

شدد المرعبي على »العمل على وضع داتا 
شاملة عن عكار على مختلف الصعد لتحديد 

نقاط القوة والضعف والسعي مع الوزارات 
والمجتمع الدولي والمنظمات األجنبيَّة إلى 
توجيه الدعم وتأمين المساعدات الالزمة«. 

المرعبي: أمامنا مشاكل استثنائيَّة تستوجب   >>
حلواًل سريعة وجذريَّة؛ الشرق، 20 آذار 2017¶

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في 
السراي اجتماًعا للجنة العليا التوجيهيَّة 
لمواجهة أزمة الالجئين السوريين التي 

تشكلت إثر مؤتمر لندن العام الماضي والتي 
تضم لبنان وممثلين عن الدول التي شاركت 
في المؤتمر ومدراء المنظمات التابعة لألمم 

المتحدة والبنك الدولي. رحب الحريري خالل 
االجتماع بتقرير الصندوق الدولي األخير 

حول االقتصاد اللبناني الذي خلص إلى أنَّ 
وجود النازحين زاد من عجز بنيته التحتيَّة 
وأنَّ هناك حاجة فوريَّة لزيادة االستثمارات 

في البنى التحتيَّة والتنمية.
لجنة مواجهة اللجئين في السرايا ــ   >>

الحريري: للستثمار في سوريا؛ النهار، 21 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: نظمت 
الرابطة العربيَّة لجمعيات أمراض النساء 
والتوليد مع كليَّة العلوم الصحيَّة ومعهد 

عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة 
األميركيَّة في بيروت وصندوق األمم المتحدة 
للسكان مؤتمرًا عنوانه: »تحوالت صحة المرأة 

في لبنان والعالم: الواقع وتحدياته، وتأثير 
السياسات والتشريعات«، عرضت خالله 
للمشكالت وناقشت اقتراحات لمساعدة 

النساء صحيًّا. عرض رئيس الرابطة العربيَّة 
لجمعيات أمراض النساء والتوليد الدكتور 

فيصل القاق التحوالت في الصحة الجنسيَّة 
واإلنجابيَّة والعنف الجنسي عند النساء في 

لبنان والعالم العربي، فركز على 4 محاور 
أساسيَّة: صحة األمهات، ومعدالت الخصوبة 

وانتشار وسائل منع الحمل والصحة الجنسيَّة 
والعنف الجنسي، وصحة الالجئات. ووفق 
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المؤشرات التي عرضها تبين أنَّ هناك تفاوتًا 
ملحوظًا في معدالت وفيات األمهات حيث 
انخفضت في بعض البلدان العربيَّة وعلى 

رأسها لبنان وبلدان الخليج، بينما بقيت 
مرتفعة في نحو 8 دول عربيَّة أخرى. وحذر 
من أنَّ ارتفاع معدالت الوالدة بين الالجئات 

في لبنان والدول المجاورة يزيد من معدالت 
الوفيات، وخصوًصا المرتبطة بأمراض صحيَّة 

مزمنة وليس بمشكالت متعلقة بالوالدة... 
وتحدث الدكتور بهيج عربيد ممثاًل وزير 
الصحة عن تداعيات اللجوء إلى لبنان... 

]معتبرًا[ أنَّ حل جزء من المشكلة يتم من 
خالل بعض المساعدات، وخصوًصا أنَّ الوضع 

ليس سهاًل والحاجات تزيد مع زيادة أعداد 
الالجئين ووضعهم الصحي الصعب.

أزمة اللجوء وغياب الرعاية ينعكسان على   >>
صحة المرأة ــ الرعاية األوليَّة والوقاية والمساعدات 

حلول موقتة؛ رلى معوض، النهار، 22 آذار 2017¶

وقَّع وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة مع ممثلة اليونيسف في لبنان 

البرنامج التنفيذي للخطة السنويَّة للتعاون 
مع منظمة اليونيسف لعام 2017 والتي يؤمل 

أْن يتم تأمين متطلباتها البالغة 213 مليون 
دوالر من خالل الدعم الدولي الموعود في 

مؤتمر بروكسل. 
حمادة وتشابويزات وّقعا برنامج  >> 

الخطة السنويَّة؛ النهار، 22 آذار 2017¶

شرح وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل في واشنطن لمساعد وزير الخارجيَّة 
األميركي لشؤون الالجئين والهجرة والسكان 

أزمة اللجوء السوري وما يعانيه لبنان من 
تداعيات سلبيَّة على مختلف الصعد من 

تضخم سكاني ومنافسة الالجئين للبنانيين 
في أعمالهم واالنعكاسات على البنى التحتيَّة 

وتلكؤ بعض الدول المانحة عن تسديد ما 
تعهدت به في مؤتمر لندن. باسيل دعا 

الواليات المتحدة إلى تأييد موقف الحكومة 
اللبنانيَّة في المباشرة بوضع برنامج إعادة 

النازحين السوريين من لبنان تدريجيًّا إلى 
المناطق اآلمنة في بالدهم. 

باسيل شرح في واشنطن أزمة اللجوء   >>
السوري؛ الديار، 22 آذار 2017¶

أوضح وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
أنَّ الحكومة اللبنانيَّة تبنت خالل اجتماع 

اللجنة الوزاريَّة موقًفا موّحًدا من ملف 
النزوح السوري وأعّدت خطة عمل وورقة 

سياسيَّة منفصلة عن خطة الحكومة السابقة 
تتكون من جزءين: الجزء األول يقوم على 
واجب العودة وليس حق العودة، والثاني 

على االهتمام بالنازحين السوريين من 
قبل الدولة والمانحين، وعدم إغفال الدعم 

للمواطن اللبناني والبنى التحتيَّة اللبنانيَّة 
باعتبار أنَّ لبنان بأكمله أضحى بلًدا مضيًفا، 

وأضاف بوعاصي أنَّ لبنان بصدد إعداد خطة 
عمل شاملة للمناطق اللبنانيَّة كافة بإشراف 

مجلس اإلنماء واإلعمار ومجموعة من القطاع 
المدني، ستصدر خالل 10 أيام، وسيصار إلى 
مناقشتها في اللجنة الوزاريَّة، على أْن تطرح 

بعد ذلك في مؤتمر بروكسل الذي يعّول عليه 
من خالل المساعدات والهبات التي سيقدمها، 
إضافة للقروض طويلة األمد بفوائد منخفضة 

ا قد تصل إلى صفر في المئة. جدًّ
بوعاصي: الحكومة تبنت موقًفا  >> 
واحًدا من النزوح؛ األنوار، 22 آذار 2017¶

اعتبر وزير الخارجيَّة جبران باســيل، خالل 
اســتقبال أقامته القائمة بأعمال السفارة 

اللبنانيَّة في الواليات المتحدة على شــرفه، 
أنَّه »حان الوقت لمشــاركة لبنان في تحمل 
عبء النزوح الســوري واللجوء الفلسطيني 

ألنَّه إذا اســتمر العالم في عدم مشاركته في 
تحمــل العبء الذي يتحمله فإنَّه قد يصبح 

على شفير الزوال«.

إلى ذلك قال باســيل خالل حوار في معهد 
ولســن للدراسات في واشنطن: »على 

النازحين الســوريين أْن يعودوا إلى بالدهم 
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وعلى الســوريين أخذ العبر من التجربة 
اللبنانيَّــة وأْن يكون الحل بالحوار وقبول 

اآلخر«. 
باســيل التقى في واشنطن ماكين وعيسى ــ   >>

 حان الوقت لمشــاركتنا في تحّمل عبء النزوح؛
النهار، 23 آذار 2017¶

أعلنــت حركة »أنصار الله« أنَّ طالئعها 
انتشــرت في مخيم الميَّة وميَّة بعد انســحاب 

الفصائل الفلســطينيَّة من القوة المشتركة 
في المخيم المذكور مؤكدة أنَّها لن تســمح 

ألي كان أْن يعبــث بأمن هذا المخيم.
أنصار الله تتســلم المّية ومّية بعد  >> 

انفــراط القوة األمنيَّة؛ الجمهوريَّة، 23 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تسأل 
بلديات عكار المضيفة للنازحين عن 

المساعدات الخارجيَّة، وعن دور وزارات 
الدولة، في ما تعانيه من مشاكل تتصل 

بالضغط المتزايد على بنى تحتيَّة مترهلة 
وضعيفة أصاًل، مثل الصرف الصحي ومياه 

الشفة والكهرباء، وتسأل عن دور وزارة 
الشؤون االجتماعيَّة وتقديماتها، ووزارة الصحة 
واستشفائها ووزارة شؤون النازحين وحلولها... 

تضم عكار حاليًا خمسة مخيمات كبيرة 
)بمعدل 300 خيمة( للنازحين السوريين 
تابعين لعدد من الجمعيات هي: مخيم 

الريحانيَّة بإشراف »اتحاد الجمعيات اإلغاثيَّة« 
التابع للجماعة اإلسالميَّة، مخيم الحويش 

بإشراف جمعيَّة »ينابيع الخير«، مخيم 
خربة داوود بتمويل »هيئة اإلغاثة اإلسالميَّة 
العالميَّة« وإشراف »جمعيَّة البر والتنمية«، 

مخيم تلعباس بإشراف جمعيَّة »التنمية 
الخيريَّة االجتماعيَّة«، ومخيم منيارة، فضاًل 

عن مئات التجمعات السكنيَّة المنتشرة في 
مختلف البلدات.

 تفيد إحصاءات مفوضيَّة األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين عن وجود 750 مخيًّما 
عشوائيًّا في عكار، في حين يصل عدد 

السوريين المسجلين كالجئين في 
المفوضيَّة إلى 98 ألف الجئ في مختلف 
أرجاء المحافظة، في وقت يقدر فيه عدد 
غير المسجلين على كشوفات المفوضيَّة 
العتبارات شتى بنحو 200 ألف سوري ما 

بين مقيم على نفقته الخاصة في مجمعات 
سكنيَّة، أو مدارس أو محال تجاريَّة، أو 

مسجل لدى جمعيات أخرى.

يرى رئيس بلديَّة البيرة محمد وهبي: »أنَّ 
األمور لم تعد تحتمل... إنَّ اعتماد المجتمع 
الدولي على طيبتنا وإقدامنا طوال السنوات 

الخمس الماضية على اقتسام الرغيف 
والمسكن مع النازحين، في الوقت الذي 
تتقاسم فيه المنظمات حقوقنا وحقوق 

النازحين، لم يعد يجدي نفًعا«.

[ المجلس البلدي في بلدة خربة  ]يُذكر أنَّ
داوود قّرر بإخالء 10 مجمعات للنازحين في 

البلدة ومخيم كبير، في مهلة ثالثة أشهر. 
وبرر المجلس البلدي قراره بـ »أنَّ عدد 

النازحين يبلغ ثالثة أضعاف سكان البلدة، 
وهم يؤثرون سلبًا في الواقع االجتماعي 

واإلنمائي واألمني«. 

ويعتبر رئيس بلديَّة خربة داوود سعد 
الدين سعد الدين »أنَّ األمور بلغت مرحلة 
الذروة بسبب الضغط على البنى التحتيَّة، 

واستهالك الشبكة الكهربائيَّة، والمياه والطرق، 
والتعديات على األمالك العامة والخاصة، 

فضاًل عن األسئلة الكثيرة التي تُطرح حول 
عمل بعض الجمعيات في البلدة التي ترفض 

الخضوع لسلطة البلديَّة ورقابتها«.

مــن جهته، يُبرز رئيس اتحاد بلديات 
الدريب األوســط عبود مرعب الكتاب 

الذي وجهه إلى وزارة الشــؤون االجتماعيَّة، 
والذي يظهــر حجم الضرر الواقع على أهالي 
المنطقــة، ويخلص إلى موقف حاد: »لم نعد 

نريد المســاعدات، وال إيواء النازحين«.
بلديات عكار ترفع الصوت: مسؤوليَّة   >> 

النازحين على الدولة واألمم المتحدة؛ نجلة حمود، 
األخبار، 23 آذار 2017¶
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بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع 
وفد فلسطيني برئاسة عضو اللجنة المركزيَّة 
لحركة فتح عزام األحمد في التطورات التي 

أعقبت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لبيروت، وأوضاع المخيمات وال سيما 

منها مخيم عين الحلوة، وإعادة تشكيل القوة 
األمنيَّة الفلسطينيَّة المشتركة وتفعيلها.

بري اتصل بشورتر وعّزى بالبعلبكي وعرض   >>
مع األحمد أوضاع المخيمات؛ النهار، 2٤ آذار 2017¶

التقى وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل في الكونغرس النائبين نيتا لوي 

وإيليوت آنغل وبحث معهما في أزمة اللجوء 
السوري وتداعياتها. كذلك زار باسيل مقّر 
الصندوق الدولي وناقش مع مدير الشرق 

األوسط فيه توصيات الصندوق إلعادة إنعاش 
االقتصاد اللبناني، والنظام الضريبي ودور 

لبنان في إعادة إعمار سوريَّة.
باسيل من واشنطن: إذا نجح لبنان  >> 

فشل داعش؛ البناء، 2٤ آذار 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل حديث إذاعي: »إنَّ الرؤية 
ليست موحدة في الحكومة في ما خّص 

قضيَّة النازحين السوريين وكل فريق يرى 
الموضوع من وجهة نظره، إاّل أنَّ المصلحة 
الوطنيَّة ومصلحة لبنان العليا توحدنا وهذا 

أمر طبيعي في حكومة ائتالفيَّة«. 
المرعبي: رؤية الحكومة لقضيَّة  >> 

النازحين غير موّحدة؛ الشرق، 2٤ آذار 2017¶

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم عضو اللجنة المركزيَّة في حركة 

فتح ومسؤول الساحة اللبنانيَّة عزام األحمد 
يرافقه سفير فلسطين في لبنان أشرف 

دبور، وبحث معهما في أوضاع المخيمات 
الفلسطينيَّة، وال سيما األوضاع األمنيَّة في 
مخيم عين الحلوة والمراحل التي وصلت 

إليها إعادة تشكيل القوة األمنيَّة في المخيم. 

كذلك التقى ابراهيم نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق 

على رأس وفد من الحركة. 
األوضاع األمنيَّة في المخّيمات  >> 

بين إبراهيم واألحمد؛ الشــرق، 2٤ آذار 2017¶

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال 
الراعي في الصرح البطريركي في بكركي 

وفًدا من البرلمان األوروبي. تناول البحث 
األوضاع الراهنة إضافة إلى موضوع النازحين 

السوريين وتبعاته على األوضاع االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة.

وفد أوروبي من بكركي: نسعى  >> 
لمساعدة لبنان؛ الجمهوريَّة، 2٤ آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أكثر 
من 20 عاًما مرت على قرار التجنيس الذي 
صدر عام 1994 وشمل البعض ولم يشمل 
البعض اآلخر، فكان هناك َمن تجّنس وَمن 

بقي بال تجنيس ليصبح تحت مسمى »مكتوم 
القيد« في وطنه وفي بلده وعلى أرضه. 
محاوالت كثيرة يقوم بها هؤالء للحصول 

على جنسيتهم، أي الهويَّة واألرزة لكنها حتى 
اللحظة ال تزال تبوء بالفشل.

مئات األسماء لم يشملها التجنيس بحجة 
أنَّها سقطت سهًوا أو ضاعت ملفاتها، كما لم 
يشمل القانون الوالدات ما بين عامي 1994 

و1995، فكل َمن لم يشملهم قانون التجنيس 
صاروا يُعرفون بمكتومي القيد، والغريب في 
حالة هؤالء أنَّ هناك في البيت الواحد إخوة 

حصلوا على الجنسيَّة وآخرون لم يحصلوا 
عليها. 

مكتومو وادي خالد يُحرِّكون ملفهم:  >> 
نريد جنسيَّتنا؛ الجمهوريَّة، 2٤ آذار 2017¶

بحث رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون مع 
المنســقة الخاصة لألمم المتحدة سيغريد 

كاغ التحضيرات المتعلقة بمؤتمر بروكســيل 
وورقــة العمل التي يعّدها لبنان لهذه الغاية. 
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إلى ذلك تلقى الرئيس عون رســالة شفهيَّة 
من الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
نقلها إليه عضــو اللجنة المركزيَّة لحركة 

فتح عزام األحمــد، يعبّر فيها عن »امتنان 
القادة والشــعب الفلسطيني للمواقف التي 

أطلقها حيال القضيَّة الفلســطينيَّة، ســواء تلك 
التــي وردت في خطبه ومداخالته، أو خالل 

الخارجيَّة«.  زياراته 

فلســطينيًّا أيًضا، استقبل الرئيس عون وفًدا 
من حركــة حماس يتقدمه نائب رئيس 

المكتب السياســي موسى أبو مرزوق بحث 
معه في أوضاع المخيمات والتنســيق القائم 
مــع األجهزة األمنيَّــة اللبنانيَّة للمحافظة على 

فيها. االستقرار 

رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون استقبل أيًضا 
وفًدا من حزب الشــعب األوروبي يمثل 
المجموعة المســيحيَّة الديمقراطيَّة في 

البرلمان األوروبي.

شــكر الرئيس عون للوفد االهتمام الذي 
يبديه البرلمان األوروبي، شــارًحا ألعضائه 

موقف لبنان من المســائل التي تهم 
البرلمانيين األوروبيين، وال ســيما مسألة 

النازحين الســوريين وتأمين عودتهم سالمين 
إلى مدنهم وقراهم.

عون تسلّم رسالتين من غوتيريس  >> 
 وعباس والتقى وفوًدا أوروبيَّة وفلسطينيَّة وثقافيَّة؛

النهار، 25 آذار 2017¶

اســتقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في 
بيت الوســط وفًدا من حركة حماس برئاسة 

نائب رئيس المكتب السياســي للحركة 
موســى أبو مرزوق الذي أكد أنَّ الحديث 

تناول »األمن فــي مخيمات اللجوء في لبنان، 
وكيفيَّة الخروج بصيغة نســتطيع جميًعا 

أْن نفرض فيها األمن واالســتقرار والتعايش 
السلمي«.

الحريري تابع وقائد الجيش الوضع  >> 
 األمني وعّزى ماي بضحايا الهجوم على لندن؛ 

النهار، 25 آذار 2017¶

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة 

اليونيسف لمتابعة المشاريع التربويَّة 
المشتركة بين الوزارة والمنظمة وال سيما 

توفير التعليم لجميع اللبنانيين والنازحين. 
حمادة يتابع واليونيسيف دعم لبنان  >> 
لتأمين التعليم للنازحين؛ األنوار، 25 آذار 2017¶

اعتبر المدير العام لألمن العام عباس إبراهيم 
خالل احتفال تكريمي أقامه له أهالي بيروت 

أنَّ »أي سقوط أمني في أي مخيم من 
المخيمات أو التجمعات، سواء كانت فلسطينيَّة 
أو سوريَّة، يعني محاولة لتفجير الوطن لن تمر 
مهما كانت الذرائع ومهما عظمت التضحيات«. 

إبراهيم: لن يمر أي سقوط أمني  >> 
في المخيمات؛ النهار، 25 آذار 2017¶

شهد مخيم عين الحلوة اشتباكات استخدمت 
فيها األسلحة الرشاشة والقنابل اليدويَّة وقذائف 

ب 7 وذكرت معلومات أنَّ اإلشكال بدأ بين 
أحد عناصر »جند الشام« ويدعى أبو جندل 
من جهة ومحمود وإياد سلوم من فتح من 
جهة أخرى، ما لبث أْن تطور الى إطالق نار 

من مسدسات حربيَّة، قتل على إثرها محمود 
السيد الذي صودف مروره، وجرح ثالثة نقلوا 

إلى مستشفيات صيدا. وعلى األثر سلمت فتح 
محمود سلوم الى مخابرات الجيش، أما إياد 

ففر الى جهة مجهولة.

وعلى خلفيَّة اإلشكال ألقيت قنبلة يدويَّة في 
الشارع الفوقاني أدت إلى إصابة امرأة، تبعتها 
عمليَّة اغتيال ألحد عناصر فتح ويدعى محمد 
الجنداوي، الذي عمد ذووه إلى قطع الشارع 

التحتاني احتجاًجا على مقتله...
اشتباكات عين الحلوة أوقعت قتيلين؛   >>

األنوار، 25 آذار 2017¶

توتر الوضع األمني في مخيم عين الحلوة 
على خلفيَّة الصراع المستمر بين الفصائل 
الفلسطينيَّة، وبالتحديد بين حركة فتح من 
جهة والفصائل المتشددة من جهة أخرى.
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أّخرت االشتباكات التي شهدها المخيم وأّدت 
إلى مقتل شخصين وجرح 4 انطالق عمل 
القوة األمنيَّة الجديدة التي ُشكلت لضبط 

الوضع بعد انفراط عقد القوة السابقة 
الشهر الماضي واستنفرت القوى الفلسطينيَّة 

الستيعاب االشتباكات التي اندلعت بين 
عناصر من حركة فتح وآخرين من مجموعة 

»جند الشام«.
سباق في عين الحلوة بين التوتّر األمني   >>

والقوة الجديدة؛ الشرق األوسط، 25 آذار 2017¶

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل لقائه منسق التنمية اإلقليميَّة 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمدير 

اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في لبنان في مقر الوزارة على أنَّ »المعضلة 

األساسيَّة اليوم في لبنان تتمثل في البطالة 
وانعدام فرص العمل للمواطن اللبناني 
والنازح السوري على حد سواء، مطالبًا 
المجتمع الدولي بتخفيف القيود على 

استيراد المنتوجات اللبنانيَّة والمساعدة في 
فتح أسواق جديدة لها في الخارج«. 

وزير شؤون النازحين ومنّسق التنمية   >>
 الدولي: األولويَّة لخلق فرص عمل والمنتوجات

اللبنانيَّة؛ األنوار، 25 آذار 2017¶

أكد عضو اللجنة المركزيَّة لحركة فتح 
المشرف العام على الملف الفلسطيني في 

لبنان عزام األحمد، بعد لقائه رئيس المجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير 

قبالن أنَّ »هناك قوى معادية للشعب 
اللبناني والشعب الفلسطيني، بغض النظر 

عن هويتها وانتماءاتها، تسعى لتفجير أوضاع 
المخيمات واستغاللها، ونقول يجب التصدي 

باستمرار لهذه المحاوالت والمحافظة على 
أمن واستقرار المخيمات وقطع الطريق على 
كل الغرباء واأليدي المشبوهة الستغاللها«...

كذلك، التقى األحمد مفتي الجمهوريَّة عبد 
اللطيف دريان، ثم زار البطريرك الماروني 

بشارة الراعي، والتقى الحًقا رئيس كتلة 

»الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد في 
حضور مسؤول العالقات الفلسطينيَّة في 

حزب الله حسن حب الله،.
األحمد لقطع الطريق على الغرباء   >>

والمشبوهين؛ الحياة ، 26 آذار 2017¶

عــن رئيس التيار الوطني الحر، وزير 
الخارجيَّة، جبران باســيل خالل جولة في 

صيدا وقرى شــرقيها: »لبنان أصبح موطن 
المهجرين، ولن نســتطيع أْن نكمل بسياسة 

إغالق العيون فــي قضيَّة النازحين وال يمكن 
أْن نأمل بمســاعدات لن تأتي، ال يمكن أْن 
نســتمر بسياسة إرضاء الخارج في موضوع 

النــزوح«؛ وتابع: »خوفنا من المخيمات 
العشــوائيَّة، الوضع غير طبيعي والموارد 
واإلمكانــات ال تُحمل، ال موازنة وال خطة 

اقتصاديَّة يمكن أْن تســاعد لبنان في تحمل 
أعبــاء النازحين«، مؤكًدا أنَّه »ال نهوض 

إذا لم نعمــل لتأمين عودة النازحين إلى 
أرضهم«.

باسيل في صيدا وشرقها: ال نهوض  >> 
من دون عودة النازحين؛ الحياة، 27 آذار 2017¶

علــى ذمة المقال المشــار إليه أدناه: رعى 
المديــر العام لألمن العــام اللواء عباس 

إبراهيــم لقاًء ُوصف بالمهــم بين حركتي 
فتــح وحماس وتم خاللــه التطرق إلى 

عــدد مــن الملفات بينها الوضــع في مخيم 
. عين الحلوة

ووفق مصــادر مطلعة، فإنَّ اللقاء الذي ُعقد 
فــي منزل اللواء إبراهيم في بيروت ضم 

عن فتح عضو اللجنة المركزيَّة، المســؤول 
عن الســاحة اللبنانيَّة، عزام األحمد والسفير 

الفلســطيني أشرف دبور وأمين سر قيادة 
فتح ومنظمــة التحرير في لبنان فتحي 

أبو العــردات، وعن حماس، نائب رئيس 
المكتب السياســي موسى أبو مرزوق وممثل 
الحركــة في لبنــان علي بركة. ولفتت المصادر 

إلــى أنَّ اللقــاء أثمر اتفاقًا من ثالث نقاط: 
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اســتكمال المصالحة الفلسطينيَّة، واستكمال 
ترتيبات انعقاد اللجنــة التحضيريَّة للمجلس 
الوطني الفلســطيني، وتشكيل لجنة مشتركة 

بين فتح وحمــاس لمتابعة أوضاع المخيمات، 
وتحديًدا مخيم عين الحلوة، وال ســيما لجهة 
تسريع تشــكيل القوة المشتركة في المخيم 

على أْن تباشــر عملها في أقرب وقت، إضافة 
إلى ملــف المطلوبين في المخيم.
لقاء بين فتح وحماس وتوافق   >> 

على قوة عين الحلوة؛ الحياة، 27 آذار 2017¶

عــن رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
اســتقباله المفوض األوروبي لشؤون 

السياســة األوروبيَّــة للجوار: »إنَّ لبنان 
سيشــارك في مؤتمر بروكســيل في 5 نيسان 
المقبــل بوفد وزاري يرأســه رئيس الحكومة 
ســعد الحريري... ورقة لبنــان إلى المؤتمر 

ســتتناول النقــاط التي يطالب لبنــان بتبنيها، 
وال ســيما منها ما خــص معالجة ملف 

النازحين الســوريين الذيــن يدعو لبنان 
إلى مســاعدتهم للعــودة إلى بالدهم وليس 

البقــاء في أراضيه«.
هان تبلغ من عون مشاركة لبنان   >> 
 في مؤتمر بروكسيل: علينا أْن ننظر في فرص 

تمكننا من توفير مساعدة أكبر؛ النهار، 28 آذار 2017¶

زار المفوض األوروبي لشــؤون السياسة 
األوروبيَّــة للجوار متطوعين ســوريين في 

مجــال التربية في تعنايــل وجال في مصنع 
ممــول من االتحاد األوروبــي لفرز النفايات 

الصلبــة في بّر الياس، كما زار رؤســاء 
الجمهوريَّــة العماد ميشــال عون والمجلس 

النيابــي نبيه بري والحكومة ســعد الحريري 
وعقد في الســراي الكبير اجتماًعا موّســًعا 

بحضور ســفيرة االتِّحــاد األوروبي في لبنان 
كريســتينا السن والمستشــارين نديم المنال 

ومــازن حنا. وقال بعد اجتماع الســراي: 
ا مع الرئيس  كانــت المباحثات مثمــرة جدًّ

الحريــري، حيث بحثنــا إمكانيَّة توفير 
قــروض االتِّحاد األوروبي إلــى لبنان بفوائد 

منخفضــة، )أقل مــن 2 في المئة( وهذا 
يمكــن أْن يعتبر عامــاًل إضافيًّا لتعزيز 

االقتصــاد في لبنان«. 
عون للمفّوض األوروبي: لبنان قّدم كل   >>

أنواع الرعاية للنازحين وال يزال يواجه التداعيات 
السلبيَّة لهذا النزوح على واقعه؛ األنوار، 28 آذار 2017¶

نــّوه وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي خالل اســتقباله ممثلة اليونيســف 

فــي لبنان ومجلس أمناء اليونيســف في 
مقــر الوزارة، بـ»الــدور التاريخي الذي تقوم 
به منظمة اليونيســف فــي لبنان منذ وقت 
طويــل، ودعمها الدائم لمؤسســات الدولة 

والشــعب اللبناني والنازحين الســوريين 
الموجوديــن على األراضــي اللبنانيَّة، مثّمًنا 

جهــود اليونيســف وتعاونها الوثيق مع 
وزارة الدولة لشــؤون النازحين، وال ســيما 

في مســألة معالجة مشــكلة الميــاه المبتذلة 
في عرســال«. من جهته أشــار الوفد إلى أنَّ 
76٪ مــن األموال والهبــات التي قُدمت إلى 
لبنــان عبر اليونيســف قد ُصرفت من خالل 

مؤسسات الدولة والشــركات والمنظمات 
اللبنانيَّــة، مثنيًــا على الجهــد الكبير الذي 

يقــوم به لبنــان تجاه أزمة النزوح.
المرعبي يتابع آليَّة البنك الدولي  >> 

للتمويل ويثني على دعم اليونيسيف للنازحين 
السوريين؛ الشرق، 28 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: تحت 
عنــوان »التضامن مع لبنان ودعمه«، قّدم 

لبنان ورقة من مشــاريع قرارات تسعة 
تمــت الموافقة عليها باإلجماع في االجتماع 

التحضيــري للقمة العربيَّة التي تنعقد 
فــي األردن على البحر الميت. ومما جاء 
فيهــا )البند المتعلق بموضوع الالجئين 

السوريين(: 

إنَّ مجلس الجامعة العربيَّة على مســتوى 
القمة يرحــب بالجهود التي يبذلها لبنان 
حكومة وشــعبًا حيال موضوع النازحين 
الســوريين الوافدين إلى أراضيه لجهة 



94

استضافتهم رغم إمكاناته المحدودة، وتأكيد 
ضرورة مؤازرة لبنان في هذا المجال وتقاسم 

األعباء واألعداد معه، ووقف تزايد تلك 
األعباء واألعداد من النازحين، والتشديد على 

أْن يكون وجودهم موقتًا في لبنان في ظل 
رفض لبنان ألي شكل من أشكال اندماجهم 

أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة، 
وحرصه على أْن تكون هذه المسألة 

مطروحة على رأس قائمة االقتراحات 
والحلول لألزمة السوريَّة لما في األمر من 

تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل 
ما أمكن لتأمين عودتهم اآلمنة إلى بالدهم 

في أسرع وقت ممكن باعتبارها الحل الوحيد 
المستدام، واإلشادة بالمحاوالت الحثيثة 

التي تبذلها الحكومة اللبنانيَّة لتقليص أعداد 
النازحين السوريين وتوفير أمن اللبنانيين 

والسوريين وتخفيف األعباء عن شعب 
لبنان واقتصاده، بعدما أصبح على شفير 
انفجار اجتماعي واقتصادي وأمني يهّدد 

وجوده. كما يتضّمن البيان تأكيد المجلس 
على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانيَّة 
التعدديَّة الفريدة القائمة على المناصفة 

بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك صيغة 
التعايش بين األديان والحوار بينها والتسامح 
وقبول اآلخر، ودعم المؤسسات الدستوريَّة 

اللبنانيَّة وتعزيز حضور لبنان العربي 
والدولي، والمضي بالتزام أحكام الدستور 

لجهة رفض التوطين والتمسك بحق الالجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

عون والحريري في طائرة واحدة  >> 
 إلى قمة األردن... تبني ورقة لبنان باإلجماع؛

هدى شديد، النهار، 28 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لبنان 
مهّدد، بِفعل تراكم نتائج ســّت سنوات من 
النزوح الســوري على أرضه، بأْن يواجه في 
المدى المنظور مشــكلة وجود كتلة بشريَّة 

بين ظهرانيــه، مكتومة القيد، وتكون لها 
مفاعيل حقوقيَّة واجتماعيَّة وحتى سياســيَّة، 

تشــبه ما تواجهه دول في الخليج العربي 

نتيجة وجود مواطنين غير مســّجلين قانونًا 
فيهــا. هناك 120 ألف حالة والدة حصلت 
في الســنوات الست األخيرة داخل بيئات 
النزوح الســوري في لبنان، وجميعها غير 

مســّجلة في لبنان وال في سوريا.

إنَّ حساســيَّة وضع لبنان الديموغرافي، تُحتّم 
عليــه التحــرّك منذ اآلن لحماية توازناته على 

الَمَديَيْن المتوســط والبعيد، وخصوًصا أنَّ 
النزوح الســوري بدأ ينتج مساًرا تراكميًّا من 

الحاالت الديموغرافيَّة داخل بنيته الســّكانيَّة 
تهّدد اســتقراره الميثاقي الداخلي.

وبحســب المعلومات فإنَّ ما يطلبه لبنان 
من مؤتمر بروكســل، هو إيجاد آليات 

تدمج بين تمويل عمليَّة النزوح الســوري، 
وإعادتهم إلــى بلدهم، بمعنى آخر، أنَّ يتّم 

صرُف أمــواِل المانحين المخّصصة إليواء 
النازحين الســوريين في لبنان، ليس على 

عمليَّة اســتيعابهم في داخله، بل على إنشــاء 
مالذات لهم داخل مناطق في ســوريا ال 

تشــهد قتااًل بين النظام والمعارضة.
مؤتمر بروكســل: ما يريده لبنان...   >>

والمانحون؛ ناصر شــرارة، الجمهوريَّة، 28 آذار 2017¶

اســتغربت مصادر معنيَّة بموضوع 
المستشــفى الميداني المصري القريب من 
حرج بيــروت الحملة على مكان إقامة هذا 

المستشــفى وإظهاره كأنَّه اعتداء على البيئة 
والمنطقة الخضراء في الحرج. وأشــارت إلى 

أنَّ المستشــفى يخدم قطاعات واسعة من 
اللبنانيين والســوريين والفلسطينيين من 
ذوي الحاجات الطبيَّة واالستشــفائيَّة وأنَّ 
الذين يقومون بالحملة على المستشــفى 
ليســوا مطلعين على الحقائق على األرض.

المستشفى الميداني خارج  >>  

المنطقــة الخضراء؛ النهار، 29 آذار 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي: »عشيَّة المشاركة في مؤتمر 

بروكسل، نحن مضطرون إلى ترتيب أمورنا، 
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ونعرف االستحقاقات المترتبة وااللتزامات 
وحجم اإلنفاق قبل طلب أي مساعدة دوليَّة 
على خلفيَّة أزمة النازحين«، ُمضيًفا أنَّ ذلك 

»ينعكس ثقة لدى المانحين ويريح الحكومة 
أيًضا«.

ألوَّل مــرة منذ 12 عاًما الحكومة  >> 
 اللبنانيَّــة تقّر موازنة ماليَّة ــ تحتاج إلى ترتيب

 أوراقها قبل مؤتمر بروكســل للمانحين؛
الشرق األوسط، 29 آذار 2017¶

أعلن المفوض األوروبي للسياسة األوروبيَّة 
للجوار في مؤتمر صحافي عقده في حضور 

سفيرة االتِّحاد كريستينا السن في ختام 
جولته اللبنانيَّة، أنَّ »االتِّحاد األوروبي سيقدم 

العام الحالي مبلغ 62 مليون يورو مساعدة 
في مجال الوقاية الصحيَّة األوليَّة للبنانيين 

والنازحين السوريين«.
62 مليون يورو من االتِّحاد األوروبي   >>

 للوقاية الصحيَّة األوليَّة للبنانيين والنازحين؛
الحياة، 29 آذار 2017¶

قام قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان 
اللواء صبحي أبو عرب بجولة تفقديَّة لقوات 

األمن الوطني الفلسطيني في عين الحلوة.

كذلك زار اللواء أبو عرب مقر القوة المشتركة 
حيث اطلع من قائدها بسام السعد على 
االستعدادات والتحضيرات التي تقوم بها 

القوة المشتركة لتكون جاهزة للبدء بعملها 
وانتشارها في المخيم. 

أبو عرب جال في عين الحلوة وعقبات  >> 
دون إعلن القوة المشتركة؛ الشرق، 29 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ما زالت 
االشتباكات تندلع في مخيّم عين الحلوة... 
ما إْن ينتهي اشتباك حتى يبدأ آخر. الطفل 
الفلسطينيي هادي محمد العلي، الجئ في 

العاشرة من عمره، من األطفال الذين يعانون 
من االشتباكات في مخيم عين الحلوة. هو في 
الصف الرابع أساسي في مدرسة حطين التابعة 

لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

)أونروا( في مخيّم عين الحلوة. هكذا يعرّف 
عن نفسه، قبل أْن يقول: أكره االقتتال بين 

الفلسطينيين. 
هادي... طفل الجئ يكره االقتتال الفلسطيني؛   >>

انتصار الدنان، العربي الجديد، 29 آذار 2017¶

أطلق الصحافي جورج عيد فيلًما وثائقيًّا 
يسلط الضوء على أفراد الجالية اليونانيَّة في 
لبنان. يتحدث الفيلم عن حضور أفراد هذه 
الجالية كالجئين في مطلع القرن العشرين 

وعن المؤسسات التي بنوها، وعن اندماجهم 
في المجتمع اللبناني. 

»كاليميــرا من بيروت«: وثائقي  >> 
لجــورج عيد يروي قصة لجــوء اليونانيين إلى لبنان؛ 

رلــى معوض، النهار، 29 آذار 2017¶

أبدى اللقاء الروحي الصيداوي ارتياحه 
إلى »تجاوب القوى الفلسطينيَّة في مخيم 
عين الحلوة مما سهل عودة األمن للمخيم، 

وناشد المجتمع الدولي دعم لبنان في ما 
يتحمله من أعباء التهجير إليه، وال سيما لجهة 
المهجرين السوريين الذين زاد عددهم على 

نصف عدد سكانه«. 
»اللقاء الروحي الصيداوي«  >> 

يندد باإلخلل باألمن؛ النهار، 30 آذار 2017¶

من كلمة رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 
في القمة العربيَّة في األردن: »لبنان فتح 
بيوته ومنازله ومدارسه الستقبال الهاربين 

من جحيم الحرب ولألسف لبنان يستضيف 
اليوم من سوريين وفلسطينيين ما يوازي 

نصف عدد سكانه واألرقام إلى ارتفاع، وإنَّ 
تخفيف بؤس النازحين وخالصهم وتجنيب 

لبنان التداعيات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة 
واألمنيَّة والسياسيَّة لالزدياد المطرد في األعداد 

لن تكون إاّل من خالل عودتهم اآلمنة إلى 
ديارهم«.

عون طالب بوقف »حروب اإلخوة«   >>
والجامعة بلّم الشمل: لبنان مستعّد للمساعدة في مّد 

الجسور وإحياء لغة الحوار؛ النهار، 30 آذار 2017¶
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كلّف زعماء الدول العربيَّة في ختام قمتهم 
السنويَّة الـ 28 مجلس الجامعة العربيَّة على 
المستوى الوزاري »البحث في آليَّة محددة 

لمساعدة الدول العربيَّة المستضيفة لالجئين 
السوريين بما يمكنها من تحمل األعباء 

المترتبة على استضافتهم«.
قمة البحر الميت تحيي المبادرة العربيَّة   >>

وترفض التدخلت؛ النهار، 30 آذار 2017¶

التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
مدير الحوار حول الهجرة والتعاون في 

»المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة« 
مارتن بلوم والممثل اإلقليمي للمركز الدولي 

في لبنان والشرق األوسط السفير عبد المولى 
الصلح، وتركز البحث على موضوع الهجرة 
بشكل عام والنزوح السوري بشكل خاص 

وتداعياته على الوضع في لبنان وال سيما في 
الشق اإلنساني منه وجوانبه األمنيَّة وارتباطه 

المباشر بحقوق اإلنسان واالتجار بالبشر. 
وشدد بلوم خالل االجتماع على »وضع 
خبرات المركز الدولي بتصرف الحكومة 

اللبنانيَّة ووزارة الشؤون االجتماعيَّة... علًما 
أنَّ المركز الدولي ينفذ أيًضا حاليًّا في لبنان 

مشروع اإلدارة المتكاملة للحدود بتمويل 
من االتِّحاد األوروبي والذي له انعكاساته 

اإليجابيَّة في ما يتعلق بضبط ومراقبة الحدود 
ومكافحة العبور غير الشرعي لألشخاص 

واالتجار بالبشر«. 
وفد من تطوير سياسات الهجرة  >> 

 عرض مع بوعاصي وقائد الجيش موضوع النزوح؛
الديار، 30 آذار 2017¶

عن رئيس الرابطة السريانيَّة، األمين العام 
للقاء المسيحي المشرقي، حبيب افرام 

في كلمة ألقاها في المؤتمر 23 للمؤسسة 
العالميَّة لوحدة الدول األرثوذكسيَّة 

المسيحيَّة: »إنَّ التدخل الروسي في الشرق 
جاء حتى ال نصبح كلنا الجئين«. 

افرام: حتى ال نصبح كلنا نازحين؛  >> 
الديار، 30 آذار 2017¶

دعت حركة فتح في بيان، »بمناسبة يوم 
األرض وعمليَّة الشهيد كمال عدوان، كافّة 
القوى الفلسطينيَّة الوطنيَّة واإلسالميَّة إلى 

الحفاظ على المخيمات وأمنها وأهلها، ورفض 
كّل المحاوالت المشبوهة الرامية إلى تفجير 

األوضاع الداخليَّة«.
فتح لمناسبة يوم األرض للحفاظ  >> 

على أمن المخيمات وأهلها؛ البناء، 30 آذار 2017¶

إطالق نار بكثافة على طائرة استطالع تابعة 
للجيش اللبناني َحلّقت منتصف الليل فوق 

حي حطين في مخيم عين الحلوة، حيث 
يتمركز المطلوبون للدولة اللبنانيَّة وفي 

مقدمهم شادي المولوي وجماعة اإلرهابي 
أحمد األسير.

مضادات أرضيَّة في عين الحلوة؛   >>
الجمهوريَّة، 30 آذار 2017¶

عــن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي  ــ 
شــعبة العالقات العامة: توافرت معلومات 

لفصيلــة المريجة في وحدة الدرك اإلقليمي، 
عن قيام شــخص بفرض خوة على العمال 

الســوريين الذين يتواجدون في محلة موقف 
حي الســلم. ونتيجًة للرصد والمتابعة، 

تمكنــت دوريَّة من الفصيلة المذكورة من 
توقيفــه بتاريخ 2017/03/27، وهو: )ت. م.(، 

لبنانــي، مواليد عام 1970، وبالتحقيق معه 
أنكر بداية ما نُســب إليه، غير أنَّ خمسة 

من العمال الســوريين أكدوا أنَّه كان يمسك 
ســجاًل يوميًّا يدون عليه أسماءهم ويفرض 

على حوالى ســتين منهم مبلًغا قدره 2000 
ل.ل. عن كل شــخص يوميًّا ويرغم من لم 
يتقدم منه صباًحا على دفع خمســة آالف 

ل.ل. وبمواجهتــه بهم، اعترف بذلك واتخذوا 
صفة االدعاء الشــخصي بحقه. كما تم ضبط 
الســجل المذكور فتبيَّن وجود أسماء العمال 

الســوريين عليه. وتبيَّن أنَّه من أصحاب 
الســوابق. وأُودع الموقوف القضاء المختص.

يفرض خوة على سوريّين؛  >> 
الجمهوريَّة، 30 آذار 2017¶
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اطَّلَع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي من وفد مجموعة العمل اللبنانيَّة 

لقضايا الالجئين الفلسطينيين على ما توصلت 
إليه أعمالها برئاسة الوزير السابق حسن 

منيمنة. 
الراعي اتصل بعون مشيًدا بخطابه   >>
 »الجريء« والتقى »مجموعة قضايا اللجئين«؛

النهار، 31 آذار 2017¶

أعلنت األمم المتحدة أنَّ عدد الالجئين الذين 
فروا من األحداث في سوريا تجاوز خمسة 

ماليين شخص. 
األمم المتحدة: 5 مليين نازح سوري  >> 

في دول الجوار؛ األنوار، 31 آذار 2017¶

مصادر وثيقة الصلة بالتحضيرات الجارية 
لمشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل قالت 
إنَّ الحكومة السابقة برئاسة الرئيس تمام 

سالم قدمت في مؤتمر لندن الذي عقد في 
4 شباط عام 2016، أربعة عشر مشروًعا 

للتمويل، فنالت فقط تمويل مشروع واحد 
يتعلق بالطرق يتمثل بتسهيالت ائتمانيَّة 

بشروط ميّسرة.

الحكومة الحاليَّة تعكف منذ والدتها على 
وضع مخطط توجيهي يمتد إلى 8 سنوات 
يوفّر فرص عمل للبنانيين والسوريين على 

السواء.
ملئكة رفيق الحريري في إعمار سوريا   >>

حضرت في القمة؛ أحمد عياش، النهار 31 آذار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »بعد 
أكثر من عام على مؤتمر لندن، يعقد في 
الخامس من نيسان المقبل في بروكسيل 

المؤتمر الدولي الخاص لعرض ملف 
المساعدات لسوريا، بدعوة من االتِّحاد 

األوروبي، على أْن تشارك األمم المتحدة في 
رئاسته. وهدف المؤتمر، بحسب ما أعلنت 

وزيرة خارجيَّة االتِّحاد، »دعم السوريين داخل 
سوريا وفي الدول المجاورة«. لبنان الذي 

يشارك كإحدى الدول المضيفة لالجئين في 

الشرق األوسط، بوفد برئاسة الرئيس سعد 
الحريري، يعّد تقريرًا لرفعه إلى المؤتمر. 

ويعقد الحريري لهذه الغاية اجتماعات 
تنسيقيَّة مع الوفد الوزاري والوزراء الذين 

يشاركون في اللجنة المختصة لدرس التقرير 
الذي يفترض أْن ينجزه مجلس اإلنماء 
واإلعمار ودار الهندسة ومناقشته قبل 

اعتماده.

تنقسم قضيَّة النازحين السوريين في لبنان 
إلى ثالثة مستويات، أمنيَّة واجتماعيَّة )أي 

ما يتعلق منها بالمساعدات( وإحصائيَّة. 
وإذا كان الشق األول متروكًا لألجهزة األمنيَّة 

المعنيَّة، فإنَّ موضوع إحصاء النازحين ال يزال 
لغزًا حقيقيًّا منذ أْن بدأت عمليَّة النزوح... 

فالرقم الذي أعطته المفوضيَّة العليا لشؤون 
النازحين أواخر عام 2014 بلغ مليوناً و38 

ألف الجئ، ومنذ ذلك الوقت أصبح الحديث 
عن العدد يتأرجح بين معلومات رسميَّة 

وغير رسميَّة ليصل إلى مليون ونصف مليون 
نازح، مع اإلشارة إلى أنَّ المفوضيَّة نفسها 

كانت قد قدرت بأْن يصل العدد إلى مليون 
ونصف مليون بنهاية عام 2014. إلى جانب 
المفوضيَّة، يملك األمن العام اللبناني ووزارة 
الداخليَّة أرقاًما تتعلق بتسجيالت السوريين 

لديها. لكن هناك مشكلة حقيقيَّة في اعتماد 
أرقام وإحصاءات دقيقة، إذ إنَّه ليس كل 

السوريين يسجلون إقاماتهم أو يجددونها، 
عدا عن الدخول غير الشرعي، وعثرات 

أخرى تعترض عمليَّة إحصاء دقيقة للنازحين، 
هذا مع العلم بأنَّ ثمة أزمة حقيقيَّة تتعلق 

بعدم تسجيل الوالدات السوريَّة، سواء 
في المستشفيات أو في عيادات القابالت 

القانونيات، أو في المخيمات وأماكن 
سكنهم. وهذه الوالدات، بحسب معطيات 
غير رسميَّة، تتزايد بشكل مطرد منذ سبعة 
أعوام. وتتحدث بعض المعطيات عن عدد 

يقارب خمسين ألف والدة سنويًّا، ال يسجلون 
كسوريين، والخشية أْن يتم تسجيلهم الحًقا 

كمكتومي قيد، فضاًل عن الزيجات المختلطة 
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مع لبنانيات والتي ال تسجل أيًضا. وهذا أمر 
يستوجب معالجته عبر األجهزة المعنيَّة. وقد 
طرحت اقتراحات عدة إلجراء عمليَّة إحصاء 
شاملة للنازحين، مع توفير كامل المعطيات 

حولهم من خالل مراكز الخدمات التي 
تنتشر على كامل األراضي اللبنانيَّة ويفوق 

عددها المئتين، إضافة إلى أنَّ وزير الشؤون 
االجتماعيَّة الحالي بيار بوعاصي اقترح القيام 

بإحصاء »بيومتري« أي إعطاء النازحين 
»بطاقة ذكيَّة« تتضمن كل المعطيات، بما 

في ذلك بصمة العين. أما في الشق المتعلق 
بالمساعدات، فيحمل لبنان الى بروكسيل 

أربعة عناوين تندرج تحت عنوان أساسي هو 
مساعدة لبنان واللبنانيين والسوريين على 

مواجهة عبء النزوح...

وتنص ورقة الحكومة على أربعة عناوين: 
ضرورة تقديم المساعدة اإلنسانيَّة للنازحين 

ودور المجتمع الدولي في تقديم هذه 
المساعدة ألنَّه ال قدرة للبنان على مواجهة 

هذه األعباء، وضرورة دعم المواطنين 
المحتاجين كافة ودعم المجتمعات المضيفة 

لالجئين محليًّا، عبر خدمات محليَّة كتأمين 
البنى التحتيَّة. وإضافة الى الشق السياسي 

الذي يتعامل به لبنان مع النازحين وضرورة 
تأمين عودة آمنة لهم، يطلب لبنان عملياً في 

الوقت الراهن من مؤتمر بروكسيل مساعدة 
لبنان )عبر هبات أو قروض ميّسرة وبفوائد 
ا(، إلعادة تأهيل البنى التحتيَّة  مخفضة جدًّ
التي لم تعد تستوعب متطلبات اللبنانيين 

والسوريين مًعا... وإعادة تأهيل البنى 
التحتيَّة بحسب الخطة تشمل كل لبنان، وكل 

القطاعات من مياه وكهرباء وصرف صحي 
وجسور وطرق، بقيمة عشرة مليارات دوالر 

على مدى ثماني سنوات. ومن شأن هذه 
الخطة أْن تحرك االقتصاد اللبناني وتوفر 

فرص عمل للبنانيين، وتساهم في إحياء كل 
المناطق التي تستضيف نازحين سوريين...

لكن السؤال، ماذا لو لم يستجب المجتمع 
الدولي للمطلب اللبناني، وماذا لو لم يحصل 
لبنان على المبلغ المذكور، وما هي الخطوة 

التالية بعد بروكسيل؟ وبعيًدا عن موضوع 
الهبات والمساعدات الماليَّة، هل يمكن أْن 

نشهد قراًرا حكوميًّا جامًعا بضرورة إجراء 
إحصاء فعلي للنازحين مع المعطيات كلها، 

طالما أنَّ األفرقاء المنضوين في الحكومة 
باتوا يتحدثون جميًعا عن رؤية واحدة لهذا 

الملف؟
النازحون في مؤتمر بروكسيل:  >> 

 من يؤّمن للبنان 10 مليارات دوالر؟؛
هيام قصيفي، األخبار 31 آذار 2017¶
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ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري في 
السراي اجتماًعا تحضيريًّا للبحث في سياسة 
الحكومة في شأن ملف النازحين السوريين 

تمهيًدا لعرضها في مؤتمر بروكسل. حضر 
االجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الصحة، غسان حاصباني، وزير التربية 
والتعليم العالي، مروان حمادة، وزير 

الداخليَّة، نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون 
التخطيط، ميشال فرعون، وزير الماليَّة، علي 
حسن خليل، وزير الشؤون االجتماعيَّة، بيار 

بوعاصي، وزير الدولة لشؤون النازحين، 
معين المرعبي وزير االقتصاد، رائد خوري، 
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر، 
مستشار رئيس الجمهوريَّة لشؤون التعاون 
الدولي إلياس بوصعب، ومستشار الحريري 

لشؤون النازحين نديم المنال، ومستشاره 
للشؤون اإلنمائيَّة فادي فواز. 

الحريري ترأس اجتماًعا تحضيريًّا لمؤتمر   >>
النازحين في بروكسيل؛ النهار، 1 نيسان 2017¶

اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري، خالل 
لقاء مع وسائل اإلعالم األجنبيَّة، أنَّ أزمة 
الالجئين السوريين وصلت إلى »نقطة 
االنهيار«، محذًرا من أنَّ »التوتر« بين 

اللبنانيين والسوريين يمكن أْن يتحول 
إلى »اضطرابات مدنيَّة«. وأضاف أنَّ لبنان 
الذي يستقبل أكثر من مليون الجئ سوري 
مسجل أصبح »مخيًما كبيرًا لالجئين... لقد 

بلغت هذه القضيَّة الذروة... نريد أْن يصغي 
المجتمع الدولي إلينا ويدرك أنَّ لبنان 

يواجه أزمة«. وأكد الحريري أنَّ الوضع أكثر 
خطورة من أي وقت مضى، وخصوًصا على 

الصعيد االجتماعي موضًحا 
أنَّه »في معظم البلدات التي 

تستضيف الالجئين، هناك 
توتر كبير بين اللبنانيين والسوريين«. ثم 
قال: »أستقبل رؤساء بلديات طلبوا مني 

التوصل إلى وسيلة تسمح بترحيل النازحين 
إلى سوريا. هذا شيء لن نفعله مطلًقا 

كحكومة ألنَّنا نعرف المخاطر التي سيتعرض 
لها هؤالء، ولكن هذا يعكس مدى توتر 

الناس«.
لبنان »المخّيم الكبير«...  >> 

أخطر تحذير للحريري؛ النهار، 1 نيسان 2017¶

أكد وزير الخارجيَّة جبران باسيل خالل 
استقبال أقامه على شرفه القنصل العام 

في ملبورن أْن »ال حل لألزمة في سوريا إاّل 
بعودة السوريين إلى أرضهم: »لن نسمح أو 
نقبل بتوطين السوريين أو الفلسطينيين في 

لبنان، بل نريدهم أْن يعودوا إلى وطنهم«.
باسيل من ملبورن: المغتربون سيظلمون   >>

مرة ثانية في قانون االنتخاب؛ النهار، 1 نيسان 2017¶

عن وزير الطاقة سيزار أبي خليل، خالل 
مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة 
شرح فيه محاور خطة الكهرباء التي أعّدها 
وأقرّها مجلس الوزراء في جلسته األخيرة: 
»هناك أسباب غير طبيعيَّة لزيادة الطلب 

على الكهرباء ناتجة عن الالجئين السوريين 
إذ أظهرت دراسة أعدتها وزارة الطاقة مع 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، )يو أن دي 
بي(، أنَّ الالجئين السوريين يستهلكون ما 

يزيد عن 490 ميغاواط ويحرمون اللبنانيين 
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من 5 ساعات تغذية يوميًّا ويكلفون الدولة 
أكثر من 333 مليون دوالر«.

أبي خليل أعلن انطلق خطة الكهرباء؛  >> 
النهار، 1 نيسان 2017¶

نبه وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي إلى أهميَّة »الحفاظ على الهويَّة 

الوطنيَّة للنازحين السوريين والعراقيين 
والفلسطينيين الموجودين في لبنان« وأعلن 

خالل لقائه مع »المجموعة السوريَّة األساسيَّة 
الخاصة بتوطين الالجئين« في حضور ممثلة 

المفوضيَّة السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين في لبنان ميراي جيرار، إلى أنَّه 
»على رغم تحفظنا الشديد على سياسة 

التوطين في بلد ثالث، فإنَّنا بسبب صغر 
مساحة لبنان الجغرافيَّة واقتصاده الضعيف، 

ووضعه السياسي الداخلي، نجد أنفسنا 
مضطّرين إلى التعاون مع البلدان المستعدة 

الحتضانهم على أراضيها«، وجدد المرعبي 
تأكيده أنَّ »لبنان بلد نزوح موقت، ريثما 

تنتهي الحروب في بلدان النازحين إليه 
ويصبح في إمكانهم العودة اآلمنة والكريمة 

إليها«.
المرعبي: لبنان بلد نزوح ُموقت؛  >> 

المستقبل، 1 نيسان 2017¶

توقف تجمع المؤسسات األهليَّة في مدينة 
صيدا والجوار عند »األحداث المؤسفة 

والمتكررة في مخيم عين الحلوة«، وبحث 
في ما تم التوصل إليه على صعيد التحضير 

لتحرك مدني لبناني فلسطيني مشترك 
من أجل الحد من تأثيرات ما يجري على 
الجوانب الحياتيَّة واإلنسانيَّة واالجتماعيَّة 

ألبناء المخيم. 
»حراك« مدني لبناني/فلسطيني  >> 

حول عين الحلوة؛ المستقبل، 1 نيسان 2017¶

التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
في مكتبه في الوزارة المنسقة الخاصة 

لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ. تركز 

البحث على مؤتمر بروكسل حيث أكد 
بوعاصي »ضرورة دعم البنى التحتيَّة اللبنانيَّة 

التي تراجعت جراء األزمة السوريَّة، ودعم 
المجتمع اللبناني المضيف«.

بوعاصي بحث والمنسقة الدوليَّة في  >> 
ما سيتناوله مؤتمر بروكسل؛ األنوار 1 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أطلق 
وزير السياحة أفيديس كيدانيان مواقف 
تجاه تركيا وأرمينيا، وما لبثت أْن قامت 

ضجة حولها، وطبًعا على مواقع التواصل 
االجتماعي... بال حسيب أو رقيب. 

بصراحة، تحدث كيدانيان عن مفاضلته بين 
أرمينيا وتركيا، وقال إنَّه يفضل أرمينيا، وإنَّه 

متمسك بأصوله، ونقل عنه على مواقع 
التواصل االجتماعي قوله: »ال أرحب أبًدا 

بوفود تركيَّة سياحيَّة تزور لبنان، فأنا أكره 
تركيا بمن فيها«. عبّر الوزير عن موقف، إنَّما 
ليس بهذه الطريقة، بل تحديًدا هو قال: »ال 

أحب أْن أتعامل معهم«. أتى موقفه منسجًما 
مع انتمائه السياسي والحزبي والطائفي، 
ال مع الحكومة اللبنانيَّة. يشرح كيدانيان 

فيقول: »ال أفهم، لماذا كل هذه الضجة... 
هذا النظام ال أحبه، وال أحب التعامل معه. 

أين المشكلة؟ وهل من جديد يدعو إلى 
االستغراب؟«... ربما ليست المشكلة في 
كالم وزير أرمني عن تركيا، إنَّما أاّل يجبره 
موقعه على تحفظ ما عن بعض المواقف 
أو التنبّه لبعض التصريحات، لكونه يمثّل 

الحكومة أواًل؟ يجيب: »نعم، وأنا أدرك هذا 
األمر، لذلك، لم أسمح لنفسي بالقول إنَّني 
أسمح بوجود األتراك في لبنان أو ال، أو إذا 

كنت أرحب بهم أو ال. ال يحق لي هذا األمر 
في األساس، وأنا مدرك أنَّ موقف الحكومة 

اللبنانيَّة مختلف...«.
هل من سقف يحدد تصريحات الوزراء؟   >>

كيدانيان لـ»النهار«: عّبرت بصراحة وأعرف موقف 
الحكومة؛ منال شعيا، النهار، 1 نيسان 2017¶

عن الخبير االقتصادي الدكتور إيلي يشــوعي 
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خــالل حديث إذاعي: إنَّ هناك نوعين 
من النازحين الســوريين إلى لبنان: النازح 

الذي يملك القدرة على اســتئجار منزل 
والمقتــدر، والنوع اآلخر المعدم والفقير، 

ومع األســف غالبيَّة النازحين هي من الفئة 
الثانية، وبالتالي هذا يطرح مشــكلة إنسانيَّة 

واجتماعيَّة واقتصاديَّة على لبنان. 

ويضيف يشوعي: »أعتقد أنَّ المسؤوليَّة اليوم 
تشبه قضيَّة الفلسطينيين، يجب أاّل تكون 

مسؤوليَّة دولة واحدة، بل من خالل تضامن 
عربي ودولي تجاه هذه القضيَّة اإلنسانيَّة، 

ولبنان، بسبب الطبقة السياسيَّة التي حكمته، 
غرق بالديون ...ال حل إاّل بالمساعدات 

الخارجيَّة عبر السفارات، وإاّل سيتعرّض األمن 
االجتماعي في لبنان لخطر أكيد«. 

أمــا النائب ناجي غاريّوس، )تكتل التغيير 
واإلصالح(، فقال خالل الحديث نفســه: »مع 

التهجير الفلســطيني في 1948 قالوا إنَّ 
الفلســطينيين سيأتون موقتًا، غير أنَّ الدولة 
اللبنانيَّة حينها وضعت الفلســطينيين حول 
المــدن الكبيرة في لبنان، من طرابلس إلى 
بيــروت وصيدا وصور والبقاع. اليوم، بعد 

مرور ســنوات كثيرة لم تحل قضيتهم... نأمل 
من خالل مؤتمر بروكســل أْن تحل قضيَّة 

الالجئين السوريين«. 
ريما زهار، مقاربة لبنانيَّة جديدة في   >>

بروكسل لمعالجة النزوح السوري؛ إيلف، 1 نيسان 

¶2017

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي: »إنَّ لبنان يحمل هّم اللجوء 

الفلسطيني منذ عقود باإلضافة إلى إستضافته 
جزًءا بسيطًا من الالجئين العراقيين، وأضيف 
إليهم الالجئون السوريون منذ اندالع األزمة 
السوريَّة، وبالتالي يقترب عدد الالجئين في 

لبنان بين سوريين وفلسطينيين وعراقيّين 
من مليوني الجئ، أي نحو 50 بالمئة من 

عدد سكان لبنان، وهذا العدد ال قدرة 
ألي بلد على تأمين العيش البسيط لهؤالء 

الالجئين، فكيف بلبنان حيث يتركز النازحون 
في مناطق تعاني أصاًل من مشكلة في 

بناها التحتيَّة مثل عكار والبقاعين الشرقي 
واألوسط، وهذا ما يولّد مشاحنات بين 

السكان المحليين والنازحين حول تأمين 
المياه ومعالجة الصرف الصحي والتزاحم 

على مقاعد المدارس وعلى االستشفاء 
في المستشفيات الحكوميَّة، وفي سوق 

العمل وكل هذه العوامل تولّد ضغطًا على 
المجتمعات اللبنانيَّة وعلى النازحين«، ولفت 

المرعبي إلى أنَّ »لبنان هو البلد األكرم في 
العالم ألنَّه يستضيف على أرضه ما يقارب 

من نصف سكانه من النازحين، وبالتالي 
ال يمكن الطلب منه االستمرار في تحّمل 
هذا العبء الهائل، ولذلك ليس مستغربًا 

أْن نسمع بحوادث بين اللبنانيين والنازحين 
في المناطق، وهذا ال شك يؤثر على السلم 

األهلي ويعرّض اللبنانيين والنازحين لصراعات 
ال تُحمد عقباها. من هنا، كانت دعوة دولة 

الرئيس الحريري المجتمع الدولي للقيام 
بواجبه تجاه لبنان، ومّد يد المساعدة إلنشاء 

البنى التحتيَّة لتأمين مستلزمات العيش 
الكريم للّبنانيين والنازحين على السواء«. 

ويؤيد المرعبي القول إنَّ إنشاء وزارة تعنى 
بالنازحين يشّكل نقطة قوة في تعامل لبنان 

مع المجتمع الدولي في هذا الملف«.
المرعبي للمستقبل: مؤتمر بروكسل   >>

يستجيب لمطالب لبنان؛ المستقبل، 2 نيسان 2017¶

اعتبر األمين العام للتيار األسعدي المحامي 
معن األسعد أنَّ »تفضيل وزير السياحة 

أواديس كيدانيان أرمينيا على لبنان ليس 
جديًدا ومفاجئًا، وهو كشف المعلوم وأكد 

المؤكد بارتباط معظم الطبقة السياسيَّة كليًّا 
بالخارج وبوالئها له وليس للبنان«. وأضاف: 
»إنَّ الحديث المفاجئ عن خطر النازحين 

السوريين، وفي هذا التوقيت، غير بريء على 
اإلطالق، وهو مرتبط بأجندات أجنبيَّة هدفها 

إقامة ما يسمى مناطق آمنة داخل سوريا 
ومحاولة تقسيمها«، مشدًدا على »ضرورة 
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التعاون بين الحكومتين اللبنانيَّة والسوريَّة 
لحل موضوع النازحين وفق برنامج منظم 

إلعادتهم إلى مناطقهم«.
األسعد لحل موضوع النازحين؛  >> 

الديار، 2 نيسان 2017¶

اعتبــر النائب نعمة الله أبي نصر أنَّ كالم 
الحريــري عن أنَّ »لبنان يقترب من نقطة 

االنهيار بســبب ضغوط استضافة مليون 
ونصف مليون الجئ ســوري هو كالم في 

قمة المســؤوليَّة، ويقتضي بالتالي اإلسراع 
فــي اتخاذ القرارات المطلوبة لجهة فتح قناة 
االتصال مع األمم المتحدة والدولة الســوريَّة 
لبرمجة عودة النازحين الســوريين«. وأضاف: 

»إنَّ العودة اآلمنة للســوريين إلى بالدهم 
هي مســؤوليَّة عربيَّة ودوليَّة كما أنَّ حصول 

لبنان على الدعم المالي لقاء اســتضافة 
النازحين حق له«.

أبــي نصر دعا للتصال باألمم المتحدة  >> 
 وســوريا لبرمجة عودة النازحين إلى بلدهم؛ 

الديار، 2 نيسان 2017¶

أوضح وزير الخارجيَّة جبران باسيل في مؤتمر 
صحافي في أستراليا أنَّ »لبنان بلد هجرة 
وليس استيطان على عكس أستراليا« وأنَّه 

التقى لبنانيّين من بلدة الميَّة وميَّة صودرت 
أراضيهم من الدولة أو من الفلسطينيين وقد 
خسرهم لبنان محماًل المجتمع الدولي تبعة 
أزمة اللجوء الفلسطيني، وتخوف من إمكان 

بقاء النزوح السوري في لبنان بما يتسبب 
بهجرة اللبنانيين ومسؤوليَّة األمم المتحدة 
إعادة السوريين إلى األماكن المتاحة سواء 

من جانب النظام أو المعارضة. 
باسيل كشف أنَّ »حزب الله« لم يعِط  >> 

 جوابًا: أسبوع اآلالم سيكون أسبوع قانون االنتخاب؛
النهار، 3 نيسان 2017¶

دعا رئيس الحكومة سعد الحريري في حديث 
إلى قناة فرانس 24 المجتمع الدولي إلى 
»تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري 

والنازحين السوريين في لبنان، ألنَّه لم يعد 
باستطاعة الدولة اللبنانيَّة تحمل أعباء مليون 

ونصف مليون نازح سوري«... كما دعا إلى 
االستثمار في لبنان بمبلغ يتراوح بين 10 و12 

مليار دوالر على مدى سبع سنوات ليتمكن 
لبنان من تحمل أعباء النزوح السوري وتأمين 

متطلبات النهوض االقتصادي«. 
لقاء وداعي اليوم مع هوالند ووسام برتبة   >>
»كوماندور«... الحريري: إسرائيل ال »حزب الله« تريد 

حربًا؛ النهار، 3 نيسان 2017¶

ناشد مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة عبد اللطيف 
دريان، خالل احتفال تكريمي أقامه رجل 

األعمال أحمد ناجي فارس، »المجتمع الدولي 
ومنظمات حقوق اإلنسان اإلسراع في تقديم 

الدعم الالزم إلى الدولة اللبنانيَّة وجميع 
المؤسسات العاملة التي تحمل أعباء النزوح، 

وكذلك في احتضان النازحين السوريين«. 
دريان استبشر خيًرا بالعهد وأداء الحكومة؛   >>

النهار، 3 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: فيما 
يغادر الوفد الرسمي صباح اليوم إلى 

بروكسيل للمشاركة في االجتماع التحضيري 
للمؤتمر الدولي المخصص لملف »النزوح 

السوري« بحسب التوصيف اللبناني، 
و»اللجوء السوري« بحسب التوصيف 

العالمي، يبدو أنَّ رياح االنقسام الداخلي 
هبّت عشيَّة المؤتمر بما طرح أكثر من عالمة 

استفهام، وال سيما حول قدرة رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري على استيعاب هذا 

االنقسام أمام هذا العدد الكبير من الدول 
بصفته رئيًسا للوفد اللبناني...

لماذا يغيب الوزير باسيل عن المؤتمر؟ ليس 
من جواب رسمي حتى اآلن. لكن ثمة ما يشير 

إلى تباعد بين ما انتهى إليه االجتماع األخير 
للجنة الوزاريَّة المكلفة ملف النازحين برئاسة 

رئيس الحكومة وبين وزير الخارجيَّة الذي تابع 
الملف عن بعد بواسطة الوزير السابق الياس 

بوصعب الذي شارك في االجتماع...
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طلب رئيس الحكومة من وزير الداخليَّة 
والبلديات نهاد المشنوق أْن يجري تسجيل 

الوالدات السوريَّة في لبنان التي حصلت 
بعد النزوح وذلك طبًقا لألصول القانونيَّة. 

ووفق أحد اإلحصاءات يبلغ عدد السوريين 
المولودين في لبنان نحو 120 ألًفا، وهو رقم 
مرشح للتصاعد. وتهدف خطوة الحريري إلى 

تأكيد سوريَّة هؤالء النازحين كي يحفظ لبنان 
حقه وحقهم في عودتهم إلى سوريا عندما 

تحين ظروف العودة اآلمنة. 

ويكشف مصدر سياسي بارز أنَّ مسؤواًل 
سوريًّا رفيع المستوى أبلغ زائره اللبناني قبل 

فترة ليست طويلة أنَّ النظام يتعامل مع 
ملف النازحين على أساس أنَّ عدد سكان 

سوريا هو 12 مليون نسمة. أما ما يقال عن 
عودة ماليين النازحين من ديار النزوح ومن 

بينها لبنان فهو ليس وارًدا في قاموسه.
دمشق تعتبر عدد سكان سوريا 12 مليونًا   >>

 وال عودة للجئين ــ من يتحدى الحريري في أول
 إطللة دوليَّة في مؤتمر بروكسل؟..؛ أحمد عياش،

النهار، 3 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: منذ 
بداية األزمــة، حصل لبنان على دعم وصلت 

قيمتــه إلى 4,9 مليارات دوالر أميركي. 
وفــي عام 2016 وحده، حصل لبنان على 

أكثــر مــن 1,5 مليار دوالر، آتيًا في المرتبة 
الثانيــة مــن حيث الحصول على الدعم بعد 
ســوريا. ولكن لألسف، لم يكن هذا الدعم 

كافيًا لمعالجــة جميع ذيول الفقر والضعف 
المتصاعديــن. منذ عام 2014، تضاعف 

عدد األشــخاص الذين يعيشون بأقل من 
2.9 دوالر يوميًا ليصبح 1,2 مليون شــخص. 
بالكاد يســتطيع الناس العيش بهذا المبلغ 

الزهيــد، في حين يغرق نحو 300 ألف 
لبناني وأكثر من مليون الجئ ســوري في 
دّوامة من الديون ال يســتطيعون الهروب 
منها. وتبقى البطالة من المســائل األكثر 
إلحاًحــا للمجتمعات المضيفة والالجئين 

على حّد ســواء، وال ســيما بين الشباب مما 

يجعلهم أكثر عرضة لالنخراط في نشــاطات 
غير قانونيَّــة ومتطرفة وعنيفة. إنَّ تجذر 

الفــوارق االجتماعيَّة واالقتصاديَّة، فضاًل عن 
البنية التحتيَّــة والخدمات المرهقة، يخلق 

مخاوف مشــروعة حول السالمة واألمن 
والوظائــف ما يؤجج عدم الرضى والتوترات 

االجتماعيَّة. ففــي غالبيَّة البلديات التي 
زرتها تكررت الشــواغل والشكاوى نفسها 

مراًرا وتكــراًرا: الناس يريدون المياه وأنظمة 
مناســبة للصرف الصحي والمدارس ألوالدهم 

وفرص العمل. ففي عرســال مثاًل، تلّوثت 
المياه الجوفيَّــة بالصرف الصحي ألنَّ البنية 

التحتيَّــة المحليَّة، غيــر الكافية لتلبية حاجات 
الســكان المحليين، تعجز عن استيعاب 
المزيــد من مياه الصرف الصحي اآلتية 

من المخيمات غير الرســميَّة لالجئين. وقد 
تســبب هذا األمر بتصاعد التوترات التي إذا 

مــا لم يتــم معالجتها على الوجه الصحيح، قد 
تؤدي إلــى تصاعد العنف... إنَّ الحفاظ على 

اســتقرار لبنان يعني الحفاظ على التسامح 
والتنوع فــي المنطقة. فاليوم، أكثر من أي 

وقت مضــى، يجب أْن يتطابق الدعم الدولي 
مــع كرم لبنان كبلــد مضيف. فلنعمل مًعا 

من أجل مســتقبل أفضل للبنان والمنطقة.
قبيل انعقاد مؤتمر بروكســل؛  >> 

فيليب الزاريني، النهار، 3 نيســان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في عكار، 
انتهى »العصر الذهبي« للنازحين السوريين: 

اختفت الشعارات وغابت التحركات الداعمة، 
وأُغلقت هواتف السياسيين في وجه »الثوار« 

والنازحين على حد سواء، وتحّولت نعمة 
اإلقامة إلى نقمة لكثيرين... 

في عكار، اليوم، يقال، علًنا، كالم لم يكن أحد 
يتصور أْن يقال يوًما عن »طرد النازحين«. 

رئيس بلديَّة عيات محمد رأفت نجيب، 
الذي يتجه إلقامة مؤتمر صحافي يعلن فيه 

طرد النازحين من البلدة، يؤكد أنَّ »الفوضى 
باتت عارمة، والمواطنين غير راضين عن 
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تقاسم المياه والكهرباء والصرف الصحي مع 
النازحين السوريين الذين استولوا على كل 
شيء، في حين يئن المواطن اللبناني من 

دفع الضرائب«. 

يكرر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، منذ تسلمه الوزارة، »أنَّ لبنان 
تحول بأسره إلى مخيم لالجئين. الوضع 

مأسوي للغاية، والمجتمع المضيف أُنهك 
بعد استنزاف مقومات العيش«، مؤكًّدا »أنَّ 
كل ذلك يدفعنا إلى إيالء اللبنانيين اهتماًما 

استثنائيًّا على كل المستويات االجتماعيَّة 
واالقتصاديَّة والتربويَّة والصحيَّة، وعلى تأمين 

البنى التحتيَّة غير الموجودة في األساس، 
كما يفرض علينا وضع سياسة خاصة للتصدي 

لألزمة بما يمكننا من مواجهة التحديات 
الكيانيَّة التي فرضتها علينا أزمة النزوح 

السوري«.

أما رئيس »جمعيَّة تجار محافظة عكار« 
إبراهيم الضهر فيؤكد أنَّ »الواقع الحالي أسوأ 
بكثير مما كان عليه في 2016/2015«. ووفًقا 
لدراسة مفصلة أعدتها الجمعيَّة عن األوضاع 
االقتصاديَّة في عكار في تلك الفترة تبيّن أنَّ 
نسبة البطالة ناهزت الـ 75 في المئة، فيما 
وصلت نسبة المؤسسات التجاريَّة المتعثرة 
جراء الوضع االقتصادي المتردي إلى 80 في 

المئة.
الفقــراء ضاقوا بالفقراء في عكار:  >> 

 نهاية »العصــر الذهبي« للنزوح!؛ نجلة حمود،
األخبار، 3 نيسان 2017¶

أشار المدير العام لمنظمة العمل الدوليَّة 
غي رايدر بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشال 

عون إلى مسؤوليَّة المنظمة في »توفير 
فرص عمل وتنمية للمجتمعات اللبنانيَّة التي 

تستضيف النازحين السوريين من خالل تنفيذ 
مشاريع تؤمن فرص عمل للبنانيين وبعض 

الفرص للنازحين«. 
عون التقى رايدر ونحاس ووفًدا من   >>

 األشرفيَّة/المدور: اللبنانيون أمام نهج جديد
يمحو تراكم 27 عاًما؛ النهار، ٤ نيسان 2017¶

تمنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
بعد لقائه رئيس الوزراء الفرنسي بيرنار 

كازنوف  »أْن يكون لفرنسا دور كبير تلعبه 
في مؤتمر بروكسل«، داعيًا »كل الدول إلى 

مساعدة لبنان، وخصوًصا في ما يتعلق بأزمة 
النازحين، ألنَّه ال يمكن لبنان أْن يتحملهم 

بداًل عن المجتمع الدولي الذي عليه أْن 
يستثمر في لبنان ويعطيه كل اإلمكانيات 
لكي يتمكن من استكمال هذا المشوار، 

خصوًصا أنَّ ما يحصل في سوريا لم ينته«. 
وأكد أنَّ »هناك توافًقا كبيرًا داخل الحكومة 

بالنسبة إلى هذا الملف، ونحن كلبنانيين 
سنعمل عليه«، مشدًدا على »أنَّنا نلملم مع 

رئيس الجمهوريَّة الترهل الذي حصل بسبب 
الفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، ولكن 
بسبب وجود مليون ونصف مليون نازح 

سوري، فإنَّ الجهد الذي نقوم به يجب أْن 
يكون أكبر بكثير«. 

عن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند خالل 
تقليده رئيس الحكومة سعد الحريري وسام 
جوقة الشرف برتبة كوماندور باسم الدولة 
الفرنسيَّة: »تباحثنا في التحديات التي يمر 

بها لبنان مع وصول الحرب السوريَّة إلى 
أبوابه ووجود مليون ونصف مليون نازح 
سوري يشكلون بالنسبة إلى لبنان ضغطًا 

كبيرًا على البنى التحتيَّة والخدمات«.
الحريري: حريصون على عدم تحول أزمة   >>

النازحين إلى مشكلة أكبر ــ هوالند قلده وسام جوقة 
الشرف وأكد تضامن فرنسا مع لبنان واالستمرار في 

مساندته؛ المستقبل، ٤ نيسان 2017¶

اعتبر رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
لقائه وزيرة الدفاع اإليطاليَّة أنَّ »لبنان 

وإيطاليا يواجهان التحديات نفسها مثل 
الهجرة والنزوح واإلرهاب«. الوزيرة اإليطاليَّة 
أبدت استعداد بالدها للمساعدة في تخفيف 

عبء النازحين السوريين في لبنان. 
بينوتي التقت عون وبري وزارت الجنوب:   >>

 إيطاليا مستمرة في مساعدة القوات المسلحة؛
النهار، ٤ نيسان 2017¶
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بحث المدير العام لمنظمة العمل الدوليَّة مع 
جمعيَّة الصناعيين في تأثير اللجوء السوري 

على العمالة اللبنانيَّة. 
تأثير اللجوء السوري على العمالة اللبنانيَّة؛   >>

النهار، ٤ نيسان 2017¶

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس 
وزرائه برنار كازنوف لرئيس الوزراء سعد 
الحريري دعم فرنسا لكل ما يؤمن للبنان 
الصمود في تحمله أعباء النزوح السوري. 

الحريري يحظى بدعم فرنسا لخطة   >>
النازحين؛ النهار، ٤ نيسان 2017¶

استقبل وزير اإلعالم ملحم الرياشي في مكتبه 
في الوزارة، السفير البريطاني هيوغو شورتر، 
وبحث معه في العالقات بين البلدين وملف 

النازحين السوريين.
ملف النازحين بين الرياشي وشورتر؛   >>

المستقبل، ٤ نيسان 2017¶

عدد رئيس الوزراء الروسي السابق سيرغي 
ستيباتشين خالل زيارته رئيس الجمهوريَّة 

العماد ميشال عون على رأس وفد من 
»الجمعيَّة اإلمبراطوريَّة األرثوذكسيَّة الروسيَّة/

الفلسطينيَّة«، ما قدمته الجمعيَّة من 
مساعدات إنسانيَّة للنازحين السوريين بدعم 

من الكنائس الروسيَّة.

أما بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة 
بطرس الراعي في الصرح البطريركي في 
بكركي فأكد ستيباتشين »مواصلة عملنا 
اإلنساني في لبنان، ومساعدة النازحين 
السوريين، وإقامة مدرسة لتعليم اللغة 

الروسيَّة«.
ستيباتشين: عدد النازحين في لبنان قد   >>

يؤدي إلى عدم االستقرار؛ المستقبل، ٤ نيسان 2017¶

عن وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران باسيل 
خالل حفل استقبال على شرفه أقامه قنصل 
لبنان الفخري في والية كوينزالند )أستراليا(: 
»كل العالم يشكرنا كل يوم بكلمات جميلة 

ألنَّنا نستقبل مليوني نازح والجئ، ويبدي 
تعاطفه معنا ومحبته وشكره لنا، وفي نفس 
الوقت يحاول أْن يفرض علينا سياسة تهدم 

بلدنا وتقوض االستقرار فيه وتؤذي هويتنا... 
كل يوم لدينا لقاء دولي ونزاع وصراع مع 

الدول التي تعظنا وتود تعليمنا كيف نتعاطى 
في موضوع النازحين... دول ال تستطيع أْن 
تستقبل عشرة آالف أو خمسة آالف نازح، 

تأتي وتعظنا نحن من يستقبل مليوني نازح، 
وتود إخبارنا عن كيفيَّة دمجهم في مجتمعاتنا 

وتوفير فرص عمل وتأمين مساكن لهم، 
وكذلك تأمين الرعاية الصحيَّة واالجتماعيَّة 

والتربويَّة...

إنَّ هذا النزوح من شأنه أْن يسبب إرهابًا 
بسبب الفقر والبؤس مع التحريض الطائفي 
ما يؤدي إلى يأس الناس من مستقبلهم كما 

حصل مع الفلسطينيين الذين ُهّجروا من 
بلدهم وُمنعوا من العودة إليه وهم في لبنان 

منذ سبعين عاًما...

هذه التجربة أوجدت في المخيمات أمكنة 
تقبل أو تستوعب أو تحتضن بشكل أو بآخر 
عناصر إرهابيَّة، ]ويبدو أنَّهم[ يودون إعادة 
التجربة ذاتها مع النازحين في المخيمات 

السوريَّة«.
باسيل من بريزبين األستراليَّة:  >> 

النزوح قد يسبب إرهابًا؛ األنوار، ٤ نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تكشف 
أوساط التيار األزرق أنَّ محاولة بعض القوى 

السياسيَّة، وتحديًدا حزب الله، استدراج لبنان 
إلى التواصل مع النظام السوري بذريعة 

إعادة النازحين إلى المناطق اآلمنة، سقطت 
أمام إصرار الحريري على رفض أي خطوة 
في هذا المجال متمّسًكا بضرورة العودة 

المنظمة لالجئين إلى مناطق آمنة يحددها 
المجتمع الدولي ورفض أي عودة عبثيَّة قد 

تعرض هؤالء للخطر إذا ما تمت إعادتهم إلى 
مناطق النظام، وخصوًصا معارضيه. 

مصادر غربيَّة أشارت من جهتها إلى أنَّ 
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الخطة األميركيَّة المقترحة إلقامة »مناطق 
استقرار موقتة« في سوريا لن تفلح في 

إنقاذ حياة المدنيين، وأنَّه مهما اختلفت 
المصطلحات التي تُطلق في هذا االتجاه 

فإنَّها تبقى من قبيل األساطير أو الخرافات، 
مضيفة أنَّ كشف وزير الخارجيَّة األميركيَّة 
عن الموضوع ال يعني أنَّها أصبحت واقًعا، 

ذلك أنَّ إقامتها تتطلب توفير خدمات 
أساسيَّة مثل المياه والغذاء والصرف 

الصحي والرعاية الصحيَّة التي طالها الدمار 
في الحرب الطاحنة، مشيرة إلى أنَّ رفض 

الحكومة السوريَّة الترخيص إلقامة مثل 
هذه المناطق يفرض استصدار قرار من 

مجلس األمن الدولي يسمح بذلك ما يعني 
ضرورة موافقة روسيا والصين عليه، وهي 
فكرة أجهضتها أطراف في األمم المتحدة 

من أساسها، وهو ما أكد عليه األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمام عدد 
من المسؤولين الذين التقاهم على هامش 

القمة العربيَّة في األردن معتبرًا أنَّ تعقيدات 
الوضع في سوريا تجعل من العسير جًدا 

إقامة مناطق آمنة، ناصًحا الجهات اللبنانيَّة 
الرسميَّة بعدم البناء على ذلك في مسألة 

حلها لمشكلة الالجئين.
ملف اللجئين في لبنان على نار حامية ــ   >>
مخاوف غربيَّة من »اشتباكات شعبيَّة« بين اللبنانيين 

والسوريين؛ ميشال نصر، الديار، ٤ نيسان 2017¶

عبرت المستشارة األلمانيَّة أنجيال ميركل في 
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة 

سعد الحريري عن احترامها وتقديرها للشعب 
اللبناني الستضافته العدد الكبير من الالجئين 
السوريين في ظل الوضع الحساس... مضيفة 
أنَّ »ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مانحة للبنان 

ولقد قدمت دعًما ماليًّا بلغ أكثر من 286 
مليون يورو عام 2016 وعلى المجتمع 

الدولي أاّل يعالج فقط مشكلة الالجئين بل 
أيًضا مشاكل الدول المضيفة«. 

الحريري بحث وميركل في دعم  >> 
ألمانيا للبنان؛ النهار، 5 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في كانون 
الثاني من عام 2013 ُعقد مؤتمر المانحين 
األول لالجئين السوريين في الكويت، كنت 

هناك واستمعت إلى بان كي مون يردح 
مخاطبًا الالجئين: »أنتم لستم وحدكم. العالم 
برمته إلى جانبكم في هذه األزمة، سنواصل 
صمودنا إلى جانبكم إلى حين إخراج سوريا 

من براثن هذه األزمة وإلى حين إنقاذ 
الشعب السوري«.

ترهات، ترهات، ترهات، والدليل أنَّ مؤتمرات 
المانحين وآخرها يُعقد في بروكسيل، أكّدت 

دائًما أنَّه باستثناء عدد قليل جًدا، لم تِف 
الدول بما وعدت به من مساعدات، وتأكد 
تباًعا أنَّ هؤالء الالجئين متروكون وحدهم 

تنوء بهم دول الجوار، وخصوًصا لبنان الذي 
يضم أكبر عدد منهم، والذي يواجه اليوم 

خطرًا متزايًدا قد يعرضه لهزات داخليَّة 
بسبب وضعه االقتصادي الذي ال يتحّمل هذه 

األعباء الثقيلة والمدمرة. 

أمام معاناة لبنان قد يكون من الضروري 
العودة إلى وثائق وكالة الالجئين 

الفلسطينيين لنكتشف أنَّ عدد هؤالء كان 
عام 1948 ال يزيد على 105 آالف، لكن لبنان 

صار بعد ثالثة عقود أمام 500 ألف الجئ 
و13 مخيًّما وحرب بدأت عام 1975 وهي 

تستمر حتى اليوم تقريبًا. لماذا نتذكر هذا؟ 
ألنَّ عدد أطفال الالجئين السوريين مثاًل 

الذين ولدوا في لبنان حتى اآلن هو 120 
ألًفا، وإذا صّح أنَّ النظام السوري لن يعطيهم 

الهويَّة ولن يقبل أيًضا بعودة أهلهم كما 
يتردد، فمعنى ذلك أنَّ لبنان يتجه إلى انهيار 

مدّمر!
لبنــان يغرق في التوطين؛  >> 

راجح خوري، النهار، 5 نيســان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أبلغ 
قائد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة 

العقيد بسام السعد القيادة السياسيَّة للقوى 
والفصائل الفلسطينيَّة في منطقة صيدا، 
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بأنَّ القوة أنجزت كافة استعداداتها اإلداريَّة 
واللوجستيَّة وباتت جاهزة لالنتشار في 

الوقت الذي يحدد لها.
عين الحلوة بين مطرقة األمن الهش   >>

والخوف... حركة خفيفة نهاًرا ومنع تجول طوعي ليًل؛ 
محمد دهشة، صدى البلد، 5 نيسان 2017¶

رأت فاعليات بقاعيَّة في مساعي رئيس 
مجلس الوزراء سعد الحريري لدى المجتمع 

الدولي لمعالجة ملف النزوح السوري إلى 
لبنان تعبيرًا حقيقيًّا عن مسؤوليَّة كبيرة 

وغيرة وطنيَّة تجاه اللبنانيين، وفي القلب 
منهم البقاعيون الذين يستضيفون أكثر من 

مليون نازح سوري قذفت بهم األزمة السوريَّة 
المتناسلة منذ سنوات سبع تقريبًا إلى البقاع.

فاعليات بقاعيَّة تشيد بمساعي  >> 
 الحريري لمعالجة ملف النزوح ــ اعتبرتها

 تعبيًرا حقيقيًّا عن غيرة وطنيَّة تجاه اللبنانيين؛
أحمد كموني، المستقبل، 5 نيسان 2017¶

»يعتبر الرئيس الحريري أنَّ االقتصاد اللبناني 
كان يقوم على أساس أنَّ عدد السكان يصل 

إلى أربعة ماليين ونصف مليون لبناني، 
اليوم هذا االقتصاد يتحمل إلى جانب عدد 

اللبنانيين، مليونَي نازح سوري، فيكون 
االقتصاد اللبناني يتحمل ستة ماليين ونصف 
مليون شخص. النازحون السوريون ينافسون 
اللبنانيين في أعمالهم... ففي المناطق التي 
يتواجد فيها النازحون بكثافة، أي في البقاع 
والشمال، يعملون في الزراعة، وهو العمل 

األساسي للبنانيين في تلك المناطق، كما أنَّ 
بعضهم فتح متاجر ومصانع، وبسبب أعمال 

التهريب فإنَّهم يستوردون بضائعهم من 
سوريا وهي أقل ثمًنا من البضائع اللبنانيَّة، 

فينافسون اللبنانيين في أعمالهم ومصالحهم. 

يدخل الرئيس الحريري إلى مؤتمر بروكسل 
اليوم حاماًل خطة للنازحين السوريين في 

لبنان تمتد لعشرة أعوام، فيها ما يجب البدء 
بتنفيذه اليوم، وفيها ما يمكن أن ينتظر 

قلياًل. سيخاطب المؤتمرين قائاًل: لبنان قام 

بواجباته حيال النازحين، فهل قام المجتمع 
الدولي بواجباته حيال لبنان؟«.

لبنان في مؤتمر بروكسل: واقع النازحين وخطة   >>
المعالجة؛ إلهام سعيد فريحة، األنوار، 5 نيسان 2017¶

المدير اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي 
التابع لألمم المتحدة يقول إنَّ نحو 7 ماليين 
شخص في سوريا بحاجة إلى الغذاء والوضع 

يتدهور يوميًّا، فيما أعلنت الحكومة البريطانيَّة 
رصد مليار جنيه استرليني لمساعدة الالجئين 

السوريين والدول المضيفة.
األمم المتحدة: 7 مليين سوري بحاجة إلى   >>

مساعدة غذائيَّة؛ األنوار، 5 نيسان 2017¶

أكد مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشيخ عبد 
اللطيف دريان أنَّ إغاثة النازحين السوريين 

في لبنان واجب ديني ووطني وإنساني ودعا 
خالل استقباله في دار الفتوى مجلس عمدة 
هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانيَّة التابعة 
لدار الفتوى برئاسة رياض عيتاني إلى مزيد 

من الجهود لبلسمة جراح النازحين الذين 
يعانون أوضاًعا معيشيَّة صعبة، مشّدًدا على 
أهميَّة الدور اإلنساني الذي تقوم به الهيئة 
بدعم من دولة اإلمارات العربيَّة المتحدة 

والمملكة العربيَّة السعوديَّة وقطر والكويت 
وغيرها.

دريان: إغاثة النازحين واجب ديني ووطني؛   >>
األنوار، 5 نيسان 2017¶

سأل سفير الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة علي 
عبد الكريم علي خالل حديث تلفزيوني: 

»كيف تحل مشكلة النازحين السوريين 
والبعض يريد القفز عن الحقائق وال يريد 
مخاطبة الدولة السوريَّة لتفعيل االتفاقات 

المشتركة بين البلدين، واألمر يقتضي 
التنسيق والتكامل من أجل النازحين ومن 

أجل اللبنانيين أيًضا«.
السفير السوري: كيف تحل أزمة  >> 

النازحين والبعض ال يريد مخاطبة الدولة السوريَّة؟؛ 
الديار، 5 نيسان 2017¶



108

ركز رئيس الحكومة سعد الحريري، في 
مجمل لقاءاته الجانبيَّة في مؤتمر بروكسل 

مع رؤساء الهيئات األمميَّة والدوليَّة وممثلي 
الدول المشاركة، على زيادة الدعم للبنان 

وتغيير وجهة مقاربتهم لهذا الدعم. 
فالمساعدات اإلنسانيَّة، على أهميتها، ال 

تكفي وحدها لهذا البلد، »المستوعب 
العمالق« للنازحين. 

األرقام الكارثيَّة في بروكسل ومتاريس   >>
المواجهة في بيروت؛ النهار، 6 نيسان 2017¶

من كلمة رئيس الحكومة ســعد الحريري 
أمام المؤتمر الدولي المنعقد في بروكســيل 

حول مســتقبل ســوريا : »... هذه هي قصة 
أربعة ماليين لبناني، اســتضافوا 1,5 مليون 

نازح ســوري، إضافة إلى نصف مليون الجئ 
فلســطيني. وذلك أشبه بأْن يستيقظ 500 
مليــون مواطن في االتِّحاد األوروبي فجأة 

ويروا أنَّ 250 مليون شــخص زادوا بين ليلة 
وضحاها، وعلى األوروبيين مســاعدتهم 
فيما هم بالكاد قادرون على مســاعدة 

أنفســهم. ما ال يمكن تخيله حصل: انخفض 
معــدل نمــو الناتج من 8 في المئة قبل 

األزمــة إلــى ما يزيد قلياًل على واحد في 
المئة في الســنوات الالحقة. وبلغت خسارة 

الناتــج منذ بداية النزاع 18 مليار دوالر 
فــي 2015. معدل الفقر وصل إلى 30 في 

المئــة، وتضاعف معدل البطالة إلى 20 في 
المئة وبلغ بين الشــباب اللبناني 30 في 
المئة. نســبة ديون عجز الموازنة زادت، 
والتقديرات تشــير إلى أنَّ أكثر من 500 

ألف شــاب سوري ولبناني يواجهون خطر 
زيادة ســوء األوضاع االجتماعيَّة. 90 في 

المئة من الشــباب اللبناني يشعرون بأنَّهم 
مهــددون من النازحين، والتوترات بين 

هذين المجتمعين وصلت إلى مســتويات 
خطيــرة، مما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات 

اجتماعيَّــة وأعمال عنف تهدد أمن البالد 
واســتقرارها السياسي... إنَّ الوضع الحالي 
هو بمثابــة قنبلة موقوتة. ورغم الظروف 

الصعبــة، كان لبنان قادًرا على الوفاء 
بالتزاماته حيال مؤتمر لندن، ويســتمر في 

توفير المصلحة العامــة العالميَّة بالنيابة 
ا للمتابعة  عن بقيَّة الــدول. أنا مرتاح جدًّ

التي تمــت، ونأمل أْن نرى متابعة لمؤتمر 
بروكســيل. نحن في حاجة إلى الحفاظ على 
الحــوار والتعــاون، وهذا أمر ال بد منه. لكن 

الصراع في ســوريا استمر أطول مما اعتقدنا، 
واحتمــاالت العودة اآلمنة ال تزال غير 

مؤكدة. المســاعدات اإلنسانيَّة كانت مفيدة 
ا، ولكنها ال تزال غير كافية. وحان  جــدًّ

الوقــت لتنفيذ حلول طويلة األمد... لم 
تُظِْهر أي دولة الســخاء الذي أظهره لبنان، 
لكنني أخشــى أاّل نتمكن من االستمرار، ما 
لم يتم وضــع خطة جديدة حيز التنفيذ«.

الحريري من بروكسيل: اللجئون قنبلة   >>
 موقوتة وعلى المجتمع الدولي أْن يدعم لبنان؛

النهار، 6 نيسان 2017¶

عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون 
خالل استقباله الملحقين العسكريين العرب 
واألجانب: »إنَّ التحدي الكبير الذي ال يزال 

يواجه وطننا هو وجود نحو مليون وخمسمئة 
ألف نازح سوري على أرضه، وما يترتب على 

ذلك من أعباء اقتصاديَّة واجتماعيَّة وأمنيَّة 
تفوق طاقة لبنان«. كذلك، أكد عون حرص 

الجيش على التعامل بروح األخوة واإلنسانيَّة 
مع هؤالء النازحين، مع السهر على منع 

خروجهم على القانون ومنع اإلرهابيين من 
التسلل إلى تجمعاتهم«. 

قائد الجيش استقبل الملحقين العرب  >> 
واألجانب: ال يمكن أْن نفرّط بسيادتنا وحقوقنا في 

ثرواتنا؛ النهار، 6 نيسان 2017¶

أفاد مصدر أمني جنوبي أنَّ قائمقام حاصبيا 
أحمد كريدي أعطى األمر للبلديات بتطبيق 

قرار وزير العمل محمد كبارة القاضي 
بمنع النازحين من ممارسة األعمال الخاصة 

باللبنانيين. 

يذكر أنَّ بلديَّة الهباريَّة اتخذت قراًرا يمنع 



109 108

استقبال الالجئين السوريين الجدد بعدما 
وصل عددهم في البلدة إلى 8 آالف نسمة. 

بلدات جنوبيَّة تمتنع عن استقبال اللجئين   >>
السوريين: منافسة العّمال المحليين وأعباء اقتصاديَّة 

واجتماعيَّة؛ النهار، 6 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تفيد 
التقارير والبيانات عن النزوح السوري بما 

يأتي:

- ينتشر حوالى 64.1٪ من النازحين 
السوريين في المناطق األكثر فقرًا وحرمانًا 

في لبنان: 35.9٪ في البقاع و28.2٪ في 
الشمال حيث تالمس نسبة الفقراء حوالى 

51٪ من إجمالي الفقراء اللبنانيين.

- يتجاوز عدد النازحين السوريين المهمشين 
والفقراء 70٪ من إجمالي النازحين.

- يقدر عدد النازحين السوريين في عمر 
الدراسة بنحو 384 ألف نازح وعدد الملحقين 

بالمدارس بين 140 ألًفا و170 ألًفا، ما يدفع 
الحكومة اللبنانيَّة إلى فتح مدارس جديدة 

واعتماد المناوبة الثانية.

- يقدر عدد النازحين السوريين الذين 
يستطيعون دخول سوق العمل بنحو 783 

ألًفا وعدد الناشطين منهم بحوالى 450 ألف 
شخص.

- يقدر عدد النازحين السوريين الذين تقل 
أعمارهم عن 18 سنة بحوالى 53.2٪، أي أكثر 

من 580 ألف شخص، وهم يحتاجون إلى 
الرعاية والعناية الصحيَّة.

- يقدر عدد الوالدات السنويَّة للنازحين بأكثر 
من 40 ألف والدة.

- يقدر ضغط النازحين على البنية التحتيَّة 
على الوجه اآلتي: حوالى 25٪ من الطاقة 

الكهربائيَّة المنتجة أي قرابة 490 ميغاواط، 
20 بالمئة من النفايات الصلبة أي بزيادة 

450 ألف طن سنويًّا، 15 بالمئة من إمدادات 
المياه وخدمات الصرف الصحي أي نحو 55 

مليون متر مكعب في السنة.

من هذا المنطلق، يتطلب ملف النازحين 
السوريين مقاربة جديدة... وتتضمن المقاربة 

التوصيات اآلتية:

- دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة حجم 
المساعدات للنازحين على شكل هبات، على 

غرار ما جرى في تركيا التي حصلت على 
مساعدات بقيمة 3 مليارات دوالر من االتِّحاد 

األوروبي شرط إقفال أبواب الهجرة عندها 
باتجاه أوروبا.

- إنشاء مخيمات للنازحين السوريين في 
األراضي السوريَّة تحت رعاية األمم المتحدة 
وتمويلها. ويتطلب هذا الخيار التنسيق بين 

الدولة اللبنانيَّة والدولة السوريَّة.

- تقديم المجتمع الدولي مساعدات 
لوجستيَّة لتستحدث السلطات اللبنانيَّة إدارة 

لشؤون مخيمات النازحين السوريين على 
غرار ما يحدث في األردن، تكون مرتبطة 

إداريًّا بوزارة الداخليَّة وتحت إشراف مديريَّة 
األمن العام.

- تأسيس صندوق تتولى الدول المانحة 
تمويله ويرمي إلى تشجيع العودة الطوعيَّة 

للنازحين السوريين إلى وطنهم عبر إعطائهم 
منًحا ماليَّة تدفع مباشرة لهم لدى وصولهم 

إلى بلدهم.

- تأسيس صندوق تنمية بالتعاون مع 
المجتمع الدولي والمحلي مخصص لتمويل 
مشاريع إنمائيَّة في أماكن انتشار النازحين، 

وخصوًصا في المناطق األكثر فقرًا، تنّشط 
الحركة االقتصاديَّة، وتدعم البنية التحتيَّة 

والخدمات االجتماعيَّة.
بروكسل... كفانا وعوًدا؛  >> 

غازي وزني، النهار، 6 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قررت 
القوة المشتركة الفلسطينيَّة االنتشار في 
مخيم عين الحلوة، عصر ]الغد[، بعدما 

أعطت »القيادة السياسيَّة« للقوى والفصائل 
الفلسطينيَّة في منطقة صيدا، »الضوء 

األخضر«... وقد وضع عناصر القوة في حالة 
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تأهب لتنفيذ المهمة الموكلة إليهم في حفظ 
األمن واالستقرار ومنع التوتير واالقتتال.

إلى ذلك، أطلق مكتب شؤون الالجئين في 
حركة حماس تقريره السنوي الرابع عن 

أوضاع الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى 
لبنان في عام 2016، وذلك بعد مرور خمس 

سنوات على النزوح الفلسطيني الكبير إلى 
لبنان في كانون األول 2012. ومما يشير 

إليه التقرير أنَّ مرور الوقت لم يزد أوضاع 
الالجئين إاّل ضيًقا وعسرًا، ما دفع باآلالف 

منهم إلى الهجرة نحو الغرب. 
القوة المشتركة تنتشر في  >> 

 عين الحلوة الجمعة... لحفظ األمن واالستقرار؛ 
محمد دهشة، البلد، 6 نيسان 2017¶

السفارة البريطانيَّة في بيروت توزع على 
هامش مؤتمر بروكسيل البيان اآلتي: »بعد 

عام على مؤتمر لندن لمساعدة سوريا 
والمنطقة، ال يزال لبنان مركز اهتمام المجتمع 

الدولي.

في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا 
والمنطقة، أكدت المملكة المتحدة دعمها 

المستمر للبنان شعبًا وحكومة، والذي ال يزال 
بكرمه يستضيف أعداًدا كبيرة من الالجئين 

حتى عودتهم اآلمنة إلى بالدهم.

في كلمته، أشاد وزير الخارجيَّة البريطاني 
بوريس جونسون بالبلدان التي تستضيف 

الماليين من الالجئين، بما فيهم لبنان، وقال: 
»نحن ننحني أمام مساهمة وتضحية أصدقائنا 

مثل لبنان«. وأضاف: »يجب العمل سويًّا 
لمساعدة الالجئين في الحصول على التعليم 

وإيجاد العمل ليتمكنوا من المساهمة في 
اقتصاد البلدان المضيفة، ومن بعدها دعم 

أنفسهم في سوريا التي تنعم باألمان«.

وعلى هامش مؤتمر بروكسل، التقى جونسون 
ووزيرة التنمية الدوليَّة بريتي باتل، رئيس 

الوزراء سعد الحريري والوفد المرافق، 
حيث تركزت المحادثات على دعم المملكة 

المتحدة المستمر والثابت للبنان... كما 

التقت باتل وزير التربية والتعليم العالي 
مروان حمادة، وتم البحث في دعم المملكة 

المتحدة المستمر لوزارة التربية، والذي بلغت 
قيمته 160 مليون جنيه استرليني على أربع 

سنوات«. 

وقال السفير البريطاني هيوغو شورتر: 
»استجابت المملكة المتحدة للوعود التي 

قطعتها العام الماضي في مؤتمر لندن، وقد 
وصل دعمنا إلى مئات اآلالف من اللبنانيين 

والالجئين. لقد تعهدنا ونحن اآلن ننفذ. 
ال تزال المملكة المتحدة من أكبر الدول 

المانحة للبنان، وآمل أنَّ العهود الجديدة التي 
قدمت في بروكسل اليوم ستقدم المزيد من 
الدعم إلى لبنان وشعبه والالجئين، إلى حين 

عودتهم اآلمنة إلى بلدهم«.
السفارة البريطانيَّة: مستمرون بدعم لبنان   >>

لمواجهة أعباء النزوح؛ المستقبل، 6 نيسان 2017¶

اختتمت في بروكســل أعمال المؤتمر الدولي 
حول »مســتقبل سوريا والمنطقة«، برعاية 
االتِّحــاد األوروبي واألمم المتحدة وأطراف 

أخرى وبمشــاركة وفود من 70 دولة ومنظمة 
دوليَّة وإقليميَّة معنيَّة بمســاعدة الالجئين 

الســوريين... وكشف األمين العام لألمم 
المتحــدة أنطونيو غوتيريس عن أنَّ الجزء 

األكبر من التعهــدات الماليَّة للمتبرعين 
لدعم الالجئين الســوريين في الداخل 

والمجتمعات المضيفة، قد ُســدد بالفعل، 
ولكن المشــكلة أنَّها ليست كافية ألنَّ 

التحديــات والظروف الدراميَّة التي يواجهها 
الالجئــون والمنظمات الدوليَّة كثيرة. 

دول وجهــات دوليَّة عدة أعلنت عن 
مســاهماتها الماليَّة، في محاولة للوفاء 

بتوقعات أْن تصل المســاهمات إلى أكثر 
مــن 11 مليار دوالر، إلى جانب مبالغ أخرى 

كبيرة في شــكل قروض. وجاء ذلك فيما 
اعتبرت المنظمات الناشــطة في العمل 

اإلنســاني أنَّ حجم المعاناة أكبر من حجم 
المســاعدات، وال بد من زيادة المساهمات 
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الدوليَّة كما اشــتكت دول الجوار من األعباء 
التي تتحملها بســبب النازحين. 

وأعلن وزيــر الخارجيَّة األلماني زيجمار 
غابريل خالل المؤتمر أنَّ بالده ســتخصص 
لضحايا الحرب األهليَّة في ســوريا المزيد 
من المســاعدات ونُِقَل عنه قوله إنَّ تلك 

المســاعدات سيتم ضخها إضافة إلى 
المســاعدات التي تعهدت ألمانيا بتقديمها 

خالل مؤتمــر المانحين بلندن. وفي المقابل، 
أكــد غابريل أنَّــه طالما ال يوجد تغيير في 

الســلطة في ســوريا، فإنَّه ال ينبغي استخدام 
تلــك األموال في إعادة إعمار البالد.

مؤتمر »مســتقبل ســوريا« يعد بـ 11 مليار   >>
دوالر وقروض ــ موغيريني: أي اســتثمار أوروبي في 
 إعادة البناء لن يبدأ قبل اتفاق ســلم بين الســوريين؛
عبد الله مصطفى، الشــرق األوســط، 6 نيسان 2017¶

رأى النائب محمد الصفدي أنَّ »رئيس 
ا عاليًا  الحكومة سعد الحريري قد أظهر حسًّ

بالمسؤوليَّة عندما دق ناقوس الخطر في 
مؤتمر بروكسل واضًعا العالم أمام الحقائق 
الصعبة«، وأضاف: »إنَّ األعباء الناجمة عن 

وجود مليون ونصف مليون نازح سوري 
في لبنان، ال تعفي اللبنانيين من مسؤوليَّة 

التناحر السياسي على مدى األعوام الماضية، 
وبالتالي إضاعة الفرص لتحقيق اإلصالح 

ومكافحة الفساد واستنهاض االقتصاد وتشجيع 
االستثمار وتخفيض نسبة البطالة« وخلص إلى 
أنَّ »تزامن الركود االقتصادي مع أزمة النزوح 

السوري فاقم األوضاع وتولدت مع الوقت 
أزمة في العالقة بين النازحين السوريين 

والمجتمعات اللبنانيَّة المضيفة«.
الصفــدي: الحريري وضع العالم  >> 

 أمام الحقائــق الصعبة تجاه النازحين؛
األنوار، 6 نيسان 2017¶

عن عضو الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل، 
وزير التربية والتعليم العالي، مروان حمادة، 

خالل كلمة باسم الحكومة اللبنانيَّة في 
المؤتمر المذكور: »إنَّ لبنان فخور إليوائه 

أكثر من مليون ونصف مليون من األشقاء 
السوريين نصفهم من األطفال... يعتز لبنان 
باالهتمام الخاص الذي أواله لتعليم األطفال 
السوريين وحمايتهم. وكنا األوائل في وضع 

الخطة الوطنيَّة الخماسيَّة لنضمن أنَّ كل 
طفل في لبنان بمقدوره االلتحاق بالمدرسة 

حيث يتلقى تعليًما نوعيًّا باللغات العربيَّة 
والفرنسيَّة واإلنكليزيَّة، فضاًل عن الحصول 

على فرصة اللعب وبناء عالقات متجانسة في 
المجتمع...«.

أما وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
فشدد في المؤتمر نفسه على ضرورة دعم 

المجتمع اللبناني المضيف حتى يتمكن 
من االستمرار في تحمل أعباء أزمة النزوح 

السوري، مؤكًدا أنَّ المقاربة تجاه هؤالء 
النازحين هي مقاربة إنسانيَّة تنطلق من 

أخالقيات المجتمع اللبناني الذي استضافهم 
منذ بداية األزمة وأنَّ الدولة اللبنانيَّة تتعامل 
مع النازحين بين حدين: األول كونهم ضحيَّة 

للنزاع يجب مساعدتهم والثاني يقف عند 
حدود المصلحة الوطنيَّة اللبنانيَّة العليا 

ومقتضيات احترام سيادة الدولة اللبنانيَّة على 
أراضيها. وتطرق بوعاصي إلى تأثيرات أزمة 

النزوح السوري على الدولة اللبنانيَّة والعواقب 
االقتصاديَّة الناتجة عن العدد المتزايد 

للنازحين، فأكد على ضرورة تعزيز المساعدات 
لهذا المجتمع الذي تحمل أكثر من استطاعته، 
وذكّر بحجم البطالة التي يعاني منها المجتمع 

اللبناني، وخصوًصا لدى شريحة الشباب... 
وقال: »السبيل لمكافحة البطالة يكون من 

خالل دعم مشاريع البنى التحتيَّة التي 
ستساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل 

وتعزيز النمو االقتصادي في لبنان«.
حمادة وبوعاصي أثارا في مؤتمر  >> 
 بروكسل ما تقوم به وزارتاهما تجاه النازحين؛

األنوار، 6 نيسان 2017¶

اختتم مشروع دعم المجتمعات اللبنانيَّة 
المضيفة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة 

الشؤون االجتماعيَّة وبرنامج األمم المتحدة 
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اإلنمائي ورشَة عمل نظمها تحت عنوان »بناء 
قدرات موظفي مراكز الخدمات اإلنمائيَّة« 
في وزارة الشؤون االجتماعيَّة حول تنفيذ 

آليات االستقرار االجتماعي، وذلك بتمويل من 
إدارة التنمية الدوليَّة في المملكة المتحدة. 

اختتام أعمال مشروع دعم المجتمعات   >>
اللبنانيَّة المضيفة وكلمات أكدت تعزيز التفاهم 

والتماسك االجتماعي؛ األنوار، 6 نيسان 2017¶

في إطار التعاون القائم بين المديريَّة العامة 
لألمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسات 

الهجرة في لبنان وبالتعاون مع مشروع تعزيز 
القدرات الوطنيَّة لإلدارة المتكاملة للحدود، 

أقيم في مقر المديريَّة العامة لألمن العام 
حفل إطالق مكّون الدعم السويسري بعنوان: 

»تعزيز نهج وصول الالجئين والمهاجرين 
وإقامتهم في لبنان ومغادرتهم مع احترام 

المبادئ المتعلّقة بحقوق اإلنسان«.
لقاء في مقر مديريَّة األمن العام  >> 

 حول إدارة وصول وإقامة المهاجرين في لبنان؛
األنوار، 6 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تحّمل 
لبنان أوزار النزوح الفلسطيني، ويتحّمل اآلن 

نكبة النزوح السوري.

العالم كله، من روما إلى لندن، يدرك أنَّ 
هذه الكارثة كبيرة وعمرها طويل، وال بد من 
إيجاد حّل مدروس، لمشكلة قابلة للمعالجة، 

ومؤهلة لمزيد من التصاعد. إاّل أنَّ القضيَّة 
هي إنسانيَّة، وتتطلب معالجة عالميَّة، ألنَّ 

دولة واحدة تبقى عاجزة عن إيجاد حّل 
سريع لها، وليست األموال وحدها قادرة 

على الحّل .صحيح أنَّ للسوريين مسؤوليَّة 
كبرى في المعالجة، إاّل أنَّ الصحيح أيًضا هو 

عدم ترك المشكلة تتفاعل، في خضم هذا 
النزوح، وثمة دول أوروبيَّة وأميركيَّة مؤهلة 
لدرسها المعالجة، وعندها مساحات شاسعة 

الستيعاب النازحين. 
أزمة النزوح السوري؛  >> 

فؤاد دعبول، األنوار، 6 نيسان 2017¶

»تبين أنَّ نسبة عدد السوريين الذين عملوا 
على تسوية أوراق إقامتهم الشرعيَّة في لبنان 
تراجعت في العام 2017 عما كانت عليه عام 

 .»2016
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 7 نيسان 2017¶  >>

تبلـّـغ قائد القوة المشــتركة في مخيم 
عين الحلوة العقيد الفتحاوي بســام الســعد 

قرار االنتشــار. وفق الخطة ســتتموضع 
القــوة في ثالثــة مراكز هي: مكتب 

»الصاعقــة« عند مفرق ســوق الخضار في 
الشــارع الفوقانــي، مركز »البراق« عند 

مفرق بســتان »القدس« ومدرســة »الكفاح« 
ســابًقا في الشــارع التحتاني حيث سيكون 

الرئيسي.  المقر 
»القوة األمنيَّة المشتركة«  >> 

في عين الحلوة تباشر انتشارها اليوم رغم المعوقات؛ 
النهار، 7 نيسان 2017¶

ألقــى وزير التربيــة والتعليم العالي مروان 
حمادة ممثــاًل رئيس مجلس الوزراء 

ســعد الحريري كلمة فــي اختتام أعمال 
مؤتمر بروكســل جاء فيهــا: يحتاج لبنان 

إلــى خلق نصف مليــون فرصة عمل على 
مدى الســنوات الخمــس المقبلة من 

أجــل اســتيعاب النازحين الجدد ضمن 
القــوى العاملة، وتخفيــض معدل البطالة 

بيــن اللبنانييــن وتوفير فرص متزايدة 
للســوريين. في ظــل الظروف الراهنة ال 

يمكــن أْن يكــون القطاع الخاص هو الذي 
يأخــذ زمام المبــادرة في هذا الجانب 
مــن األزمة. الحكومة هــي التي ينبغي 

لهــا أْن تتولى زمــام المبادرة. وفي الوقت 
نفســه، سيســاعد تنفيذ رؤيتنا في تحقيق 

االســتقرار والتنمية على تعزيــز ثقة القطاع 
الخــاص والدعم الســريع لالقتصاد«. وأكد 
حمــادة: »إنَّ لبنان يريد عودة الســوريين 

الشــباب المتعلمين إلى بالدهم واســتخدام 
المهارات التي تســمح لهم بالمســاهمة في 

إعــادة إعمار ســوريا«، ُمضيًفا: »إنَّ لبنان 
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ا بإنجازاتــه وخصوًصا تأمين  فخــور جدًّ
التعليــم للجميع«.

حمادة من بروكسل: تنفيذ رؤيتنا  >> 
سيساعد على التخفيف من آثار األزمة السوريَّة؛ 

المستقبل، 7 نيسان 2017¶

عقد مركز ترشــيد السياسات الصحيَّة في 
كليَّة العلــوم الصحيَّة في الجامعة األميركيَّة 

بيــروت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة 
في لبنان والمفوضيَّة الســامية لألمم 

المتحدة لشــؤون الالجئين، مؤتمرًا لبحث 
الوالدات المبكرة بين الالجئات الســوريات.

الوالدة المبكرة بين اللجئات؛  >> 
المستقبل، 7 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: من 
العبث إضاعة الوقت وتحميل لبنان المزيد 

من األعباء، طالما أنَّ الحكومة ورئيسها ال 
ينظرون بعين الواقع لألمور، وبما يخدم 

المصلحة اللبنانيَّة وليس »طمر الرؤوس في 
الرمال«، وبالتالي فالتعاطي الضروري مع 
قضيَّة النازحين وبخاصة العمل إلعادتهم 

إلى بالدهم أو إعادة جزء منهم على األقل 
يستدعي األمور االتية:

عدم االنتظار إلى حين انتهاء األزمة السوريَّة 
وإنجاز الحل السياسي، ألنَّ ذلك سيضيف 

أعباء أكبر من قدرة لبنان على تحملها، 
باعتبار أنَّ األزمة هناك مرشحة لالستمرار إلى 

وقت غير واضح، وما دامت الدول الغربيَّة 
والخليجيَّة المؤثرة تعمل لتعطيل الحل في 

سوريا، بالتوازي مع استمرار دعم المسلحين 
بمن فيهم المجموعات اإلرهابيَّة.

عدم االحتجاج بالقرارات الدوليَّة من أجل 
إعاقة أي تنسيق أو تواصل مع الحكومة 

السوريَّة حتى على مستوى التنسيق إلعادة 
النازحين، بل إنَّ الرهان على األمم المتحدة 

أو غيرها من الدول الغربيَّة إلقامة مناطق 
آمنة في سوريا، أو إقامة مخيمات للنازحين 
في مناطق سوريَّة معينة، هو رهان ال يفيد 

لبنان ومصالحه الوطنيَّة، على اعتبار أنَّ 
حصول ذلك هو أشبه بالمستحيل، في غياب 
أي اتفاق مع الحكومة السوريَّة ومع الجانب 

الروسي.

أْن يقّر رئيس الحكومة واآلخرون من نفس 
التوجه، أنَّ االنطالق لعودة النازحين له ممر 
وحيد، وهو فتح قنوات التنسيق مع سوريا، 
وخصوًصا أنَّ القيادة في دمشق أبدت أمام 

عدد من قيادات 8 آذار والمجلس األعلى 
اللبناني/السوري، عن االستعداد للبحث مع 

الحكومة اللبنانيَّة في كل ما يساعد على البدء 
بهذه العودة، من خالل إعادة جزء ال بأس 

به إلى بلداتهم وقراهم بعد استقرار الوضع 
األمني فيها، وكذلك االستعداد إلقامة مخيمات 

في مناطق داخل سوريا تحددها الدولة 
السوريَّة، ما يعني أنَّ هناك إمكانيَّة إلعادة 

أكثريَّة النازحين في خالل فترة معقولة.
وعود مؤتمر بروكســل لدعم لبنان  >> 

ســتبقى حبًرا على ورق ــ تخفيف أعباء النازحين 
مدخله الوحيد التواصل مع دمشــق؛ حســن سلمة، 

الديار، 7 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: تفيد 
مصادر ديبلوماســيَّة، بأنَّ مؤتمر بروكسيل 
لم يكن في األســاس مؤتمر تعهدات ماليَّة 
مثــل مؤتمر لندن، الذي انبثق بدوره من 

مؤتمر الكويت. لكن في الوقت نفســه لم 
يكــن ممنوًعــا أْن تتعهد أيَّة دولة باعتمادات 
لمســاعدة الدول التي تُؤوي الجئين سوريين 

في محيط ســوريا، وال سيما لبنان واألردن. 
أما تركيــا فلديها اتفاق مع االتِّحاد األوروبي 

في هذا الشــأن. األوروبيون، وال سيما 
الممثلة العليا للسياســة الخارجيَّة واألمن 

فيديريكا موغيريني، ســعت إلى إعطاء 
المؤتمر طابًعا وبعًدا سياســيين، ال أْن يبقى 

محصوًرا بمعالجة مشــكلة اللجوء التي 
اهتزت أســس كبيرة في أوروبا من جرائها.

لبنان رفع الصوت في بروكســيل...  >> 
 فهل تتحّسن »الصورة«؟؛

ثريا شــاهين، المستقبل، 7 نيسان 2017¶
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على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: قال 
مستشــار رئيس الحكومة لشؤون النازحين 

نديــم المنال في معــرض تقويمه نتائج مؤتمر 
بروكســيل: »إنَّ لبنان في حاجة إلى توفير 

500 ألف فرصة عمل خالل خمس ســنوات، 
مــا دفع الحكومة إلى إعداد رؤية عامة 

لمخطــط توجيهي للبنى التحتيَّة، ولم يتســّن 
تقديمــه بعد، إاّل أنَّه أصبح في مراحله 

النهائيَّة. وعلى أساســه، سيطلب لبنان من 
المجتمع الدولي تقديم تســهيالت لتمويله 

على مدى الســنوات السبع المقبلة«، 
ويلفــت المنال إلى أنَّ األردن قدم رؤية 

مماثلــة للرؤيــة اللبنانيَّة، مما أبرز تطابًقا في 
التوجهات نظرًا إلى التطابق في المشــكالت 

التي يعانيها البلدان على الســواء.

ال يتوقع المنــال نتائج فوريَّة للمؤتمر. 
فاألمــر يحتاج إلى المتابعة في رأيه، 

ولكن المواكبة الدوليَّة للبنان ستســاعد 
في إنعــاش االقتصاد وإنهاضه من كبوته، 

وهذا ســيؤدي بدوره إلى تنفيس االحتقان 
وانتظام األوضــاع ريثما تنتهي األزمة ويعود 

الســوريون إلى بالدهم. عند هذه النقطة، 
تبرز الهواجــس اللبنانيَّة المتفاقمة مع 

امتــداد أجل األزمة وعدم بروز آفاق انفراج 
حيال النيات الدوليَّة لتوطين الســوريين في 
لبنان بعــد تأمين انخراطهم واندماجهم في 

المجتمعــات اللبنانيَّة الحاضنة، وخصوًصا 
أنَّ توفير التعليم وفرص العمل لهم ســيؤدي 

حكًما إلــى بقائهم في لبنان. على هذه 
الهواجس يســتعين المنال بالبند الصادر 

في البيان المشــترك للحكومة والمانحين 
والــذي ينص على »االلتزام الفاعل في إعداد 

الشــروط المالئمة لحل أزمة الالجئين في 
لبنــان، والتي تمكن هؤالء من العودة إلى 
بلدهــم وفًقا للقانون الدولي ومبدأ عدم 

اإلعادة القسريَّة«.
مهزلة ســاحة النجمة ال تحجب مؤتمر   >>

بروكســيل ــ لبنان التــزم رؤية اقتصاديَّة وتأمين العودة 
غير القســريَّة؛ ســابين عويس، النهار، 8 نيسان 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
لقائه مدير إقليم الشــرق األوسط في 

منظمة الصحــة العالميَّة: »األعباء الضخمة 
التــي رتبها نزوح أكثر من مليون ونصف 

مليون ســوري إلى لبنان إضافة إلى وجود 
نحو 500 ألف فلســطيني يحتم التجاوب مع 

حاجاته ليتمكن من االســتمرار في تقديم 
الرعاية وللحد من التداعيات الســلبيَّة لهذا 

الواقع الذي يــرزح تحت عبئها منذ بداية 
حوادث سوريا«.

عن المرشــح الفرنسي للرئاسة جاك شوميناد 
بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون: 
»على فرنســا أْن تساعد لبنان وتقف إلى 

جانــب قضيته، وخصوًصا في ما خص أزمة 
السوريين«.  النازحين 

عون: لبنان يُدين اســتعمال أسلحة التدمير   >>
الشــامل ويدعو إلى إلزام إســرائيل التقّيد بمضمون 

المعاهدات؛ النهار، 8 نيســان 2017¶

التقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن 
السفير السوري علي عبد الكريم علي وعرض 
معه العالقات الصناعيَّة والتجاريَّة بين لبنان 

وسوريا. بعد اللقاء أوضح الحاج حسن أنَّ 
»التدابير الحمائيَّة لإلنتاج الوطني التي بدأت 

الحكومة اللبنانيَّة اعتمادها هي إجراءات 
ستستمر وتتواصل تباًعا وستشمل ما يقارب 

عشرين سلعة مهددة بسبب االستيراد 
العشوائي والمضاربات غير المشروعة 

والقدرة التنافسيَّة غير المتكافئة«.
العلقات التجاريَّة اللبنانيَّة/السوريَّة؛  >> 

النهار، 8 نيسان 2017¶

بعد وقت قصير على مباشــرة »القوة األمنيَّة 
المشتركة« انتشــارها في مخيم عين الحلوة، 
أطلق بالل بــدر ومجموعته النار والقذائف 

الصاروخيَّــة على عناصر هذه القوة مما أدى 
إلى اندالع اشــتباكات عنيفة. مسؤول قوات 
األمن الوطني الفلســطيني صبحي أبو عرب، 

دعا ضبــاط وعناصر فتح لاللتحاق فوًرا 
بمراكزهم وأْن يكونوا على أهبة االســتعداد 
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والجهوزيَّة، فيمــا تحدثت بعض المعلومات 
عــن قيــام مجموعات من حركة فتح بالتقدم 

نحو األحيــاء التي يتحصن فيها بدر.
ساعات الفجر تحكم مصير عين الحلوة...   >>

 هل اتخذت فتح قراًرا بالقضاء على بلل بدر؟؛
أحمد منتش، النهار، 8 نيسان 2017¶

عــن المديريَّة العامة لقوى األمن 
الداخلي ـ شــعبة العالقات العامة: بتاريخ 

2017/04/02 عثــر على المدعو عبد 
الرحمــن خالد محمد مواليد عام 2001، 

ســوري، جثة هامدة في جبل البداوي، وهو 
مذبوح ومطعون بحوالى خمســين طعنة 

في مختلف أنحاء جســده. بنتيجة التحريات 
واالســتقصاءات المكثفة حامت الشبهات 

حول شــخص كان من معارف المغدور 
وتوجد بينهما خالفات شــخصيَّة، وتمكنت 

شــعبة المعلومات في المديريَّة العامة 
لقوى األمن الداخلي من اســتدراجه وتوقيفه 

مع عدة شــركاء له وهم ثالثة سوريين. 
بالتحقيــق معهــم اعترفوا بقتل المغدور بعد 

اســتدراجه من منزله في مخيم البداوي 
إلى جبــل البداوي، ثم انقضوا عليه وقاموا 
بذبحــه وطعنه حتى الموت، وأنَّهم قاموا 

بذلك بســبب خالفات نسائيَّة.
قتلوا فتى ذبًحا وطعًنا في البداوي  >> 

ومّثلوا جريمتهم؛ األنوار، 8 نيسان 2017¶

زار وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
يرافقه المنسق المقيم لألمم المتحدة، 

ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة في لبنان والممثل 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

فيليب الزاريني بلدة قب الياس البقاعيَّة. 

رئيس بلديَّة قب الياس جهاد المعلم قال إنَّ 
النازحين السوريين يتقاسمون مع أهالي قب 
الياس لقمة العيش والمياه والكهرباء والبنى 
التحتيَّة، مؤكًدا أنَّ مشكلة النفايات تتفاقم. 

الوزير بوعاصي شدد على أنَّ »العنصريَّة 
في حق الالجئ مرفوضة، ومطلوب مقاربة 

إنسانيَّة ووطنيَّة واقعيَّة، وليس المطلوب 

فقط تأمين المأكل لالجئ، بل المطلوب أيًضا 
مساعدة المجتمع المضيف«.

بوعاصي والزاريني تفقدا مناطق  >> 
النازحين في البقاع؛ األنوار، 8 نيسان 2017¶

تم إجالء 50 عائلة من النازحين السوريين 
الذين تم إخالء مخيماتهم من حرم مطار 
رياق، ]وانتقلت هذه العائالت[ إلى سهل 
بلدة حوش الرافقة في قضاء بعلبك، بعد 
استئجارهم أرًضا بمساحة 20 دونًما. ومن 

المتوقع أْن يصل العدد خالل اليومين 
القادمين إلى حوالى مئة عائلة سوريَّة، كما 

طالب النازحون األمم المتحدة والدولة 
اللبنانيَّة بتأمين الكهرباء والمياه لمخيماتهم.

انتقال 50 عائلة سوريَّة من حرم  >> 
مطار رياق إلى بعلبك؛ األنوار، 8 نيسان 2017¶

نفذ عناصر فوج المجوقل في الجيش، 
بالتعاون مع مخابرات الجيش، حملة دهم 

لمخيم للنازحين السوريين عند مفترق بلدة 
حوش السيد علي الحدوديَّة، حيث تم توقيف 

16 شخًصا لعدم حيازتهم أوراقًا ثبوتيَّة. 
دهم مخيم للنازحين في حوش السيد علي؛   >>

الديار، 8 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يبدو 
أنَّ خيار إنشاء المنطقة اآلمنة ]في سوريا[ 

بات أقرب إلى الواقع مع موافقة فرنسا 
وبريطانيا، ودول عربيَّة عّدة منها السعوديَّة، 
فضاًل عن تركيا على إقامتها وإْن كانت روسيا 
التي خّففت من معارضتها لهذا التوّجه فهي 
ال تزال تشترط موافقة النظام على إقامتها، 
وال سيما وأنَّه يتخّوف من أْن تتحّول معقاًل 

للمعارضين له...

ومن اآلن حتى تضع اإلدارة األميركيَّة خطة 
إلنشاء هذه المنطقة، ما يتطلّب ثالثة أشهر 

تقريبًا، فإنَّ المطلوب من لبنان، على ما 
ذكرت أوساط ديبلوماسيَّة متابعة، أْن يُسّوق 
لدى األسرة الدوليَّة ضرورة إدخال النازحين 
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السوريين لديه في حسابها، فال تقتصر 
المنطقة اآلمنة على استضافة الفاّرين من 

مناطق الصراع إليها. 

ومن المرّجح أْن تتألّف المنطقة من ثالثة 
أقسام: اثنان في الشمال في ريف حلب على 
الحدود التركيَّة من عين ديوار حتى أعزاز، وال 

سيما منطقة جرابلس نظرًا لكبر مساحتها، 
والثالث في الجنوب على الحدود السوريَّة/

األردنيَّة قد يكون من درعا وصواًل إلى ريف 
القنيطرة. إاّل أنَّ إنشاء هذه المنطقة يتطلّب 

اتفاقًا أميركيًّا/روسيًّا في بداية األمر ثّم بين 
السعوديَّة وتركيا لبدء التطبيق على األرض.

لبنان يسوق دوليًّا لضرورة إعادة  >> 
 النازحين إلى المناطق اآلمنة؛ دوللي بشعلني،

الديار، 8 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تبدي 
أكثر من جهة سياسيَّة قلقها من أْن تؤدي 

التطورات الدراماتيكيَّة في المنطقة وتحديًدا 
بعد الضربة العسكريَّة األميركيَّة لسوريا 

]الضربة العسكريَّة األميركيَّة التي وجهت 
الى مطار الشعيرات العسكري فجر 7 نيسان 
2017[، إلى تداعيات على الداخل اللبناني، 

حيث األرض خصبة لتلقف أّي حدٍث سياسي 
وأمني باعتبار لبنان األكثر تأثرًا بالحرب 

السوريَّة من خالل الجغرافيا...

وفي هذا السياق يقول مرجع أمني سابق إنَّ 
كّل االحتماالت واردة على الساحة اللبنانيَّة 
باعتبار أنَّ ما جرى من دخول أميركي على 

خط الحرب السوريَّة أعاد خلط األوراق في 
سوريا والمنطقة، وثمة رسائل أميركيَّة أبلغت 

سياسيًا وإلى كل قادة جيوش المنطقة، بما 
معناه أنَّ واشنطن أضحت على تماس مباشر 
بما يجري في سوريا بعدما باتت كل التقارير 
المخابراتيَّة والعسكريَّة والميدانيَّة في حوزة 
اإلدارة األميركيَّة الجديدة... ]ويقول المرجع 

[ ما يجري في عين الحلوة على  نفسه إنَّ
صلة بالوضع القائم في سوريا، وتحديًدا 
بعد الضربة العسكريَّة األميركيَّة، بحيث 

تعنف للمرة األولى بهذا الشكل المعارك في 
المخيم، وتتخطى نطاقه بما ينذر بأنَّ لبنان 
عاد صندوق بريد إليصال الرسائل اإلقليميَّة 
كما كان يحصل سابًقا، بغية حجب األنظار 
عّما يحدث في سوريا وحشر جهات عربيَّة 
ودوليَّة وإلهائها بالملف اللبناني، وتصفية 

حسابات على األرض اللبنانيَّة. 
لبنان عاد صندوق بريد لتلقي  >> 

 الرسائل وعين الحلوة نموذًجا؛ وجدي العريضي،
النهار، 10 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مخيمات 
الالجئين في الدلهميَّة )قضاء زحلة(، معنيَّة 
بقرار الجيش نقل كل المخيمات من محيط 

قاعدة رياق الجويَّة لدواٍع أمنيَّة.

بحسب مختار البلدة تؤوي الدلهميَّة نحو 
40 إلى 47 مخيًّما، أكثر من نصفهم معنيون 

بقرار الترحيل. وبحسب مصدر أمني، فإنَّ 
توصيف المخيم ينطبق على كل تجّمع يبدأ 
من 3 خيم فصعوًدا. أما عدد الذين يطاولهم 

القرار فيقارب 10 آالف إنسان.

قبل ساعات فقط من نفاد المهلة المعطاة 
للمخيمات المعنيَّة بقرار االنتقال والتي 
تنتهي اليوم، لم تبرح غالبيَّة المخيمات 
مكانها من جراء ضيق الخيارات ألماكن 
بديلة. وقد سعى محافظ البقاع أنطوان 

سليمان إلى حلول، فاجتمع برؤساء بلديات 
بر الياس وقب الياس ومجدل عنجر، 

الستطالعهم عن إمكان نقل المخيمات إلى 
بلداتهم. 

وبالتواصل مع رؤساء البلديات الثالث، 
تبين أنَّ موافقة بلديَّة مجدل عنجر مبدئيَّة 

ومشروطة بالئحة من المشاريع لتمويلها من 
المنظمات الدوليَّة، في مقابل استقبالها 5 

إلى 6 آالف الجئ في أرض للدولة اللبنانيَّة 
عند حدودها مع الدكوة )البقاع الغربي(.

أما رئيس بلديَّة بر الياس فأفاد بأنَّه وافق 
على استقبال ما بين 2500 و3 آالف الجئ 

فقط، العتبارات إنسانيَّة ومن دون أي مقابل.
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أما بلديَّة قب الياس/وادي الدلم فقاطعة 
وصريحة، مجلًسا ورئيًسا، برفضها استقبال 
مخيمات جديدة في نطاقها. وقال رئيسها: 

»ما فينا يكفينا، لدينا أكثر من 40 ألف الجئ، 
و34 مخيًّما بين البيوت واألراضي الزراعيَّة«.

ترحيل مخيمات اللجئين من محيط قاعدة   >>
رياق يواجه معضلة البدائل ويتسبب بأزمة اجتماعيَّة 

إنسانيَّة؛ دانييل خياط، النهار 10 نيسان 2017¶

لقاء في مقر االتحادات والنقابات الشعبيَّة 
في صيدا، ضم المسؤولين عن القوى 

والفصائل الفلسطينيَّة والوطنيَّة واإلسالميَّة 
ينتهي ببيان جاء فيه أنَّ »المجتمعين أكدوا 

تمسكهم بالوثيقة التي وقعتها الفصائل 
والقوى الوطنيَّة واإلسالميَّة في سفارة دولة 

فلسطين في 2017/2/28 والتي تضمنت 
صيغة المبادئ العامة لتثبيت األمن 

واالستقرار في مخيم عين الحلوة ودانوا 
االعتداءات التي أقدمت عليها مجموعة بالل 

بدر ضد القوة الفلسطينيَّة المشتركة في 
مخيم عين الحلوة خالل عمليَّة انتشارها... 

وشددوا على تفكيك حالة بالل بدر 
الشاذة...«. 

إلى ذلك، استمرت االشتباكات بين فتح 
و»القوة األمنيَّة المشتركة« من جهة 

ومجموعة بالل بدر وعدد من المتشددين 
في حي الطيري في مخيم عين الحلوة مما 

أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا.
المهلة لتسليم بلل بدر انقضت  >> 

 وعين الحلوة تحت النار؛ أحمد منتش،
النهار، 10 نيسان 2017¶

تفقد قائد الجيش جوزيف عون وحدات 
الجيش المنتشرة في جرود عرسال مؤكًدا 

جاهزيَّة الجيش للدفاع عن الحدود الشرقيَّة. 
قائد الجيش تفقد الوحدات في جرود   >>

عرسال وأكد الدفاع عن الحدود الشرقيَّة والجنوبيَّة؛ 
النهار، 10 نيسان 2017¶

أثنى حزب الوطنيين األحرار، إثر اجتماع 

مجلسه األعلى برئاسة النائب دوري شمعون، 
على خطاب رئيس الحكومة سعد الحريري 
في مؤتمر بروكسل آماًل تنفيذ كل القرارات 

التي اتخذها المؤتمر. 
األحرار: فرصة أمام الحكومة والمجلس...  >> 

وإاّل الفراغ؛ النهار، 10 نيسان 2017¶

أمهلت قيادة الفصائل والقوى الوطنيَّة 
واإلسالميَّة الفلسطينيَّة بالل بدر وعناصر 

مجموعته المسلحة في مخيم عين الحلوة 
ساعات قليلة لتسليم أنفسهم إلى القوة 

الفلسطينيَّة المشتركة وإاّل سيتم اعتبارهم 
»مطاردين ومطلوبين« من القوة المذكورة.

]وفي السياق[ نفسه تساءل رئيس المجلس 
النيابي اللبناني نبيه بري عن المستفيد من 

االشتباكات التي تجري في مخيم عين الحلوة.
عين الحلوة: مهلة أخيرة ليسلم  >> 
بلل بدر نفسه؛ الحياة، 10 نيسان 2017¶

أكد وزيــر العمل محمد كبارة في كلمة 
لبنان خالل مؤتمــر العمل العربي المنعقد 
في القاهرة أنَّ »النزوح الســوري إلى لبنان 

شــكل ضغطًا شديًدا على سوق العمل، 
حيث تبلغ نســبة البطالة ما يفوق ٪30 

من إجمالــي القوى العاملة فيه، األمر الذي 
ينــذر بانفجار اجتماعي«، داعيًا »جامعة 

الدول العربيَّــة ومنظمة العمل العربيَّة، إلى 
تحمل مســؤولياتها فال يبقى لبنان وحيًدا 

في مواجهة أزمة النزوح الســوري وتداعياته 
االقتصاديَّــة واالجتماعيَّة واألمنيَّة«.

كبارة يدق ناقوس الخطر في مؤتمر   >> 
لعمل في القاهرة: النزوح السوري إلى لبنان ينذر 

بانفجار اجتماعي؛ الشرق، 10 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لم 
يهدأ عين الحلوة. ليله اســتحال نهاًرا جرّاء 
االشــتباكات التي استُخِدمت فيها القذائف 

الصاروخيَّة. قُتل ما ال يقل عن ســتة أشــخاص 
وناهــز عديد الجرحى األربعين، فضاًل عن 

رت  عشــرات المنازل والمحال التي ُدمِّ
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وأُحرِقــت، فيمــا يقبع مئة ألف أو يزيد من 
قاطنيه في أْســِر المتحاربين...

تبــدو المعركة اليوم محاولة لتثبيت الشــرعيَّة 
األمنيَّــة للفصائل المعترف بها من قبل 

الدولة اللبنانيَّــة )منظمة التحرير والتحالف 
واإلســالميون(، في وجه المجموعات 

الصغيرة، التابعــة لتنظيَمي القاعدة و»الدولة 
اإلســالميَّة«، أو المتأثرة بهما. ومن هنا تأتي 

حــّدة المعارك، وعدم توقفها حتى فجر 
اليوم. كذلك، فــإنَّ للمعركة وجًها آخر: تريد 

حركة فتح أْن توّجه رســالة إلى الجميع، 
داخــل المخيم وخارجه، للقول إنَّها، رغم 

انقســاماتها، صاحبة اليد العليا في عاصمة 
الشتات. 

علــى الضفــة اللبنانيَّة، ال يزال التعامل مع 
المخيم أمنيًّا، بعيًدا عن أّي جهد سياســي. 

الجيــش يعزز حضوره في عاصمة الجنوب، 
ويرفع مســتوى تنسيقه مع القوات التي 

تقاتل مجموعة بدر، ويســّهل لها الحصول 
علــى الدعم من المخيمات األخرى. هنا 

أيًضا يريد الجيش للقوة األمنيَّة المشــتركة 
)المدعومة مــن كافة الفصائل( أْن تنجح في 
مهمتها، إلبعاد شــبح سيطرة داعش وإخواته 

عن المخيم. فكســر شوكة بالل بدر يُفِهم 
كّل المطلوبيــن أنَّ المخيــم لم يعد مكانًا آمًنا 

لهم. 
نزيف عين الحلوة مستمر:   >> 

 هل تنجح »فتح« أم يصمد بدر؟؛
رضوان مرتضى، األخبار، 10 نيسان 2017¶

عــن وزير االقتصاد رائد خوري خالل جولة 
في منطقــة مرجعيون، انطالقًا من مطرانيَّة 
مــار جاورجيوس للروم األرثوذكس: »علينا 
أْن ننطلق بالورشــة االقتصاديَّة وخصوًصا 
أنَّ هناك وعًدا بمســاعدة لبنان في ختام 

مؤتمر بروكســل، فلبنان بات غير قادر 
علــى أْن يتحمــل أعباء النزوح ال عدديًّا وال 

اقتصاديًّــا وال غيــر ذلك، وعلينا أْن نحول أزمة 
النازحين إلى فرصة ونحضر أنفســنا إلعادة 

إعمار ســوريا وهذا سيصير واقًعا عاجاًل أو 
آجاًل«.

رائد خوري: القانون االنتخابي  >> 
 بات خلفنا وعلينا االنطلق بالورشــة االقتصاديَّة
بعد مؤتمر بروكســل؛ األنوار، 10 نيسان 2017¶

جال وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
يرافقه المنسق المقيم لألمم المتحدة 

ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة في لبنان والممثل 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

فيليب الزريني، مدير برنامج التنمية المحليَّة 
واالجتماعيَّة راغد عاصي، في البقاع متفقدين 
مشروع دعم المجتمعات اللبنانيَّة المضيفة، 

وهو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون 
اإلجتماعيَّة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

إشارة إلى أنَّ مشروع دعم المجتمعات 
اللبنانيَّة المضيفة، الممول من جهات مانحة 

عدة، نفذ منذ انطالقه عام 2013 أكثر من 
372 مشروًعا تغطي مختلف القطاعات 

ويستفيد منها نحو 1.1 مليون لبناني ونازح 
سوري.

بوعاصي والزاريني تفقدا مشــاريع  >> 
إنمائيَّة في البقاع؛ األنوار، 10 نيســان 2017¶

اســتضافت جامعة الحكمة على مدى 
يوميــن، ندوة ومحاكاة بين طالب 

شــهادة »الماستر 2« في »الديبلوماسيَّة 
والمفاوضات االســتراتيجيَّة« من جامعتي 

باريس ســان كليه في فرنسا والحكمة، 
وذلك بحضور عدد من الســفراء العرب 

واألجانب والديبلوماســيين، فضاًل عن منسق 
الشؤون اإلنســانيَّة في األمم المتحدة فيليب 
الزاريني، وممثلــة المفوضيَّة العليا لالجئين 

ميراي جيرار.

أشــرف على الندوة وأدارها مدير قسم 
ماســتر الديبلوماسيَّة والمفاوضات الدوليَّة 

الوزير الســابق ســليم الصايغ وتخللتها جلسة 
عامة، تلتها طاولتان مســتديرتان جرى 

خاللهما مناقشــة مسألة الهجرة في العالم، 
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وقضيَّة النزوح في ظل الضغوط الممارســة 
علــى بعض الدول من أوروبا مروًرا بلبنان.

ألقيــت خالل الندوة كلمات تناولت 
مواضيــع الهجرة والنزوح من جوانب 

متعددة، وتأثيراتها اإلنســانيَّة واالجتماعيَّة 
والديموغرافيَّــة واألمنيَّة، وتفاقم هذه األزمة 

في الدول األوروبيَّة ودول الجوار لســوريا. 
ندوة في جامعة الحكمة حول أســباب   >>

الهجرة والنزوح؛ األنوار، 10 نيســان 2017¶

تــرأس قائد الجيش العماد جوزف عون 
اجتماًعا للجنة اإلشــراف العليا على برنامج 

المســاعدات لحماية الحدود البريَّة، بحضور 
الســفيرين األميركي والبريطاني. 

قائد الجيش ترأس اللجنة العليا لبرنامج   >>
 المساعدات ــ شورتر: 70% من الحدود أصبحت آمنة؛

النهار، 11 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: هذه 
المرة أقدمت حركة فتح. أطلقت قفاز التحدي 

في وجه المجموعات المتشددة في مخيم 
عين الحلوة ونجحت في تبديد رهانات 

استمرت سنوات فحواها أنَّها لن تتجرأ على 
اتخاذ القرار الصعب ولن تجرؤ العتبارات عدة 

على ركوب المركب الخشن، لكنها كسرت 
المحرمات وبدأت قبل أكثر من 48 ساعة 

مواجهة أعطتها طابع الحسم.

المعلومات الواردة تؤكد دخول مستجدات 
نوعيَّة على الموقف، أبرزها: 

- حشد فتح لمزيد من مقاتليها في الميدان 
بعدما استقدمت ما ال يقل عن 250 عنصرًا 

من مخيمات الرشيديَّة والبرج الشمالي والبص 
ومخيمات أخرى.

- توافر غطاء »إسالمي« لقرار فتح هو األول 
من نوعه ويتمثل بدعم واضح وحاسم من 

»عصبة األنصار« وحركة »الجهاد اإلسالمي« في 
موازاة عدم تماسك المجموعات المتشددة 
حول قرار واحد واستعداد بعضها ألداء دور 

الوسيط والمفاوض.

- دعم مطلق من الدولة ومن أحزاب لبنانيَّة 
تحت شعار أنَّه آن أوان الحسم النهائي بغية 
تكريس وضع مستقر داخل المخيم ال يكون 

مصدر قلق للدولة والمحيط.

المعطيات األوليَّة المتوافرة من أكثر من 
جهة ال تؤشر إلى أنَّ المهمة سهلة أمام 

حركة فتح، فاندفاعتها وَمن معها نحو حي 
الطيري داخل المخيم للسيطرة عليه وتحريره 

تواَجه بمقاومة شرسة من المتحصنين فيه 
)مجموعة بالل بدر ومن معها(، والذين يقّدر 

عديدهم ما بين 80 و120عنصرًا، فضاًل عن 
أنَّ هؤالء يقاتلون بروحيَّة إما االستمرار في 
الصمود والثبات في المواجهة ألطول وقت 

ممكن، وإما أنَّ عليهم أنَّ يالقوا مصيرًا صعبًا 
ا قد يكون اإلنهاء واالجتثاث على غرار ما  جدًّ

حصل لجماعة أحمد االسير.

وفي كل الحاالت، فإنَّ الوضع في المخيم 
بات أمام احتمال من ثالثة:

- إما أْن ينجح حشــد فتح في المضي في 
مــا بدأه، وبالتالــي توجيه ضربة قاصمة 

لمجموعة بدر من شــأنها فرض أمر واقع 
جديد على كل المجموعات المتشــددة.

- إمــا أْن يقبل بــالل بدر والقوى الواقفة في 
خندقه التســليم ولكن وفق شــروط معينة 

يطلبهــا هو تجعلــه يحتفظ بدور ما ولو في 
شكل محدود.

- إمــا أْن تكتفي فتــح باإلنجاز في الميدان، 
وبالتالــي تعــود األمور إلى مربعها األول في 

انتظــار جولة عنف جديدة. 
المواجهــات في عين الحلوة:  >> 

الحســم صعب واالســتنزاف الطويل احتمال قائم؛ 
ابراهيم بيرم، النهار، 11 نيســان 2017¶

عرض رئيس الحكومة ســعد الحريري 
فــي اجتماع مجلــس الوزراء نتائج مؤتمر 

بروكســل وأكد أنَّ مشاركة لبنان كانت 
مفيــدة وأنَّ »المجتمــع الدولي كان حريًصا 

على رعاية مســألة النازحين«، وأضاف 
أنَّه »ذهب إلى هناك لشــرح لماذا يجب 
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مساعدة لبنان واالســتثمار في البنى 
واالقتصاد«. التحتيَّة 

إلــى ذلك أكــد مجلس الوزراء وجوب العمل 
الســتتباب األمن ضمــن مخيم عين الحلوة 
وتســليم المخليــن باألمن وإبقاء الطريق 

الدوليَّة فــي الجنوب مفتوحة.  
عــون في مجلــس الوزراء: لن يكون  >> 

أي فــراغ ــ جلســات مفتوحــة ولجنة لقانون 
االنتخاب؛ النهار، 11 نيســان 2017¶

حــذر حــزب الكتائب في بيان من »امتداد 
رقعــة المعارك فــي مخيم عين الحلوة إلى 

مدينة صيدا والقرى المجاورة«، ســائاًل: 
»لمــاذا انفجر الوضع اآلن؟ وماذا فعلت 

هذه الســلطة لمنعه؟ ولماذا هي مســتثناة 
أو تســتثني نفســها من كل ما يجري في 

هــذا المخيم؟ ألم يحــن الوقت للعمل على 
سحب ســالح المخيمات المتفلت؟ ومن 

يعوق هــذه الخطوة ما دامت القيادة 
الفلســطينيَّة راغبة في ســحبه، وهي رغبة 
لمســها رئيــس الحزب خالل محادثاته في 

25 شــباط الماضي مع الرئيس الفلســطيني 
عباس؟«  محمود 

الكتائــب: اللبنانيون لن يســكتوا عن  >> 
حقهم ــ ألم يحن الوقت لســحب ســلح المخيمات؟؛ 

النهار، 11 نيســان 2017¶

عن رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 
جعجع خالل استقباله وفًدا من اتِّحاد بلديات 

صيدا/الزهراني برئاسة محمد السعودي، 
بحضور منسق القوات في المنطقة: »نأمل 

أْن تتدخل األجهزة األمنيَّة لوضع حد 
لإلشكاالت المستمرة داخل هذا المخيم، 
وطبًعا بالتنسيق مع السلطة الفلسطينيَّة 

التي أبدت كل استعداد ونيَّة حسنة لتسهيل 
عمل السلطات اللبنانيَّة، ألنَّها تعتبر أنَّ 

الفلسطينيين في لبنان ضيوف إلى حين 
عودتهم إلى أرضهم في فلسطين«.
جعجع: لتدخل األجهزة األمنيَّة   >> 
في عين الحلوة: الشرق، 11 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ترويج 
الشائعات حول مغادرة بالل بدر معقله في 
حّي الطيرة كان آخر المناورات التي لعبتها 

الجماعات المتشددة في المخيم، ليل أمس، 
بعد التقدم الذي حققته فتح في مربع بدر 
األمني إثر إعالن القيادة السياسيَّة لمنظمة 

التحرير الفلسطينيَّة »االستمرار بالمعركة حتى 
السيطرة على حي الطيرة وإنهاء حالة بدر«، 
بحسب قائد القوات اللواء صبحي أبو عرب.

القرار »الحاسم« أعقب ساعات من 
المفاوضات التي عرضت على فتح القبول 

بوقف إطالق النار مقابل تواري بدر وانتشار 
»القوة األمنيَّة المشتركة« في معقله. 

المفاوضات التي أّجلت الحسم، قادها 
رئيس »الحركة اإلسالميَّة المجاهدة« الشيخ 
جمال خطاب و»عصبة األنصار اإلسالميَّة« 
وحركة حماس الذين تعهدوا بضمان التزام 

بدر التواري وانقطاعه عن أي عمل أمني أو 
عسكري.

»استشارت فتح الجيش اللبناني الذي رفض 
إعطاء فرصة لإلسالميين بعد فشل تعهداتهم 

السابقة«، بحسب مصدر أمني فلسطيني. 
وبالفعل، أبلغت فتح قرارها بالحسم، في 

اجتماع دعا إليه خطاب قبل ظهر أمس 
في مسجد النور، فانسحب المفاوضون 

احتجاًجا، وأعقب ذلك هجوم مباغت نفذته 
المجموعات التكفيريَّة على مواقع اللينو، ما 
جدد االشتباكات ظهرًا بعد هدوء حذر سجل 

صباًحا. 

مجّدًدا، حاول فريق التفاوض الثالثي طرح 
مبادرة التسوية القائمة على تواري بدر وزار 

وفد تفاوضي عصرًا رئيس فرع استخبارات 
الجيش في الجنوب العميد خضر حمود، 

طارًحا أْن يسلم بدر نفسه لـ »العصبة« التي 
تعهدت وضعه في اإلقامة الجبريَّة مقابل أْن 
تنتشر »القوة األمنيَّة المشتركة« في معقله 

في حي الطيرة. بعد رفض حمود العرض، 
استنجد الوفد بالشيخ ماهر حمود الذي 

أجرى اتصاالت بالرئيسين ميشال عون ونبيه 
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بري اللذين ربطا القرار بالجيش الذي يعود 
إليه تقدير الوضع الميداني، لتعود سخونة 

االشتباكات مساًء.

وفيما استدعت فتح مؤازرة عسكريَّة من 
مخيمي البرج الشمالي والرشيديَّة، فإنَّ 

الالفت أنَّ المشاركة األبرز سجلت لكتيبة من 
 »الجبهة الشعبيَّة ـ القيادة العامة«. وأكد

أبو راتب، المسؤول األمني والعسكري 
للجبهة، إرسال 80 عنصرًا للمشاركة في 

المعركة، مشدًدا على أنَّ »القرار اتُّخذ لحسم 
المعركة نهائيًّا ضد بدر«. وقد سّهل الجيش 

دخول قوات الدعم، وشدد السيطرة على 
المعابر غير الشرعيَّة منًعا لتسلل مسلحين 

لنصرة التكفيريين.
عين الحلوة: معركة عبرا الثانية؛  >> 

آمال خليل/قاسم س. قاسم، األخبار، 11 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: حصدت 
االشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة 

في يومها الرابع، بين مقاتلي حركة فتح 
والعناصر المتشددة بقيادة بالل بدر، مزيًدا 

من الضحايا )8 قتلى ونحو 50 جريًحا(.

وكان على قيادة فتح أْن تدرك جيًّدا أنَّ بدر 
ال يقاتلها وحده، وأنَّ غالبيَّة القوى الممثلة 
في القيادة السياسيَّة وال سيما منها »عصبة 

األنصار« و»الحركة اإلسالميَّة المجاهدة« 
وحركة حماس، لو كانت ملتزمة جديًّا قرار 
الحسم الذي اتخذته هذه القيادة، لكانت 
شاركت أقله في تضييق الخناق على بدر 

ومجموعته وسهلت عمليَّة اعتقاله أو قتله، 
وجّنبت المخيم وسكانه كل هذا النزف 

الدموي. 

ومعلوم أنَّ البعض يرى أنَّ القوى اإلسالميَّة 
جمعاء، ال تريد لفتح أْن تسجل أي انتصار 

يتعلق بالقضاء على أي فرد أو مجموعة 
إسالميَّة، حتى ولو وصفت بأنَّها إرهابيَّة أو 

اتهمت بالقيام بأعمال إرهابيَّة.
معركــة عين الحلوة: فتح وحيدة ميدانيًّا؛  >> 

أحمد منتش، النهار، 11 نيســان 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
خالل حفــل افتتاح أعمال منتدى المال 

واألعمال: »إنَّنا نشــكر العالم على 
المساعدات اإلنســانيَّة التي يقدمها للنازحين 

الســوريين ونريد أْن تستمر، ولكن هذا ال 
يكفــي ألنَّ البنــى التحتيَّة في لبنان معدة ألنَّ 
تخدم ثالثــة ماليين وأصبحت تخدم 6 ماليين 

مع وجود النازحين الســوريين والالجئين 
الفلسطينيين«. 

الحريــري في افتتاح منتدى المال واألعمال:   >>
 اســتعادة الثقة تتطلب محاربة الفساد والفاسدين؛ 

النهار، 12 نيسان 2017¶

دانت كتلة المســتقبل في بيان أصدرته 
بعد اجتماع لها في بيت الوســط برئاسة 

الرئيس فؤاد الســنيورة »االشتباكات 
القاتلة والمدمرة التــي افتعلتها مجموعة 

متشــددة ذات ارتباطات خارجيَّة في مخيم 
عين الحلــوة، معتبرة محاوالت البعض ضرب 
الخطة األمنيَّة التــي أجمعت عليها الفصائل 

الفلســطينيَّة جريمة مستمرة ومتمادية 
في حق الفلســطينيين واللبنانيين«، داعية 
إلى »التــزام تنفيذ مقررات الحوار الوطني 

المتعلقة بالمخيمات الفلســطينيَّة لجهة 
منع الســالح خارج المخيمات وضبطه 

داخلها«.
»المســتقبل« تأمل عدم الوقوع في   >> 

فراغ تشــريعي: للعودة إلى مقررات الحوار في شــأن 
الســلح الفلســطيني؛ النهار، 12 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: ... وفي 
اليوم الخامس، توقفت االشــتباكات الدمويَّة 

فــي مخيم عين الحلــوة بين مقاتلي حركة 
فتــح وعناصر أصوليَّة متشــددة بقيادة بالل 

بدر، وتقرر إعادة نشــر أفراد »القوة األمنيَّة 
المشــتركة« في حــي الطيري، المربع األمني 

للجماعات المتشــددة، وضمن أي بقعة 
تراها مناســبة، مع تســليم القيادة السياسيَّة 

الفلســطينيَّة بأنَّ بــدر ومجموعته »خرجوا 
من الطيري، وباتــوا بحكم المتوارين، 
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ويجــب مالحقتهم واعتقالهم وتســليمهم إلى 
الجهات األمنيَّــة لمحاكمتهم«. 

هــل يبقى بلل بــدر قنبلة موقوتة في  >> 
عيــن الحلوة؟ ــ »القوة األمنيَّة« تنتشــر اليوم في 

 الطيــري وكل المخيم؛ 
أحمد منتش، النهار، 12 نيســان 2017¶

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل لقائه السفير الفرنسي 
إيمانويل بون أنَّ »األوضاع المعيشيَّة 

صعبة للغاية، وتحديًدا عقب تدهور الوضع 
االقتصادي في دول الخليج، ما أجبر الكثير 

من اللبنانيين على العودة إلى بلدهم، 
فتفاجأوا بأنَّهم يتنافسون مع النازحين 

ويتقاسمون معهم لقمة العيش«، مؤكًدا 
أنَّه »بات من الضروري خلق فرص عمل 

عبر دعم البنية التحتيَّة، ما من شأنه توفير 
100 ألف فرصة عمل يستفيد منها كل من 

اللبناني والنازح السوري«. 
المرعبي يلتقي بون: تنمية مناطق النزوح؛   >>

المستقبل، 12 نيسان 2017¶

تعثرت محاولة نشر القوة المشتركة في حي 
الطيري في مخيم عين الحلوة بسبب معاودة 
بالل بدر ومجموعته الظهور في الحي بكامل 

سالحهم ما أدى إلى استمرار تبادل إطالق النار. 
تعّثر الحل في عين الحلوة بين فتح   >>

والمتشددين وسباق محموم بين التفجير ومساعي 
التهدئة؛ أحمد منتش، النهار، 13 نيسان 2017¶

رئيس الجمهوريَّة ميشال عون يتابع مع قائد 
الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات 

العميد أنطوان منصور األوضاع األمنيَّة في 
صيدا ومخيم عين الحلوة. 

عون تتّبع االتصاالت والمواقف عشيَّة  >> 
 الجلسة وعرض مع قائد الجيش تطورات عين الحلوة؛

النهار، 13 نيسان 2017¶

وفق دراسة أعدتها باحثتان من جامعة 
ماساتشوستس، فإنَّ 900 ألف من أوالد 

الالجئين السوريين في لبنان وتركيا واألردن ال 
يحصلون على التعليم. 

دراســة: مؤسسات هدفها الربح تشارك   >>
فــي تعليم أوالد اللجئين الســوريين في لبنان وتركيا 

واألردن؛ النهار، 13 نيســان 2017¶

تخوف وزير الداخليَّة والبلديات نهاد 
المشنوق أمام وفد ألماني زاره في وزارة 

الداخليَّة وترأسه وزير داخليَّة مقاطعة 
بافاريا من »ازدياد حجم األعباء االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة واإلنسانيَّة للنزوح السوري وما 

يمكن أْن تنتجه من تداعيات سلبيَّة على 
الصعيد الداخلي اللبناني«.

وزير داخليَّة بافاريا يزور المشنوق؛  >> 
المستقبل، 13 نيسان 2013¶

رئيس نقابة صالونات الحالقة فتحي الهندي 
يشكو من صالونات الحالقة التي يديرها 

سوريون.
الهندي يشكو من صالونات الحلقة   >> 
التي يديرها سوريون؛ الشرق، 13 نيسان 2017¶

بعد ستة أيام من االشتباكات، عاد الهدوء 
إلى أحياء عين الحلوة بعد نشر عدد محدود 

من عناصر »القوة األمنيَّة المشتركة« في 
حي الطيري. معظم هؤالء العناصر من حركة 
حماس و»عصبة األنصار اإلسالميَّة« و»الحركة 

اإلسالميَّة المجاهدة«. 
دخان عين الحلوة انقشع عن مشاهد تدمير   >>

أذهلت سكانه؛ أحمد منتش، النهار، 1٤ نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: انتهاء 
المواجهات التي استمرت أكثر من خمسة 

أيام في مخيم عين الحلوة على هذا النحو 
الملتبس والغامض، هو، برأي رئيس »االتِّحاد 

العالمي لعلماء المقاومة« و»أحد أبرز 
المعنيين المباشرين بالملف الشيخ ماهر 
حمود، أفضل الممكن«، والسبب األساسي 

لذلك ناجم، وفق قوله، عن »عجز حركة فتح 
والفصائل والقوى التي سارت في ركابها عن 
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اإليفاء بما تعهدته في بدايات أيام المواجهة 
في المخيم وهو الحسم العسكري الذي من 
شأنه أْن يوجه ضربة قاصمة وسريعة لبالل 
بدر ومجموعته تكون مقدمة إلرساء أسس 

وضع سياسي/أمني جديد في المخيم يتصف 
باالستقرار واألمان ويقفل األبواب أمام حدوث 

اضطرابات أو مشاكل أو فتن طالما عانى 
المخيم من وطأتها وثقلها«. 

انتهت المعركة في عين الحلوة...   >> 
من انتصر؟؛ إبراهيم بيرم، النهار، 1٤ نيسان 2017¶

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون 
الوحدات العسكريَّة المنتشرة حول مخيم 
عين الحلوة وأكد على الرد بحزم على أي 

محاولة لنقل االشتباكات إلى خارج المخيم. 
قائد الجيش تفقد الوحدات العسكريَّة   >>

حول عين الحلوة: سنرد بحزم على أي محاولة لنقل 
االشتباكات إلى خارجه؛ النهار، 1٤ نيسان 2017¶

جال وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي يرافقه منسق أنشطة األمم المتحدة 
في لبنان فيليب الزاريني في عكار متفقدين 

عدًدا من المشاريع الممولة من المنظمات 
الدوليَّة. 

نقل رئيس اتحاد بلديات عكار إلى الوزير 
والمنسق مخاوف بلديات المنطقة من انفجار 
نزاعات وشيكة نتيجة التنافس على الخدمات 

العامة وفرص العمل بين المواطنين والنازحين. 
المرعبي والزاريني جاال في بلدات عكاريَّة:   >>

 الحكومة تسعى إلى خطة إنمائيَّة ألماكن النزوح؛
النهار، 1٤ نيسان 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: الساعة 23.00 من 
تاريخ 2017/04/12 وفي محلة الصويري 

في البقاع، ونتيجة للمتابعة والرصد، أوقفت 
دوريَّة من شعبة المعلومات في المديريَّة 

العامة لقوى األمن الداخلي، 30 شخًصا من 
التابعيَّة السوريَّة، أثناء دخولهم خلسة عن 

طريق التهريب على متن سيارة فان لوحتها 

األماميَّة مزورة، وتم توقيف سائقها المدعو 
)أ. ش.( مواليد عام 1998، سوري. وبالتحقيق 

معه اعترف بأنَّه يعمل لمصلحة أحد 
المهربين في المنطقة.

توقيف مهرّب و30 سوريًّا دخلوا خلسة؛  >> 
األنوار، 1٤ نيسان 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: بناًء على معلومات 

توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى 
األمن الداخلي، عن إقدام أحد األشخاص 

على التحرش بعدد من األطفال السوريين 
واغتصابهم، قامت دوريَّة من الشعبة المذكورة 

بدهم مكان وجود المشتبه فيه، في مدينة 
عاليه، وتوقيفه. بالتحقيق معه اعترف 

باستدراج أربعة أطفال سوريين واغتصابهم، 
مكرًرا جريمته ألكثر من مرة مع بعضهم. 
وبتفتيش هاتفه الخليوي عثر في داخله 

على مشاهد إباحيَّة الثنين منهم وهو يقوم 
بتصويرهما.

توقيف سوري في عاليه اعتدى   >> 
على ٤ أطفال؛ األنوار، 1٤ نيسان 2017¶

نفذت األمم المتحدة للبيئة، وشريكها 
األساسي من القطاع الخاص، »مجموعة 

الساير« الكويتيَّة، مبادرة تعتبر األولى من 
نوعها حيث تم تجهيز مخيم الريحانيَّة القائم 

في ببنين العكاريَّة، والذي يعتبر من أكبر 
مخيمات النزوح، بالطاقة الشمسيَّة. فضاًل عن 
إنارة الخيم وتزويدها بالطاقة وإنارة الممرات 

الخارجيَّة للمخيم، وقد توفرت ألول مرة 
المياه الساخنة في هذا المخيم.
األمم المتحدة تزود مخيًما   >> 

 للنازحين بالريحانيَّة في عكار بالطاقة الشمسيَّة؛ 
األنوار، 1٤ نيسان 2017¶

يشهد مخيم عين الحلوة استنفاًرا إغاثيًّا 
خدماتيًّا من أجل ازالة آثار االشتباكات 

األخيرة، ومسح وحصر وتحديد حجم األضرار 
تمهيًدا للتعويض على المتضررين. المدير 
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العام لألونروا في لبنان زار المخيم والتقى 
اللجان الشعبيَّة والمنظمات غير الحكوميَّة 

لمناقشة موضوع األضرار وتقديم المساعدات 
للعائالت المتضررة، وأعلن أنَّ المهندسين 

والباحثين االجتماعيين التابعين لألونروا 
باشروا عمليَّة مسح مفّصل لألضرار التي 

لحقت بالبنية التحتيَّة والمساكن لتكوين 
صورة أفضل عن حجم األضرار واحتياجات 

إعادة التأهيل في حي الطيرة وبقيَّة المناطق 
المتضررة على أْن تقوم األونروا بالتنسيق مع 

الشركاء بتقييم حجم األضرار الكهربائيَّة داخل 
المخيم وخارجه. 

عين الحلوة: اســتنفار دولي وأهلي   >> 
للملمة الجراح؛ المســتقبل، 16 نيسان 2017¶

»يسجل تراجع عدد التالمذة اللبنانيين 
في المدارس الرسميَّة سنًة بَْعَد أُخرى 

بعدما تََحوَّلت مدارس بكاملها إلى التالمذة 
السوريين«. 

من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 19 نيسان 2017¶  >>

عن البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي خــالل قداس عيد الفصح في بكركي 
بحضور رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون: »إنَّ 
موضوع النازحين حجر كبير على المســتوى 
األمني والثقافي والسياســي يجب دحرجته 

بالتعاون مع األســرة الدوليَّة«. إلى ذلك، 
طالب الراعــي بنقل النازحين إلى أماكن 
آمنة على األراضي الســوريَّة التي تفوق 

تلك اللبنانيَّة مســاحة بثماني عشرة مرة، 
وما نقوله عن الســوريين نقوله أيًضا عن 

العراقيين«.  النازحين 
الراعي دعا إلى »دحرجة حجر«   >> 

 النازحين ونقلهم إلى أماكن آمنة وعودة رَفَض 
 »اإلقصاء شبه الكامل ألبنائنا« عن المؤسسات؛ 

النهار، 19 نيسان 2017¶

في نبأ من واشنطن أنَّ الوفد اللبناني الذي 
يضم النواب ياسين جابر، آالن عون وباسم 

الشاب شارك في اليوم الثاني من زيارته 

للعاصمة األميركيَّة، في اجتماعات مؤتمر 
البرلمانيين الذي ينظمه البنك وصندوق النقد 

الدوليان في مقر الصندوق. 

وفي نقاش مع الوفد اللبناني، أوضح مدير 
أوروبا في صندوق النقد أنَّه »يقدر المصاعب 

التي تتسبب بها األزمة السوريَّة، ولكن 
الصندوق ليست لديه أفكار جاهزة لحلول«، 

مقترًحا »فتح سوق العمل أمام السوريين 
ليساهموا في نمو االقتصاد، بدل استنزاف 

هذا االقتصاد كما يحصل اليوم«. وكان 
الوفد اللبناني أبدى »تفّهًما« لطريقة عمل 

الصندوق الدولي، مقدًرا »نجاحاته في أكثر 
من بلد«، لكنه اعتبر »أنَّ الظروف واألعباء 

االستثنائيَّة التي يمر بها لبنان من جراء زيادة 
عدد سكانه بنسبة 40 في المئة  من النازحين 

السوريين، وإغالق سبل تصدير المنتجات 
الصناعيَّة والزراعيَّة إلى األسواق العربيَّة، ال 

تقارن بالمصاعب التقليديَّة للبلدان األخرى، 
وتجعل برامج صندوق النقد الدولي غير 
كافية وتتطلب إجابات استثنائيَّة عليها«.

صندوق النقد يقترح فتح ســوق العمل   >>
 للســوريين كي يســاهموا في نمو االقتصاد اللبناني؛

النهار، 20 نيسان 2017¶

بحث المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء  
عماد عثمان مع المدير العام لألونروا في لبنان 

قضايا تهم الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
قضايا اللجئين بين عثمان وكوردوني؛  >> 

الديار، 20 نيسان 2017¶

نفذ أهالي مخيم نهر البارد اعتصاًما حاشًدا 
أمام مكتب مدير األونروا في الشمال في 
طرابلس للمطالبة بتسريع اإلعمار ودفع 

بدالت اإليجار للنازحين من المخيم.
اعتصام للمطالبة بإعمار مخيم البارد؛   >>

المستقبل، 20 نيسان 2017¶

اطَّلع رئيس الحكومة سعد الحريري على 
سير العمل في مشروع التعداد العام للسكان 

والمساكن في المخيمات والتجمعات 
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الفلسطينيَّة في لبنان الذي تنفذه لجنة 
الحوار اللبناني/الفلسطيني بالشراكة مع 

دائرة اإلحصاء المركزي اللبناني وجهاز 
اإلحصاء المركزي الفلسطيني. 

روكز من السرايا: قانون وانتخابات   >> 
قبل أيلول؛ النهار، 21 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تدعو 
مصادر ديبلوماسيَّة واسعة االطالع على 

العالقات اللبنانيَّة/الغربيَّة، لبنان إلى 
االستفادة من الفرصة المتاحة حاليًّا في رغبة 

المجتمع الدولي في مساعدته لتحسين 
اقتصاده والبنى التحتيَّة، في إطار دعمه 

إليواء الالجئين السوريين، واقتناصه الفرصة 
يعني التفاتة لمصلحته، وجعل العالم 

يستثمر فيه، وينّمي اقتصاده. فاألردن حصل 
على تمويل دولي كبير مقارنة بالدول األخرى 
التي تؤوي الجئين. وإذا حصل، أو أُنجز الحل 
السياسي في سوريا، يأخذ لبنان حصة كبيرة 

من عمليَّة إعادة اإلعمار.
فرصة »جّديَّة« تتيح للبنان  >> 

 االستفادة من المساعدات الدوليَّة؛ 
ثريا شاهين، المستقبل، 21 نيسان 2017¶

أكد وزير الشؤون الداخليَّة والبناء والنقل 
في والية بافاريا األلمانيَّة، خالل لقائه رئيس 

أساقفة بيروت المطران بولس مطر، أنَّه »لدينا 
اهتمام كبير بأوضاع الالجئين السوريين الذين، 

كما هم موجودون في لبنان هم موجودون 
في ألمانيا وفي بافاريا تحديًدا، ونحن نريد 

مساعدة لبنان في قضيَّة الالجئين«.
هيرمان: نريد مساعدة لبنان   >> 

في قضيَّة اللجئين؛ الديار، 21 نيسان 2017

»يقول مســؤول أمني إنَّه ما دام الحصار 
محكًمــا على منطقة عرســال وعلى مخيم 

عيــن الحلوة فإنَّ خطر الســيارات المفخخة 
يظل قلياًل نســبيًّا«. 

من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 
النهار، 22 نيســان 2017¶

أعلــن البرنامج العالمي لتســهيالت التمويل 
ــر عن تمويل ثالثة مشــاريع جديدة،  الُميسَّ

ليصــل إجمالي مــا قدمه البرنامج من موارد 
تمويليَّة لمســاندة الالجئين السوريين 

والمجتمعــات المضيفة في األردن ولبنان 
إلى مليار دوالر. 

البنك الدولي: لبنان واألردن قّدما   >> 
 خدمة للعالم باستضافتهما اللجئين السوريين؛ 

النهار، 22 نيسان 2017¶

أحيــا حزب القــوات اللبنانيَّة في معراب 
ذكــرى اإلبادة األرمنيَّــة الثانية بعد المئة. 

كشيشــيان وجعجع وشخصيات أحيوا   >>
الذكرى 102 لإلبادة؛ النهار، 22 نيســان 2017¶

أكد رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
اســتقباله فــي بعبدا وفًدا من مجلس 

الشرق األوســط في حزب المحافظين 
البريطانــي أنَّ »الحــل الوحيد إلنهاء معاناة 

الشعب الســوري المقيم والنازح على 
حد ســواء هو إيجاد حل سياســي لألزمة 

الســوريَّة يســاعد على عودة النازحين إلى 
أرضهم ومنازلهم«، مشــيًرا إلى »التداعيات 

الســلبيَّة التي ســببها نزوح أعداد كبيرة 
من الســوريين إلى لبنان وعدم تقديم 

المجتمع الدولي المســاعدات الالزمة إلى 
الدولة اللبنانيَّة لمواجهة انعكاســاته«.

عون تسلّم أوراق اعتماد سبعة سفراء وأبدى   >>
استعداد لبنان للتعاون مع الصين؛ النهار، 22 نيسان 2017¶

نفذ »معهد باسل فليحان المالي 
واالقتصادي«، بالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، مشروًعا لدعم قدرات 
البلديات اللبنانيَّة في المواضيع اإلداريَّة 
والماليَّة. عدد البلديات المستفيدة يزيد 

على 260 بلديَّة معظمها في البقاع والشمال 
حيث ينتشر نحو ثلثي الالجئين السوريين. 

260 بلديَّــة تدّربت على إدارة المال   >>
العــام وخطة التنمية مشــروع متقدم لتقوية قدرات 
البلديات ودعم مواردها؛ النهار، 22 نيســان 2017¶
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اعتصــم أصحاب المحال والمصالح وعمال 
المهن في بعلبك أمام ســراي بعلبك 

مطالبين بإقفال المحال والمصالح الســوريَّة 
على أنواعها فــي محافظة بعلبك الهرمل 
ووضع حد للعمالة الســوريَّة التي تزيد 

من معــدالت البطالة في صفوف العمال 
اللبنانيين. 

بعلبك تنتفض في وجه أصحاب العمل   >>
والعّمال السوريين؛ النهار، 22 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: في 
ســياق أزمة الالجئين السوريين، حيث 

تكابد نظم التعليم الرســمي في الشرق 
األوسط الســتيعاب العدد المتزايد من 

الالجئيــن، هناك جهات تجاريَّة معروفة، 
وبعضها ذائع الصيت، تشــارك علًنا في 

حل األزمة. ثمة شــركات ومؤسسات أعمال 
معروفة مثل »غولدمان ســاكس« و»غوغل« 

و»هيوليــت باكارد« و»ماكينزي أند كو« 
و»مايكروسوفت« و»بيرسون أدوكايشن« 

و»راند«، بين العديد من الشــركات 
والمؤسســات األخرى التي قدمت التزامات 

تمويــل، واقترحت مبادرات جديدة، وطورت 
ترتيبات شــراكة دفًعا لقضيَّة تعليم األطفال 

الالجئين.   السوريين 
المنحى التجاري للســتثمار فــي تعليم   >>

اللجئين الســوريين؛ زينا زخريا وفرانســيس فياشــي، 
النهار، 22 نيســان 2017¶

زار رئيس حرس الرئاســة الفلسطينيَّة 
اللواء منير الزعبي المعســكر التدريبي في 

مخيم الرشــيديَّة، حيث تجري حركة فتح 
دورة عســكريَّة لتأهيل قادة ميدانيين. 

اطَّلع الزعبي على ما يتلقاه العشــرات من 
آمري المجموعات والوحدات القتاليَّة 

من تدريبات ومعلومات عســكريَّة وأمنيَّة، 
ونقل إليهم تحيات رئيس الســلطة الوطنيَّة 

الفلســطينيَّة محمود عباس ورهانه على هذه 
النخبة المقاتلة ودورها المســتقبلي في 

حفظ أمن المخيمات الفلســطينيَّة في لبنان، 

وخصوًصــا مخيم عين الحلوة، لمواجهة 
اإلرهاب وما يخطط لها.

بدء دورة عســكريَّة فتحاويَّة في مخيم   >>
الرشــيديَّة؛ البلد، 22 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أوساط 
سياسيَّة وزاريَّة تطلق اإلنذار األخير حول 

مسألة النزوح السوري نظرًا إلى خطورتها على 
الكيان اللبناني في ظل تجاهل دولي عام بل 
تواطؤ خارجي واضح المعالم يبدأ بالمناداة 
بخلق فرص عمل للنازحين السوريين وصواًل 

إلى العمل في الخفاء على توطينهم دون 
إدراك الخطورة الناجمة عن إسكان مليونَي 
سوري وخمسماية ألف فلسطيني في بلد 

يكاد يغص بسكانه األصليين.

ليــس في األمر كراهية وال دعوة إلى رمي 
الســوريين في البحر إاّل أنَّ الواقع اللبناني 

لم يعد يتحمل يوًما إضافيًّا إلقامة الســوريين 
في البلد بين البيوت والدســاكر والمخيمات 

وفي كل الشــوارع والقرى وأصبحوا شركاء 
في اإلنتاج اللبناني من خالل إنشــاء 

المصانع وفتح الســوبرماركت وخطف العمل 
من أمــام اللبنانيين. باختصار، إنَّ النازحين 

الســوريين يأكلون لقمة عيش أهل البلد 
الذين هم في األســاس بحاجة إلى من يمد 

لهم يد العون، وتعطي هذه األوســاط أرقاًما 
علميَّــة ال جدل فيها حــول محاصرة اللبنانيين 

من قبل النازحين الســوريين والذين ال 
يمكن للدولــة اللبنانيَّة أْن تطلق عليهم 

صفــة الالجئين وتقول :إنَّ األمم المتحدة 
ومنظماتها كاذبة بشــأن أعداد النازحين 

الســوريين إلى لبنان بحيث تصرح أنَّ العدد 
يقــارب المليون ومئتي ألف فيما واقع 

األمر ووفــق تعداد البلديات يفوق عددهم 
المليونيــن إْن لم يكن أكثر منذ خريف 

عام 2011، وتطلق هذه األوســاط تحديًّا 
للوزارات التي تعنى بشــؤون السوريين في 

لبنان إذا كانــت لديها أرقام حقيقيَّة حول 
أعدادهــم ذلك أنَّ أيَّة وزارة أو دائرة لبنانيَّة 
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لــم تقــم بأي عمل جدي لتعدادهم في أي 
وقــت وهذا تقصير واضح وفاضح...

خطر النازحين السوريين وصل إلى الخط   >>
األحمر؟!؛ عيسى بو عيسى، الديار، 23 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: يتعرض 
لبنان منذ أول الســنة لموجة ضغوط دوليَّة 

جديدة من أجل فتح ســوق العمل بشكل 
رســمي أمام الالجئين السوريين. ويتولى 

هــذه الضغوط ممثلو األمم المتحدة واالتِّحاد 
األوروبي وعدد من الســفارات في مقدمها 

األميركيَّة والبريطانيَّة. 

بدأت مشــاريع دمج الالجئين في سوق 
العمــل في مطلع 2014 وتولت أربع 

منظمات دوليَّة تحضير مشــاريع متكاملة 
تتضمــن تأهيل الالجئين وتعليمهم 

وتوظيفهم، إضافة إلى المســاعدات اإلنسانيَّة 
والصحيَّة الطبيعيَّة.

هــذه المنظمات هي: المفوضيَّة العليا 
لشــؤون الالجئين، البنك الدولي، مفوضيَّة 

االتِّحــاد األوروبي في لبنان وممثليَّة منظمة 
العمل الدولي. وبدأت رحلة تســويق 

المشــروع مع وزارة العمل، إذ قدمت كل 
هذه المنظمات مشــاريع دمج الالجئين 

في ســوق العمل اللبنانيَّة إلى وزير العمل 
آنذاك ســجعان قزي. لكنها اصطدمت برفض 
قزي الحاســم إذ اعتبر أنَّ هذه العروض هي 
الخطوة األولى لتثبيت الالجئين الســوريين 

في لبنان وربما توطينهم.

وفيمــا وضعت وزارة الخارجيَّة الحًقا )بعد 
ســنة 2015( مشروًعا الستيعاب 25 ألف نازح 
ســوري في مشاريع البنى التحتيَّة، بقي قزي 

علــى موقفه، وأبلغ اللجنة الوزاريَّة أنَّ أي 
توظيف للســوريين يجب أاّل يشمل المهن 

المحصــورة باللبنانيين التي حددها قرار 
وزارة العمل الصادر في كانون الثاني ســنة 

.2015

في 4 شــباط 2015 انعقد في لندن مؤتمر 
المانحين وقرر تقديم مســاعدات للبنان 

في مشــاريع البنى التحتيَّة مقابل توظيف 
الالجئيــن. قبل الوفد اللبناني إلى المؤتمر 
التوصيــات إلى أْن فوجئ بأْن تقرير األمين 
العام الســابق لألمم المتحدة بان كي مون 
يُوصــي بتجنيس الالجئين والمهاجرين في 

دول نزوحهــم في حال تعذرت عودتهم إلى 
بلدانهــم... وحصلت حيال ذلك ردتا فعل: 

األولى بيان رســمي من الهيئات االقتصاديَّة 
يرفض فتح ســوق العمل لالجئين، والثانية 

مذكرات رســميَّة أرسلها وزير العمل إلى 
المرجعيات الدوليَّة الســاعية إلى توظيف 
الالجئيــن، وفيها يبلغها رفض وزارة العمل 

إعطــاء إجازات عمل لالجئين ويذكّرها بقرار 
الوزارة بخصوص حصريَّة المهن. 

لــم يتعب البنك الدولي، ففي حزيران 2016 
وفــي معرض التحضير النعقاد مؤتمر آخر 

للــدول المانحة في لندن، عرض مكتب 
البنك في لبنان مشــروًعا جديًدا يؤدي 

إلــى توظيف مفتوح لالجئين، لكن هذا 
المشــروع ظّل جامًدا... وفي المعلومات 
أنَّ الحكومــة وافقت على عدد من هذه 

المشــاريع وقبلت تخصيص جزء من الوظائف 
في هذه المشــاريع لالجئين السوريين 

مقابل مضاعفة المســاعدات الماليَّة. غير 
أنَّ رئيس الجمهوريَّة العماد ميشــال عون 

أبــدى تحفظات على الموضوع وطلب من 
مستشــاره لشؤون التعاون الدولي الياس 

بوصعب إبالغ مؤتمر بروكســيل بذلك. 

فــي هذا الوقت يتزايد عدد الالجئين 
الســوريين الذين يعملون في لبنان في كل 

القطاعات، وال ســيما المخصصة للبنانيين 
فقط من دون حســيب أو رقيب. ويبلغ 

عددهم حاليًّا نحو 800 ألف ســوري من دون 
إجــازات عمل. فوزارة العمل لم تعط بين 

عامي 2014 و2016 ســوى 1035 إجازة عمل 
للســوريين في قطاعات البناء والزراعة. 

ويقــول وزير العمل: »قبل أْن يطلب 
المجتمع الدولي منا فتح ســوق العمل أمام 
هــؤالء، يجب أْن يأخذوا في االعتبار أنَّ ثمة 



128

قطاعات يتوجب دعمها بقروض ميســرة أو 
هبــات لتوفير العمل للبنانيين مثل القطاع 
الصناعي الذي يمكنه أْن يســتوعب طاقات 

لبنانيَّة واعدة«.
فتح سوق العمل اللبنانيَّة للجئين   >>
 السوريين... نغمة قديمة جديدة: الدول تدفع 

 لتوظيفهم والتخلص من خطر هجرتهم إليها؛ 
سلوى البعلبكي، النهار، 2٤ نيسان 2017¶

كلما اقترب الصيف ازداد اطمئنان أبناء 
القرى الحدوديَّة في محافظة بعلبك الهرمل 

عموًما وعرسال خصوًصا، إلى اإلنجازات 
األمنيَّة النوعيَّة للجيش، وآخرها فجر السبت 

بقطعه اليد اليمنى لتنظيم داعش في 
عرسال، وائل ديب الفليطي )25 عاًما(... 
فلقد أعلنت مديريَّة التوجيه في قيادة 

الجيش في 2017/4/22، أنَّ »قوة من الجيش 
نّفذت عمليَّة دهم سريعة وخاطفة في بلدة 

عرسال، أسفرت عن توقيف 10 إرهابيين 
خطيرين كانوا قد تسلّلوا إليها في أوقات 
سابقة، من دون تسجيل أي إصابات في 

صفوف عناصر القوة المداهمة«. وأوضحت 
إلحاقًا لبيانها السابق أنَّه »خالل العمليَّة 

تعرّضت القوة إلطالق نار من جانب العناصر 
اإلرهابيَّة، فرّدت بالمثل، ما أّدى إلى مقتل 
األمير الشرعي لتنظيم داعش اإلرهابي في 

منطقة القلمون السوري حسن المليص، 
وهذا األخير كان قد شارك مع المجموعات 

المسلّحة في مهاجمة مراكز الجيش واقتحام 
مبنى قوى األمن الداخلي وخطف عسكريين 

في بلدة عرسال بتاريخ 2014/8/2 وتستمر 
التحقيقات مع الموقوفين...

الجيش قطع اليد اليمنى لـ »داعش«  >> 
 في عرسال والفليطي أسيًرا ــ مقتل »األمير الشرعي«

 في القلمون وتوقيف 10 عناصر إرهابيَّة؛ 
وسام إسماعيل، النهار، 2٤ نيسان 2017¶

ازدادت وتيــرة الحمالت اإلعالميَّة 
اإللكترونيَّة على عمالة الســوريين في لبنان 
وترجمت الحمــالت باعتصامات معترضة في 

أكثر مــن منطقة ووصل األمر بالبعض إلى 
االعتداء على عمال ســوريين.

عمل السوريين يُهّدد االستقرار ــ   >> 
االنتخابات تنتظر مشروع بري؛ النهار، 2٤ نيسان 

¶2017

من أمام مقر حزب الطاشناق في برج حمود 
إلى كاثوليكوسيَّة األرمن األرثوذكس في 

انطلياس، سار مئات المواطنين األرمن من 
مختلف األعمار، في مسيرة تحيَّة لذكرى 

مرور مئة عام وعامين على المجازر األرمنيَّة. 
رفعت خالل المسيرة األعالم األرمنيَّة واللبنانيَّة 

وشعارات تطالب تركيا باالعتراف بالمجازر 
والتعويض عنها. تقدم المشاركين رؤساُء 
األحزاب األرمنيَّة، ووزير الخارجيَّة جبران 

باسيل الذي وضع إكلياًل من الزهر أمام نصب 
الشهداء، والنائب آغوب بقرادونيان رئيس 

حزب الطاشناق.
مسيرة لألرمن في برج حمود؛   >> 

األنوار، 2٤ نيسان 2017¶

نظمت رابطة أطباء األسنان الفلسطينيين 
في لبنان اليوم العلمي الحادي عشر للرابطة 

برعاية نقيب أطباء األسنان في طرابلس وذلك 
في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

يوم ألطباء األسنان الفلسطينيين؛  >> 
األنوار، 2٤ نيسان 2017¶

عرض وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي مع رئيس بلديَّة حيزوق رشــاد 

الزعبي المشــاكل التي يرتبها النزوح على 
البلدة. الزعبي أشــار إلى أنَّ »البلديَّة 

ســتضطر للقيام بخطوات تصعيديَّة من 
شــأنها الطلب من النازحين مغادرة البلدة 

في حال لم تســتجب الجمعيات الدوليَّة 
لمطالبنا«.

كذلك، تابــع المرعبي ملف الصرف الصحي 
مــع رئيس بلديَّــة القنطرة أحمد عبيد الذي 

قدم دراســة الستكمال مشروع صرف صحي 
في البلــدة يتضمن مد أنابيب مع خزانات 
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تصفية وشــدد على أنَّ »هذا الموضوع يعد 
من األولويَّة لكون عدد النازحين الســوريين 

يتخطى عدد المواطنيــن اللبنانيين المقيمين 
في البلدة«. 

المرعبي: مساندة الُمْجَتَمَعْين النازح   >>
والمضيف؛ المستقبل، 2٤ نيسان 2017¶

لليــوم الثالث على التوالي واصل أبناء 
الشــارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة 
إقفال الطريق الرئيســي للمطالبة بدفع 

التعويضــات الماليَّة تعويًضا عن األضرار التي 
لحقت بهم نتيجة االشــتباكات المسلحة، وقد 

عمدوا إلى نصب خيمة رمزيَّة في وســط 
الطريــق كتعبير عن قرارهم عدم مغادرة 

الشــارع قبل التعويض عليهم أو التعهد 
بذلك على األقل بذلك.

يذكر أنَّ المســح الذي أجرته األونروا أحصى 
تضــّرر 577 منــزاًل، )57 منها باتت غير صالحة 

للسكن(، و141 محاًل . 
متضررو عين الحلوة يقفلون الطريق   >>

احتجاًجا... واجتماع موسع اليوم في سفارة فلسطين؛ 
محمد دهشة، البلد، 2٤ نيسان 2017¶

قرر وزير الشــؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
وقف العمل في »برنامج الرصد الســكاني« 

وصرف ما يقارب 387 متعاقًدا، بســبب 
انتهاء الســقف الزمني للمشروع في نهاية 

عــام 2015، ومن ثم تمديده إلى نهاية 
2016، قبل أْن يصار إلى التمديد شــهرًا 

فشهر. 

يُذكر أنَّ المشــروع بدأ لرصد التحركات 
الســكانيَّة اللبنانيَّة والتوزع الديموغرافي، 

قبل أْن يقرر مجلس الوزراء الســابق برئاسة 
الرئيس تمام ســالم أْن يتحول المشروع إلى 

دراســة تحركات الالجئين السوريين وتم 
تخصيــص مبلــغ 5 مليارات ليرة لبنانيَّة له، 

وكان المشــروع بحاجة لما يقارب 650 
عاماًل لمدة ســنة ونصف ســنة، قبل أْن يتم 

التعاقد مع 300 شــاب وفتاة، واالستعانة 

بـ350 آخرين من مشــروع »الفقر« التابع 
لوزارة الشــؤون أيًضا، وبدأ العمل بالمشروع 
في شــهر تموز من العام الماضي بعد إجراء 

التدريبــات الالزمة لفريق العمل.
االستغناء عن 387 متعاقًدا في وزارة   >>

الشؤون اعتصامات وجوالت... وبوعاصي ال يتراجع؛ 
علي عواضة، النهار، 25 نيسان 2017¶

قال رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
اســتقباله وفد مجموعة العمل األميركيَّة من 

أجل لبنان )تاســك فورس فور ليبانون( إنَّ 
»هناك مســائل ال تزال تحتاج إلى معالجة 
وفي مقدمها مســألة النزوح ولبنان يعاني 

من صعوبات نتيجة موجة النزوح الســوري 
إليه«.  الكبير 

مطالب »المؤسسات السياحيَّة«   >> 
في قصر بعبدا؛ النهار، 25 نيسان 2017¶

عن رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل خالل 
مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى 102 لإلبادة 

األرمنيَّة: »إنَّ األرمن جزء من لبنان، وما يمّس 
جزًءا من اللبنانيين يمّس الجميع«. 
سامي الجميل: كيف يستنكرون   >> 

خرًقا للـ 1701 واكبته الدولة؟؛ النهار، 25 نيسان 2017¶

قال وزير الصحة غسان حاصباني إنَّ البنك 
الدولي وافق على تمويل الخطة الصحيَّة 

للبنان بمبلغ 150 مليون دوالر وهي تقوم 
على تأمين وتعزيز القدرات الصحيَّة في لبنان 

بما يخدم الالجئين السوريين والمواطنين 
اللبنانيين. 

موافقة البنك الدولي على تمويل الخطة  >> 
 الصحيَّة بـ 150 مليون دوالر ــ حاصباني لـ»النهار«:

 جبه أزمة اللجوء وتحسين التغطية للبنانيين؛ 
موريس متى، النهار، 25 نيسان 2017¶

بحث رئيس جمعيَّة الصناعيين فادي 
الجميّل خالل لقاء مع وزير الدولة لشؤون 

النازحين معين المرعبي في إمكان استجالب 
استثمارات من المانحين الدوليين في 
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مجاالت صناعيَّة مبتكرة تساعد على تخفيف 
نسبة البطالة.

استثمارات في المجاالت الصناعيَّة،  >> 
النهار، 25 نيسان 2017¶

نبَّه كاثوليكوس األرمن األرثوذكس لبيت 
كيليكيا آرام األول كشيشيان خالل ترؤسه 

قداًسا لمناسبة الذكرى 102 لإلبادة األرمنيَّة 
في أنطلياس من التمدد التركي في البلدان 

اإلسالميَّة والعربيَّة على األخص. 
كشيشيان في قداس لراحة أنفس شهداء   >>

األرمن: مستمرون في مسيرتنا والتمدد التركي ستكون 
له عواقب؛ النهار، 25 نيسان 2017¶

اشتبكت »القوة األمنيَّة المشتركة« في مخيم 
البداوي مع تجار مخدرات وأوقفت أربعة 

منهم وسلمتهم إلى الجيش اللبناني.
توقيف ٤ متورطين في اشتباك   >> 

داخل البداوي؛ البلد، 25 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اجتماع 
للفصائل والقوى الفلسطينيَّة الوطنيَّة 

واإلسالميَّة في سفارة دولة فلسطين في 
بيروت يكرر التأكيد على نشر القوة 

المشتركة في كل حي الطيري وحيث تدعو 
الحاجة على أْن تعكف القيادة السياسيَّة 

الفلسطينيَّة في منطقة صيدا على وضع خطة 
وآليَّة جديدة لالنتشار.

وعلم في السياق نفسه أنَّ القوى الفلسطينيَّة 
قررت أيًضا زيادة عديد القوة المشتركة 

لتتمكن من إنجاز المهام التي تكلف بها. 
وفي بيان صادر عن اجتماع السفارة، أكدت 

قيادة الفصائل الوطنيَّة واإلسالميَّة دعم القوة 
الفلسطينيَّة المشتركة بكل ما يلزم كي تتمكن 

من القيام بدورها وواجبها الوطني كاماًل 
في حفظ األمن داخل المخيم، والتصدي 
بحزم لكل من يحاول العبث بأمن أهله، 

والعمل على استكمال تنفيذ اآلليَّة التي تم 
االتفاق عليها في اجتماع 11 نيسان وأبرزها: 
انتشار وتموضع القوة الفلسطينيَّة المشتركة 

في حي الطيري، وفي كافة أرجاء المخيم 
وفق مقتضيات الحاجة، والتعامل مع بالل 
بدر باعتباره عنصرًا ُمطارًدا من قبل القوة 

الفلسطينيَّة المشتركة، يجب اعتقاله حيثما 
تجده. كما تقرر أْن تعمل قيادة الفصائل 
الوطنيَّة واإلسالميَّة بالتعاون مع األونروا 

والمؤسسات الدوليَّة والمحليَّة، على بلسمة 
جراح متضرري األحداث األخيرة وتأمين 

التعويضات الالزمة لهم.
اجتماع السفارة: االنتشار في   >> 

»عين الحلوة«؛ رأفت نعيم، المستقبل 25 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تتركز 
عيون المؤسسة العسكريَّة ومخابراتها على 

مخيمات الالجئين تحسبًا لدخول »ذئاب 
إرهابيَّة« إلى صفوف العائالت المقيمة هناك، 

مع الخشية دائًما من إقدام انتحاريين ذكور 
وإناث على تنفيذ عمليات انغماسيَّة... ما يهم 

الجيش هنا هو وضع هذه المخيمات تحت 
المجهر األمني، بالتنسيق مع بقيَّة األجهزة، 

وترك الجانب اإلنساني لمؤسسات الدول 
األخرى، وال سيما أنَّ لبنان لم يقّصر حيال 

الالجئين.
معنويات الجيش مرتفعة على الحدود وأهًل   >>

باإلرهابيين والحذر من ذئاب في مخيمات السوريين 
واألمن ممسوك؛ رضوان عقيل، النهار، 26 نيسان 2017¶

عن الوزير السابق رشيد درباس خالل 
مؤتمر صحافي: »إنَّ إلغاء البرنامج الوطني 
للتحركات السكانيَّة هو اإلهدار... إنَّ هدف 
المشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة حول 
اللجوء السوري ألنَّه ليس للدولة معلومات 

إاّل ما تعطيها إياه المفوضيَّة السامية لشؤون 
الالجئين«. 

درباس رّد على بوعاصي:   >> 
إلغاء المشروع هو اإلهدار؛ النهار، 26 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كانت 
األحداث األخيرة في مخيم عين الحلوة محل 

متابعة عند قيادة السلطة الفلسطينيَّة في 
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رام الله، وقد دفعت الرئيس محمود عباس 
إلى إرسال لجنة من الضباط الكبار إلى 

بيروت بينهم عمداء، كلّفهم إجراء تحقيق 
مفّصل في حقيقة ما يحدث في عين الحلوة 
وصواًل إلى معرفة طريقة تعامل ضباط فتح 

وقياداتها، وال سيما أصحاب الرؤوس الكبيرة، 
مع األوضاع، خصوًصا أنَّ تصريحات البعض 

أمام وسائل اإلعالم وعلى الهواء مباشرة كانت 
أقوى من قدرة المقاتلين من أبناء المخيم 

أو الذين استُقدموا من الرشيديَّة ومخيمات 
أخرى ولم يستطيعوا حسم المواجهة. 

من هنا ستتولى لجنة التحقيق اإلضاءة على 
كل ما رافق المعركة واإلخفاقات المتتالية 

التي ُمنيت بها فتح في عين الحلوة، وال سيما 
أنَّ مجموعة من قيادييها كانت »تتفرج« 

على تلك المواجهات ولم تحرك ساكًنا حيال 
بالل بدر ورفاقه الذين أفادوا من عامل 

وجود صالت قرابة تربط عدًدا ال بأس به 
مع فتحاويين وقياديين في فصائل تعمل 
تحت مظلة منظمة التحرير التي لم تفلح 

طوال األعوام األخيرة في فرض سيطرتها على 
المخيم الذي يؤوي الكتلة البشريَّة األكبر 

من الالجئين في لبنان بعدما تحولت بعض 
أحيائه إلى مربعات أمنيَّة ال تخرج من حادثة 

حتى تقع في أخرى...

وصل الضباط الفلسطينيون إلى بيروت 
بتسهيل من األمن العام وبالتنسيق مع 

الجيش، وباشروا بعد انتهاء المعركة األخيرة 
إعداد دراسة مفصلة عن خريطة مخيم 

عين الحلوة والتجول في أزقته ومحيطه بغية 
إجراء تقويم لنقاط القوة والضعف عند فتح، 

والتوقف أيًضا عند قدرات الفصائل األخرى 
الحليفة والمناوئة لها. وجال أعضاء اللجنة 

في أرجاء المخيم في األيام األولى بعد 
وصولهم من دون ضجيج، إلى أن اكتشف 
المسؤولون عن الفصائل األخرى تفاصيل 

مهمتهم.
لجنة ضباط من رام الله تحقق في مواجهات   >>

عين الحلوة: المخيم تحت المجهر وبحث في هيكليَّة 
فتح وإخفاقها؛ رضوان عقيل، النهار 27 نيسان 2017¶

عن رئيــس »مجموعة العمل األميركيَّة من 
أجل لبنان« الســفير إدوار غبريال: »تألفت 

الهيئة مــن أميركيين من أصول لبنانيَّة 
يهّمهــم مصير لبنان وتراثه... الهدف األهم 

هو المســاعدة في تقدم لبنان وازدهاره من 
خالل االســتماع إلى هواجس المسؤولين 

اللبنانييــن ونقلها إلى إدارة ترامب 
للمســاعدة في التوصل إلى حلول مستدامة، 

وخصوًصا في مــا يتعلّق بموضوع الالجئين 
الســوريين. وإذا ما أخذنا في االعتبار ما 

يعانيه لبنان بالنســبة إلى الواليات المتحدة، 
يمكنني أْن أشــبه ما يحصل بأْن يأتي إلينا 

75٪ من ســكان المكسيك أو كندا ويقطنوا 
في بالدنا، وبالطبع لن نســتطيع تحّمل 
الكثافة الســكانيَّة المترتبة على ذلك«. 

رئيس »تاسك فورس« لـ»النهار«:   >> 
 أشّك في تعديل العقوبات وعلى »حزب الله« 

االختيار بين السياسة واإلرهاب؛ مجد أبو مجاهد، 
النهار، 27 نيسان 2017¶

قررت القيادة السياســيَّة الفلسطينيَّة 
الموحدة فــي منطقة صيدا خالل اجتماع 

لهــا في مخيــم عين الحلوة، رفع عديد القوة 
المشــتركة التي شكلت مؤّخرًا من الفصائل 

والقوى الفلســطينيَّة الوطنيَّة واإلسالميَّة 
لضبط الوضــع األمني في مخيم عين الحلوة 

من 100 إلى 150 عنصرًا ونشــر عدد كبير 
مــن عناصر هذه القوة في حي الطيري، 

معقــل المطلوب المتواري بالل بدر، على أْن 
يتم اســتحداث نقاط ثابتة للقوة المشتركة 

داخل الحي المذكور.
عين الحلوة: رفع عديد القوات   >> 

المشتركة؛ المستقبل، 27 نيسان 2017¶

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل لقائه نائب رئيس الحزب 
االجتماعي المسيحي الهولندي على أنَّ 

»لبنان يسدد فاتورة باهظة عن المجتمع 
الدولي في مواجهة األزمة السوريَّة. فهو 

تكبد حتى اليوم 18 مليار دوالر أميركي وهذا 
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المبلغ أكبر بكثير مما ساهم به المجتمع 
الدولي ككل...«.

المرعبي: ندفع فاتورة المجتمع الدولي   >> 
في األزمة السوريَّة؛ المستقبل، 27 نيسان 2017¶

اختتمت »ملحقيَّة الشؤون اإلنسانيَّة 
والتنمويَّة« في سفارة اإلمارات العربيَّة 

المتحدة في لبنان »حملة االستجابة اإلماراتيَّة 
للنازحين السوريين )شتاء 2017 لبنان(« 
التي بدأت في 5 كانون الثاني الماضي. 

وأوضحت الملحقيَّة في بيان، أنَّها »قدمت 
خالل الحملة المساعدات للنازحين السوريين 

والفلسطينيين واللبنانيين المتضررين 
من برودة فصل الشتاء ]على يد[ كل من 

»جمعيَّة المواساة والخدمات االجتماعيَّة« في 
صيدا و»هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانيَّة« 
التابعة لدار الفتوى في الجمهوريَّة اللبنانيَّة«.

اختتام حملة »االستجابة اإلماراتيَّة   >>
للنازحين« ــ دريان يُشيد بالتعاون والشامسي يؤكد 

استمراريَّة العطاء؛ المستقبل، 28 نيسان 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل ندوة نظمتها »رابطة أصدقاء 
كمال جنبالط« في مركزها في بيروت تحت 
عنوان: »لبنان في مواجهة مشكلتي النزوح 
واللجوء: تحّديات وخيارات«: »إنَّ لبنان مع 
عودة النازحين إلى بالدهم، في حال توفُّر 

الظروف اآلمنة والمالئمة لهذه العودة؛ 
ولحين حصول ذلك، علينا تالفي حصول 
توترات بين النازحين واللبنانيين لدواٍع 

اقتصاديَّة/اجتماعيَّة/بيئيَّة، والحيلولة دون أْن 
تستغل أي ثغرات في هذا السياق الختراقات 

أمنيَّة متطرّفة مشبوهة«.
المرعبي: لتلفي التوترات بين النازحين   >>

واللبنانيين؛ المستقبل، 28 نيسان 2017¶

أوقفت المديريَّة العامة لألمن العام فلسطينيًّا 
وسوريًّا خططا ألعمال إرهابيَّة في المخيمات. 

توقيف إرهابيَّين خطّطا ألعمال  >> 
في المخيمات؛ النهار، 28 نيسان 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»خبير تربوي«: إنَّ تدفق أوالد الالجئين جاء 

إنقاًذا للمدرسة االبتدائيَّة بعدما كان عدد 
التالمذة في بعضها ال يتجاوز العشرات. وعلى 

رغم ذلك، كانت آليات التعاقد مستمرة مع 
أساتذة جدد، بعضهم غير مؤهلين للتعليم، 

ليتبين أنَّ التوظيف السياسي والطائفي 
واالنتخابي كان يطغى على تعامل المعنيين 

مع هذه المدرسة. 
المدرسة االبتدائيَّة الرسميَّة كيف تستعيد   >>

وظيفتها؟ تراجع أعداد تلمذتها اللبنانين وأوالد اللجئين 
أنقذوها؛ إبراهيم حيدر، النهار، 28 نيسان 2017¶

حزب الطاشناق الذي رفع شعار خدمة 
الشعب األرمني، تعمل مؤسساته االجتماعيَّة 

اإلنسانيَّة والصحيَّة كخليَّة نحل...

تعدت استقباالت النادي األرمني في لبنان 
الشباب األرمن اللبنانيين، إلى األرمن 
السوريين النازحين من وطأة الحرب 
السوريَّة. ففي سوريا يتوزع النازحون 

األرمن على ثالث فئات: النازحون من حلب 
إلى الالذقيَّة والشام، والنازحون إلى لبنان 
المقدرون بحدود 11 ألف أرمني سوري، 

والنازحون إلى أرمينيا عبر لبنان، وإلى 
كندا والواليات المتحدة مع فتح السفارات 

األجنبيَّة أبوابها أمام المسيحيين.

ال يشكل األرمن السوريون الموجودون في 
لبنان عبئًا على الدولة اللبنانيَّة. ويتلقى 

هؤالء المساعدات من حزب الطاشناق، هذه 
مسؤوليته اإلنسانيَّة يقول قياديوه، فـ»نحن 
نساعدهم من لحم أكتافنا ألنَّ المنظمات 

الدوليَّة ال تهتم إاّل بالمخيمات وببروباغندا 
تصوير البؤس، إنَّهم يعيشون في منازلنا سواء 

في المتن أو برج حمود أو زحلة أو بيروت 
وفي مدارس األرمن األرثوذكس يتلقون 

التعليم، غالبيتهم مجانًا من دون أيَّة لفتة من 
الدولة اللبنانيَّة التي ال تساعد إاّل المدارس 

الرسميَّة«.
الطاشناق: انتقمنا ألرواح شهدائنا   >> 

والمسيرة مستمرة؛ البناء، 28 نيسان 2017¶
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طلبت وزارة الدفاع اللبنانيَّة من الالجئين 
في منطقة رياق البقاعيَّة إخالء مخيماتهم 

ألسباب أمنيَّة مرتبطة بمطار رياق العسكري، 
كما طلب رئيس بلديَّة زحلة من نحو 7 

آالف الجئ مغادرة المنطقة من دون تقديم 
أسباب واضحة، وفي حين كانت مّدة إخالء 

نازحي رياق محّددة بـ 5 نيسان الحالي قبل 
أْن تمّدد إلى األربعاء الماضي لمنح الالجئين 

والمنظمات العاملة معهم أياًما إضافيَّة 
لتأمين أماكن إيواء لهم، كانت بلديَّة زحلة 
قد حّددت أمس موعًدا نهائيًّا لإلخالء، قبل 

أْن تنجح المنظمات بتمديد المهلة. وبعدما 
تمّكن نحو 5500 نازح من أصل 11 ألًفا من 

مغادرة مخيمات رياق في قرى الدلهميَّة 
ورياق وتمنين الفوقا وتمنين التحتا وحوش 
الغنم، فال يزال آخرون ينتظرون إيجاد حل 

لمشكلتهم مع إصرار وزارة الدفاع على 
ضرورة اإلخالء.

رئيس »اتحاد عشائر البقاع« الشيخ جاسم 
عسكر، قال إنَّ »سكان هذه المخيمات 
من العشائر السوريَّة في حمص وحماة 

والرقة«، كما أنَّهم »تاريخيًّا كانوا ينتقلون كل 
فصل صيف إلى المنطقة نفسها للعمل في 
الزراعة والحصاد، لذا هم معروفون من قبل 

المزارعين في المنطقة«. أما بعد بدء الحرب 
في سوريا، فاضطرت هذه العشائر إلى 

االستقرار في لبنان واختارت »سفوح السلسلة 
الشرقيَّة« غير أنَّها انتقلت إلى منطقتي 

الدلهميَّة وتربل بعد إخالء الجيش مخيماتها 
في السلسلة الشرقيَّة قبل سنة، وهو األمر 

الذي يتكرر اليوم.

وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 
قال: »إنَّ قرار إخالء المخيمات القريبة من 
مطار رياق العسكري اتخذته وزارة الدفاع 
ألسباب أمنيَّة، لكن الخطأ الذي حصل هو 

عدم التنسيق مع الوزارات والمنظمات 
المعنيَّة، ما أدى إلى بعض اإلرباك... اليوم 
يتم العمل على احتواء الوضع«. أما في ما 

يتعلّق بقرار بلديَّة زحلة إخالء الالجئين، 
فأوضح مصدر مطلع على القضيَّة أنَّ رئيس 
البلديَّة يتسلح في جزء من قراره بعدم دفع 
هؤالء الضريبة للبلديَّة في وقت يفترض فيه 
أْن يدفعها أصحاب األراضي التي استأجروها 

إلنشاء مخيماتهم، أما الجزء الثاني، فهو رفضه 
إسكان أكثر من عائلة في بيت واحد، رغم أنَّ 
هذا األمر يتم بموافقة صاحب المنزل. وكانت 
بلديَّة زحلة قد عمدت قبل أسابيع إلى إقفال 

عشرات المحالت التي يملكها سوريون.
تمديد مهلة إخلء آالف اللجئين من البقاع؛   >>

كارولين عاكوم: الشرق األوسط، 29 نيسان 2017¶

دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي إلى »متابعة حاجات القرى التي ال 
توجد فيها مجالس بلديَّة«، وعرض له مختار 
قرية الكنيسة خضر إدريس حاجات القرية 

التي تفتقر إلى شبكات صرف صحي، وإنارة 
عامة وطرق، الفتًا إلى أنَّ »قرية الكنيسة 
تضم أربعة آالف نسمة إضافة إلى 1500 
نازح سوري، وال يوجد فيها مجلس بلدي 

لمتابعة حاجاتها اإلنمائيَّة، األمر الذي ينعكس 
سلبًا على أوضاع المواطنين بشكل عام«.

المرعبي يبحث شؤونًا إنمائيَّة في عكار؛   >>
المستقبل، 30 نيسان 2017¶

إصابة فلسطينيين برصاص طائش خالل تبادل 
إلطالق النار بين تجار مخدرات ومروجيها 
وعناصر من »القوة األمنيَّة المشتركة« في 

مخيم البداوي.
ماذا حصل في مخيم البداوي   >> 

وكيف انتهى التوتر؟؛ الديار، 30 نيسان 2017¶
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»ماذا يجري في مخيم البداوي في الشمال؟ 
وهل ثمة احتمال أْن ينزلق هذا المخيم 

القريب من طرابلس بين ليلة وضحاها إلى 
وضع يستنسخ تجربة الوضع في مخيم 

عين الحلوة في الجنوب والمشكو منه منذ 
زمن؟ هذا السؤال أُثير بشكل ملّح في األيام 

القليلة الماضية بعدما سجلت التقارير األمنيَّة 
الرسميَّة المختصة وقوع أكثر من عشرة 

حوادث في نحو أسبوع كان آخرها إطالق نار 
على أمين سر القيادة الفلسطينيَّة الموحدة 

في المخيم وهي الجهة المولج إليها تكريس 
نوع من إدارة محليَّة للوضع في المخيم على 

غرار ما هو في كل مخيمات الالجئين في 
كل لبنان. وقبلها ُسّجلت اشتباكات وعمليات 

إطالق نار كانت تتم لياًل بشكل مستمر، 
فضاًل عن إشكاالت وقعت بين مسلحين من 

المخيم وبين قوى أمنيَّة.

يقول المسؤول عن الجبهة الشعبيَّة لتحرير 
فلسطين في لبنان مروان عبد العال: »القضيَّة 

من أساسها ليست صراًعا بين فصائل أو 
تعارضات بين قوى وتيارات في المخيم، 

واستطراًدا ال يمكن اعتبارها اشتباكات على 
خلفيات سياسيَّة«، ويضيف: »إنَّها صراعات 
بين عناصر خارجة عن القانون وليس لديها 
أي اعتبارات سياسيَّة وهو أمر يعرفه جميع 

المعنيين بمن فيهم السلطة اللبنانيَّة...«.
ماذا يجري في مخيم البداوي   >> 

 ومن يقف وراء االشتباكات المتكررة؟؛ 
ابراهيم بيرم، النهار، 1 أيار 2017¶

أمل وزير العمل محمد كبارة في حفل إفطار 
صباحي لمناسبة عيد العمال في طرابلس في 

»المحافظة على اليد العاملة 
اللبنانيَّة ووقف المزاحمة 

األجنبيَّة مهما اختلفت 
تسميتها، فالنزوح يجب أْن ال يمنعنا من الحد 

من هذه المنافسة التي تواجه أبناء الوطن«.

النائب سمير الجسر، في المناسبة نفسها، 
قال: »من غير المسموح أْن تشكل اليد 

العاملة السوريَّة منافًسا لليد العاملة 
اللبنانيَّة من خالل تدني األجر. كما ال يمكن 
للمؤسسات التي يفتحها السوريون في لبنان 

أْن تنافس المؤسسات اللبنانيَّة المماثلة 
بسبب تشغيل عمالة سوريَّة أرخص أو بسبب 

عدم الخضوع للضرائب والرسوم وشروط 
الترخيص والتسجيل في الضمان االجتماعي، 

وعلى الدولة أْن تأخذ دورها في ضبط 
األمور«.

كبارة أكد في إفطار لمناسبة عيد العمال   >> 
أنَّ لبنان ال ينجح إاّل بالحوار؛ المستقبل، 1 أيار 2017¶

اعتبرت كتلة المستقبل النيابيَّة بعد اجتماعها 
في بيت الوسط أنَّ »األوضاع السياسيَّة 

الدقيقة والقلقة السائدة في لبنان، والظروف 
اإلقليميَّة المتردية على أكثر من صعيد 

أمني وسياسي واقتصادي، وأزمة النازحين 
السوريين إلى لبنان هي األمور التي تؤدي 

بمجموعها إلى زيادة حدة التداعيات السلبيَّة 
على األوضاع االقتصاديَّة والمعيشيَّة واألمنيَّة 

في لبنان«.
»المستقبل« ترفض الفراغ وتطالب   >> 

بالتوافق على قانون يلتزم بالطائف ــ »محاوالت 
االستقواء بالسلح أو بالقوى الخارجيَّة أفضت إلى 

الخراب«؛ المستقبل، 3 أيار 2017¶
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وصل عضو اللجنة المركزيَّة لحركة فتح، 
والمشرف على الساحة اللبنانيَّة عزّام األحمد، 

إلى لبنان في زيارة مفاجئة، حيث من 
المتوقع أْن يعقد سلسلة من االجتماعات 
لترتيب البيت الفتحاوي ومتابعة األوضاع 

األمنيَّة في بعض المخيمات وخاصة البداوي 
وعين الحلوة في أعقاب االشتباكات األخيرة 

وانتشار القوة المشتركة في حي الطيرة 
والشارع الفوقاني.

األحمد في لبنان لمتابعة أوضاع المخيمات؛   >>
البلد، 3 أيار 2017¶

أدانت المحكمة العسكريَّة الدائمة »مجموعة 
محمد الصاطم« المؤلفة من 22 شخًصا بينهم 

سوريون، بتهمة االنتماء إلى تنظيم داعش 
اإلرهابي، والتخطيط لمهاجمة مراكز الجيش 
في منطقة وادي خالد بهدف السيطرة على 

المنطقة وإعالنها إمارة إسالميَّة خاضعة 
للدولة اإلسالميَّة. تراوحت العقوبات التي تمَّ 

إنزالها بأفراد المجموعة بين السجن ثالث 
سنوات واألشغال الشاقة المؤبدة للفارين 

منهم.
»العسكريَّة« تحكم على»مجموعة   >>

الصاطم« ــ خطّطت إلعلن إمارة إسلميَّة شمااًل ــ 
أحدهم كان يتعاطى الحشيشة خفيًة عن داعش؛ 

المستقبل، 3 أيار 2017¶

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل استقباله ممثلة األمين العام 

لألمم المتحدة سيغريد كاغ، تأكيده أنَّ 
»سياسة الحكومة اللبنانيَّة تقوم على مبدأ 

عودة النازحين السوريين اآلمنة إلى ديارهم 
برعاية األمم المتحدة فور توافر الظروف 

األمنيَّة«، وفي ما خّص آليَّة إصدار اإلقامات 
من قبل المديريَّة العامة لألمن العام اللبناني، 

لفت المرعبي إلى أنَّ »وزير الداخليَّة نهاد 
المشنوق ومفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، قاموا بعمل جبّار في هذا المجال«، 
مشيرًا إلى »أنَّنا نسعى إلى تسجيل جميع 

النازحين وتصنيفهم ضمن الفئات النازحة أو 

غير النازحة، ويتّم العمل على حل مشكلة 
تسجيل المواليد الجدد من النازحين«. وعن 

وجود تباين سياسي في موضوع تسجيل 
النازحين السوريين، أكّد المرعبي »أنَّ األمر 

بات على طاولة النقاش، وقد تّم التوصل إلى 
حلول جزئيَّة، والعمل جاٍر لتذليل العقبات«. 

وأعرب المرعبي عن أمله »بعدم تسهيل 
هجرة المسيحيين باتجاه أوروبا، حفاظًا 

على التنّوع والغنى االجتماعي والحضاري 
في الشرق«، مستنكرًا ما يقوم به البعض من 
تأجيج للمشاعر الدينيَّة والعنصريَّة. أما كاغ 

فأكدت أنَّ موضوع »توطين أو دمج النازحين 
السوريين في لبنان غير مطروح بأي شكل 

من األشكال«. 
المرعبي يلتقي كاغ: نتعاطى   >> 

وملف النزوح إنسانيًّا؛ المستقبل، 3 أيار 2017¶

أشاد رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، لدى 
استقباله في قصر بعبدا المدير التنفيذي 

الجديد لبرنامج األغذية العالمي، بالدور الذي 
يضطلع به البرنامج في رعاية النازحين داعيًا 
إلى »زيادة المساعدات الغذائيَّة التي تقدم 
إليهم وشرائها من اإلنتاج اللبناني المحلي«.

عون عرض وطربيه مهمة وفد جمعيَّة   >>
المصارف إلى أميركا؛ النهار، ٤ أيار 2017¶

قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي بعد لقاء السفير الروماني »إنَّ حدة 
التنافس بين اللبنانيين والنازحين السوريين 
على فرص العمل ولقمة العيش هو ما أّدى 

إلى ظهور مشاحنات ومشاكل في مناطق 
النزوح النائية خصوًصا، حيث تنعدم البنية 

التحتيَّة والخدمات الصحيَّة والبيئيَّة«.
المرعبــي: الضائقة االقتصاديَّة والبطالة   >>
والتنافس أدت إلى مشــاحنات ومشــاكل في مناطق 

النــزوح؛ النهار، ٤ أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: 28 يوًما 
مرّت على وقف االشتباكات المسلحة في 

عين الحلوة. ولكن حال المخيم قبل االشتباكات 
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تشبه ما بعدها. المطلوبون يسرحون على 
هواهم، وحركة فتح عاجزة، فيما القوة األمنيَّة 

المشتركة تسير في حقل ألغام.

إلى متى تصمد الهدنة؟ تساؤٌل يجيب عنه 
قائد القوة المشتركة العقيد بسام السعد 

قائاًل: »انتشرنا في معظم النقاط الحّساسة 
وعززنا القوة ليصبح عديدها 150 عنصرًا 
عوًضا عن 100 عنصر. الوضع اليوم في 

المخيم مختلف كثيرًا«. أما بشأن مصير بالل 
بدر، فيقول: »االتفاق كان واضًحا منذ البداية. 

بالل سيبقى مطلوبًا للقوة األمنيَّة. وإن 
أوقفناه فسُنسلّمه للدولة اللبنانيَّة«. 

العميد محمود عيسى المشهور بـ»اللينو« 
ينظر بتوجس إلى ما يجري، معتبرًا أنَّ 

»الفصائل أعادتنا إلى المربع األول وعليها أْن 
تتحمل مسؤوليتها«. القيادي الفتحاوي )جناح 

محمد دحالن( يرى أنَّ »القوة المشتركة ال 
تزال في مرحلة اختبار« ويؤكد أنَّ »انتشار 

عناصر القوة المشتركة لم يحصل داخل 
حي الطيري، إنَّما على أطرافه فحسب«، 

مشيرًا إلى أنَّ »بالل بدر يتنقل بين الطيري 
والصفصاف بعلم الفصائل«.

أما بالنسبة إلى األجهزة األمنيَّة، فال يزال 
مخيم عين الحلوة على حاله. ترى المصادر 

األمنيَّة أنَّ »عصبة األنصار« تحتضن بالل 
بدر، معتبرة أنَّ رفض تسليمه يحّول المخيم 

الفلسطيني إلى مأوى آمن لمطلوبين يعبثون 
بأمن لبنان، من توفيق طه إلى شادي 

المولوي، دون استثناء عناصر بارزة في تنظيم 
الدولة اإلسالميَّة مثل عبد فضة وهالل هالل 

اللذين تواطأت بعض الفصائل لحمايتهما. 
وتعتبر األجهزة األمنيَّة أنَّ معظم الفصائل 

الفلسطينيَّة متخاذلة لم تِف بتعهداتها. 
عين الحلوة بعد االشتباكات...   >> 

تماًما كما قبلها!؛ رضوان مرتضى، األخبار، ٤ أيار 2017¶

أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
الصحة العامة، غسان حاصباني، بعد ترؤسه 

اجتماًعا لـ»لجنة التنسيق والتعاون بين 

الهيئات الضامنة العامة« ارتياحه لـ»التقرير 
الدولي الذي صدر أخيرًا حول مؤشر نوعيَّة 

النظام الصحي في بلدان العالم والذي 
صنف لبنان في المرتبة األولى في العالم 
العربي، وفي المرتبة الثانية والثالثين في 
العالم«، معتبرًا أنَّ »هذا التصنيف ممتاز 

ا، وخصوًصا أنَّ لبنان يخوض الكثير من  جدًّ
التحديات، وأبرزها أنَّ 30 في المئة من 

سكانه هم من النازحين...«.
حاصباني يترأس لجنة التنسيق بين الهيئات   >>

الضامنة العامة: شكّلنا لجانًا تقنيَّة لخفض تكلفة 
االستشفاء وتحسين الخدمات؛ المستقبل، ٤ أيار 2017¶

حذر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل استقباله مدير »مركز األزمات 
والدعم« في وزارة الخارجيَّة والتنمية الدوليَّة 

الفرنسيَّة، السفير السابق في لبنان باتريس 
باولي، من أنَّ »األوضاع ُمرشحة لالنفجار، 

في ظّل ارتفاع منسوب المشاحنات والتوتر 
بين النازحين السوريين واللبنانيين، بسبب 
الضغط على الخدمات األساسيَّة، والتنافس 

الحاد على فرص العمل«.
المرعبي يلتقي باولي: لزيادة الدول   >> 

دعمها للبنان؛ المستقبل، ٤ أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إنَّ 
استمرار وجود الالجئين الفلسطينيين 

والسوريين في لبنان قد يَُمهِّد إلعادة النظر 
في هويته وصيغته خصوًصا بعد ارتفاع حدة 

الخطاب المذهبي.
إقامة مناطق آمنة في انتظار الحل الشامل؛   >>

إميل خوري، النهار، 5 أيار 2017¶

خالل افتتاح مؤتمر الطّاقة االغترابيَّة اللّبنانيَّة 
في دورته الرّابعة، وقّع رئيس الجمهوريَّة 

ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري 
أول مرسوم الستعادة الجنسيَّة في هذا العهد.

عون وّقع أول مرسوم الستعادة الجنسيَّة   >>
في لبنان ــ مفتتًحا مؤتمر الطّاقة االغترابيَّة في دورته 

الّرابعة؛ رلى معوض، النهار، 5 أيار 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: سيكون 
مثيرًا لالهتمام رؤية نجاح روسيا في فرض 

اتفاق مناطق آمنة في سوريا في محادثات 
آستانا. ففي حين كان الرئيس السابق أوباما 
يرفض الفكرة، فإنَّ الرئيس ترامب أعلن بعد 

أيام من تسلّمه السلطة السعي إلى إنشاء هذه 
المناطق التي من شأنها استيعاب الالجئين.
»المناطق اآلمنة« ــ المفهوم نفسه بين   >>

األمس واليوم؟؛ روزانا بو منصف، النهار، 5 أيار 2017¶

استبعدت مصادر فلسطينيَّة أْن تحمل زيارة 
عضو اللجنة المركزيَّة لحركة فتح والمشرف 
العام على المخيمات الفلسطينيَّة في لبنان 

عزام األحمد أي جديد من شأنه معالجة 
األوضاع األمنيَّة جذريًّا داخل المخيمات، وال 

سيما منها مخيم عين الحلوة، متوقعة أْن تتم 
تعيينات جديدة تطاول مسؤولين وكوادر في 
الهيئات التنظيميَّة والعسكريَّة داخل الحركة، 
انطالقًا من التقرير الذي أعدته لجنة خاصة 
من رام الله أكبّت لوقت طويل على دراسة 

وضع المخيمات على كل المستويات.
األحمد بدأ اجتماعات لترتيب البيت   >>
 »الفتحاوي« وسط مخاوف من تجدد االشتباكات

في عين الحلوة؛ أحمد منتش، النهار، 5 أيار 2017¶

تحت شعار »أزمة اللجوء العالميَّة إلى أين؟«، 
افتتح »اتحاد الجمعيات اإلغاثيَّة والتنمويَّة« 

مؤتمره الخامس برعاية رئيس الحكومة سعد 
الحريري ممثاًل بوزير الدولة لشؤون النازحين 

معين المرعبي.

قال المرعبي بالمناسبة: »لبنان يعاني 
اقتصاديًّا من المديونيَّة التي بلغت 75 ملياًرا 
من الدوالرات، وتتفاوت نسبة النمو فيه ما 

بين الصفر والواحد في المئة، وال يتجاوز 
مجموع ما قدمه المجتمع الدولي الـ 7 مليار 

دوالر بينما يتحّمل اللبنانيون واقتصادهم، 
حسب البنك الدولي، ما بلغت قيمته 18 

ملياًرا من الدوالرات«.
المرعبي ممثًل الحريري في مؤتمر  >> 

 »أزمة اللجوء«: 18 مليار دوالر تكلفة النزوح على لبنان؛
المستقبل، 5 أيار 2017¶

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
األمين العام لمنظمة »إنترسوس« االيطاليَّة، 

وعرض معه المساعدات التي تقدمها المنظمة 
إلى النازحين السوريين في لبنان والمنطقة.
اللجنة الوزاريَّة سمحت بعمل الكسارات   >>

 المرّخصة وأمهلت غير المرّخصة لنقل المخزون 
وتسوية الوضع؛ النهار، 6 أيار 2017¶

أشار رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، خالل 
استقباله رئيس مجلس النواب البرازيلي، 

إلى أنَّ لبنان يتطلع إلى دعم البرازيل ودول 
البريكس له ومساعدتها، وخصوًصا في ما 

يتعلق بتداعيات الحرب السوريَّة وتزايد عدد 
النازحين.

عون التقى مايا ووزير الخارجيَّة الكونغولي:   >>
ال داعي للقلق على مستقبل لبنان؛ النهار، 6 أيار 2017¶

قال السفير السويسري في لبنان فرنسوا 
باراس، خالل زيارة لمحافظة عكار تلبية 

لدعوة من رئيس بلديَّة رماح، طوني الراعي: 
»نقّدر موقع وموقف لبنان تجاه األزمة 

السوريَّة، خصوًصا عكار التي فتحت أبوابها 
الستقبال الالجئين. هناك برنامج مساعدات 

يجري العمل به منذ سنوات حيث تمكنا من 
ترميم وتأهيل عدد من المدارس في عكار، 

وهذا البرنامج مستمر ونحن مستعدون 
لفعل كل الممكن لمساعدة لبنان في هذه 

المحنة«.
باراس من عكار: نساعد في أزمة النزوح؛   >>

المستقبل، 6 أيار 2017¶

تداولت صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
مقطًعا صوتيًّا مفبركًا تّمت نسبته البنة 

الشهيد رفيق الحريري هند الحريري ويتضمن 
إساءة لالجئين السوريين.

مقطع صوتي مفبرك   >> 
 لـ»هند الحريري« يتضمن إساءًة للنازحين السوريين؛ 

موقع جنوبيَّة، 7 أيار 2017¶

»توضيًحا لما ورد في أسرار اآللهة عن إعفاء 
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السوريين من بدالت اإلقامة، أوضح األمن 
العام أنَّ النازح السوري المسجل والذي لم 

يغادر منذ 2015/1/1 يعطى إقامة لمدة ستة 
أشهر ويعفى من الرسوم، وإذا تبين أنَّه يقوم 
بعمل مأجور تُستوفى منه الرسوم المتوجبة«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 8 أيار 2017¶  >>

وضعت جهات أمنيَّة يدها على التسجيل 
الصوتي التحريضي ضد النازحين الذي تم 

تداوله عبر مواقع التواصل في الشمال 
على أنَّه مسّجل بصوت السيّدة هند رفيق 
الحريري لمعرفة الجهة التي تقف وراءه، 

خصوصاً بعدما اعترفت المدعوة »سمارة« 
المحسوبة على فريق شمالي معروف 
بتلفيقاته الكيديَّة أنَّه مسّجل بصوتها.

من زاوية »يُقال«؛ المستقبل، 8 أيار 2017¶  >>

التقى المدير العام لمؤسسة »دويتشه فيله« 
وزير اإلعالم ملحم الرياشي في مقر الوزارة، 
وتناول البحث بينهما كيفيَّة تبادل الخبرات 

في مجال اإلعالم االجتماعي وبعض المشاريع 
المشتركة بين الحكومة اللبنانيَّة والمؤسسة 

خصوًصا بشأن قضيَّة الالجئين«.
مدير عام »دويتشه فيله« يزور الرياشي   >>

ومؤسسات إعلميَّة؛ المستقبل، 8 أيار 2017¶

زار المديــر التنفيذي لبرنامج األغذية 
العالمي التابع لألمم المتحدة أَســرًا سوريَّة 

الجئة في البقــاع، وبعض المتاجر المتعاقدة 
مع البرنامج حيث يســترد الالجئون األكثر 

احتياًجا قيمة القســائم الغذائيَّة اإللكترونيَّة 
الشهريَّة الخاصة بهم.

»في لبنان، يتلّقى حوالى 700 ألف الجئ 
سوري من المحتاجين المساعدات الغذائيَّة 
من خالل نظام القسائم اإللكترونيَّة لبرنامج 

األغذية العالمي. وكل شهر يتم شحن كل 
بطاقة إلكترونيَّة بمبلغ 27 دوالًرا أميركيًّا 

للشخص الواحد، ويمكن استخدامها لشراء 
المواد الغذائيَّة الطازجة في أي من 480 

متجرًا متعاقًدا مع البرنامج في مختلف أنحاء 
لبنان«.

مدير برنامج األغذية العالمي يزور   >> 
لبنان وسوريا؛ المستقبل، 8 أيار 2017¶

عقد الشيخ محمد يزبك في بعلبك لقاًء مع 
أهالي بلدة الطفيل، دعاهم خالله للعودة 

إلى بلدتهم بدًءا من يوم الثلثاء، حيث سيتّم 
وضُع خطة بالتنسيق مع الدولة اللبنانيَّة 

لتأمين هذه العودة.
هل يعود أهالي الطفيل إلى بلدتهم؟؛  >> 

عيسى يحيى، الجمهوريَّة، 8 أيار 2017¶

طالب مختار قرية الطفيل علي الشوم، باسم 
األهالي، اللبنانيين الدولة اللبنانيَّة بـ »النظر 

في وضعهم وتأمين مطلبهم األول من وطنهم 
وهو طريق تصلهم ببلدتهم، وتؤمن عودتهم 

إليها من خالل وجود الجيش اللبناني«.
أهالي الطفيل يعودون إلى بلدتهم  >> 

 المهجورة غًدا بعد انسحاب المسلحين وانتشار 
»حزب الله«؛ وسام اسماعيل، النهار، 8 أيار 2017¶

أشار المكتب اإلعالمي لوزير الداخليَّة نهاد 
المشنوق إلى أنَّ الوزير المشنوق »مع عودة 

أبناء الطفيل اليوم قبل الغد إلى بلدتهم، 
شرط أْن تتوافر لهم شروط العودة اآلمنة«. 

وجاء في البيان أنَّ الوزير »يتفّهم حجم 
معاناة األهالي منذ خروجهم من بلدتهم«، 

لكن الوزارة »ال تُكلَّف بتصريحات عبر المنابر 
وال بكلمة من سماحة الشيخ محمد يزبك 

أو من أي حزب أو طرف آخر، وهي تعرف 
مسؤولياتها الوطنيَّة وكيفيَّة تطبيقها«.
أهالي الطفيل... إلى بلدتهم در؛   >> 

رامح حميَّة، األخبار، 9 أيار 2017¶

أشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
خالل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذيَّة لتنسيق 

الخدمات الضروريَّة في المحافظات، والتي 
خصصت اجتماعها في السرايا لمحافظة 
البقاع، إلى أنَّ الكثير من البلديات يفتح 
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المجال لعمل النازحين في وظائف من 
المفترض أْن يشغلها لبنانيون، داعيًا إلى 

احترام هذا األمر ألنَّ مخالفته ستؤدي إلى 
نوع من االحتقان بين اللبناني والسوري.
الحريري تــرأس اجتماع اللجنة الفنيَّة   >>

لخدمات البقاع والتقى جريصاتي والســفير الكوري 
وشــخصيات؛ النهار، 9 أيار 2017¶

أقامت مؤسسة أمم للتوثيق واألبحاث ندوة 
بعنوان »لبنان: اللجوء في ميزان الطائفيَّة«، 
بمشاركة عدد من الباحثين. وقدمت »أمم« 

لهذه الندوة بورقة عمل ذكَّرَت فيها بأنَّ 
اللجوء من »األساطير المؤسسة« للكيان 

اللبناني، كما ذكرت بموجات اللجوء التي 
سبقت اللجوء السوري، متسائلة: »كيف 

يمكننا أْن نفسر بأنَّ بلًدا مجربًا، بل مخضرًما، 
في اللجوء يتصرف كمبتدئ ال خبرة له، وال 

ذاكرة مؤسساتيَّة لما مرَّ به وعليه؟«.
»اللجوء في ميزان الطائفيَّة«...   >> 

ندوة لـ»أمم«؛ المستقبل، 9 أيار 2017¶

عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة سلسلة اجتماعات في مديريَّة 

التعليم المهني والتقني مع سفيرة االتِّحاد 
األوروبي كريستينا السن، ثم ممثلة مفوضية 

األمم المتحدة لشؤون الالجئين ميراي 
جيرار مدارها على موضوع اإلعداد لتعليم 

وتدريب التالمذة اللبنانيين والنازحين. وتناول 
البحث في ما تناول كيفيَّة إدارة األموال 

المخصصة إلعداد التالمذة النازحين الذين 
تفوق أعمارهم 15 فوق والذين يعانون 

األميَّة الكاملة، وذلك بهدف إلحاقهم بدورات 
تدريب مهني مسرعة. 

حمــادة: تأهيل النازحين مهنيًّا؛   >> 
المستقبل، 9 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »البيت 
بيت أبونا، والناس بيخانقونا«. من األمثال 

الشعبيَّة التي تنطبق على واقعنا المرير الذي 
نعيشه اليوم نحن كلبنانيّين .كُثُر هم الذين 

سيتهمونني بالعنصريَّة ولكن عذًرا، فثمة كلمة 
حّق ال بد أْن تقال. 

منذ بداية األزمة الّسوريَّة كان للبنان الحّصة 
األكبر في استقبال أعداد هائلة من الالجئين، 

الذين باتوا يشّكلون عبئًا على المجتمع بشكل 
عام والشباب ومستقبلهم بشكل خاص...

أزمة زحمة السير تتفاقم يوًما بعد يوم 
بسبب زيادة عدد السيارات ومنها سيّارات 

الالجئين. ومن هنا السؤال األساسي واألهّم: 
هل هذه السيّارات ُمسّجلة وخاضعة ألحكام 
القانون اللبناني؟ هل هذه السيّارات مؤّمنة 
في شركات التأمين لمواجهة حوادث السير 
أو التصادم، وما أكثرها في هذه األيام! وإذا 

كانت اإلجابة »ال« فمن الجهة التي ستعّوض 
على اللبنانّي وتعطيه حّقه؟ ومن األسئلة 

التي ال نجد من يجيبنا بشأنها: هل مخيّمات 
الالجئين والنازحين خاضعة لرقابة الدولة 

اللبنانيَّة؟ هل يمكن أْن نشعر باألمن واألمان 
بعد اليوم؟

أعزّائي، إنَّ المخيّمات ما هي إاّل قنابل 
موقوتة، تهّددنا وتهّدد سالمتنا وسالمة 

أبنائنا...

السؤال الثاني: أين دور المنظمات الدوليَّة 
لشؤون النازحين للحّد من كثرة اإلنجاب 

والعمل على توعيتهم جرّاء هذا األمر 
وأبعاده؟...

اللجوء الّسوري: كابوٌس ُمقلق؛   >> 
)مقال غير ُمَذيَّل بتوقيع(، موقع النهار، 9 أيار 2017¶

سفيرة االتِّحاد األوروبي في لبنان، تقول: 
»دعمنا االقتصادي ارتفع إلى ثمانية أضعاف 

تقريبًا« ]...و[ نصف المساعدات لالجئين 
مخصص للمجتمع المحلي المضيف«.

أوروبـــا الستينيَّة لم تفقد زخمها وانتخابات   >>
ـ الســن لـ»النهار«: كلّما واجهنا أزمة خرجنا  فرنســا دليلـ 

أقــوى؛ موناليزا فريحة، النهار، 9 أيار 2017¶

أطلقت جمعيَّة الصناعيين اللبنانيين، برئاسة 
فادي الجميل »صرخة صناعيَّة«، طالبت 
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فيها الدولة بـ»التحرك السريع إلنقاذ القطاع 
الصناعي والحد من مسلسل إقفال المصانع 

اللبنانيَّة ووقف المنافسة غير الشرعيَّة 
للمصانع التي ينشئها النازحون السوريون«. 

ودعت الصرخة أيًضا إلى »اتخاذ إجراءات 
لحماية الصناعة الوطنيَّة من المنافسة 

األجنبيَّة غير المشروعة وإنهاء اإلغراق ووضع 
سياسة لزيادة الصادرات...«.

الصناعيون: لن نسكت والمطلوب   >> 
إقفال مصانع السوريين؛ الجمهوريَّة، 10 أيار 2017¶

عن وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري، 
خالل مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي 
ُعقد في مقر جمعيَّة الصناعيين اللبنانيين: 

»سنطلب من الدول التي تساعد النازحين أْن 
تكون مساعداتها العينيَّة من اإلنتاج الوطني 

اللبناني.

أّما رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد 
شقير فطالب بالمناسبة نفسها الحكومة بأْن 
تصدر قراًرا بإقفال المؤسسات السوريَّة غير 

الشرعيَّة، وكشف عن وجود 12 مصنع محارم 
ورقيَّة و50 مطبعة أنشأها السوريون بشكل 

غير شرعي.
الجميل أطلق صرخة لوقف تدهور المنافسة   >>

غير الشرعيَّة ومنع اإلغراق؛ المستقبل، 10 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يكرر 
حزب الله تجربة حملة »النظام من اإليمان« 

في الضاحية الجنوبيَّة بعدما أثبتت عدم 
نجاعتها قبل سنوات. وعلى رغم إطالق 

خطة أمنيَّة في تلك المنطقة، إاّل أنَّ التذمر 
من سطوة المخلين باألمن، وخصوًصا تجار 
المخدرات ومروجيها، بات ال يحتمل، وخير 

دليل ما شهدته برج البراجنة في األيام 
القليلة الماضية من استباحة ألمن المواطنين 
وأرزاقهم على مرأى الجميع، وخالل استطالع 

آلراء بعض فاعليات المنطقة للوقوف على 
آخر المستجدات، أشار عبد العزيز حاطوم 

)75 عاًما( من سكان برج البراجنة إلى 

»تضاعف عدد سكان برج البراجنة في الفترة 
األخيرة، عدا عن تزايد أعداد السوريين 

الذين باتوا عبئًا على البلدة ومنافسين للباعة 
والتجار اللبنانيين في آن«.

أهالي برج البراجنة يناشدون الحكومة  >> 
التدخل لوضع حد للفلتان وتوقيف المخلين 

والمطلوبين؛ عباس صباغ، النهار، 10 أيار 2017¶

وقَّع الكاتب روبن أوشاريان كتابه »في 
السجالت النواب األرمن في المجالس 

النيابيَّة اللبنانيَّة« الصادر عن دار نشر جامعة 
هايكازيان. يستعرض »في السجالت...« 

مختلف جوانب مشاركة النواب اللبنانيين 
األرمن في الحياة التشريعيَّة في لبنان من 

عام 1922 حتى عام 2017.
»النواب األرمن في المجالس النيابيَّة«:  >> 

 إضاءة على دورهم في الحياة اللبنانيَّة؛ 
النهار، 10 أيار 2017¶

عن المستشــار األميركي اللبناني األصل 
وليد فارس: »سياســة الواليات المتحدة 

تجاه معضلة الالجئين الســوريين في لبنان 
ال تأخــذ في الوقت الحالي حجم الضرورة 

القصوى مقارنــة باالهتمام األميركي بالقضاء 
على داعش في العراق وســوريا«. ويوضح: 
»إنَّ واشــنطن الجديدة تحت إدارة الرئيس 

ترامــب، ومعها أكثريَّة في الكونغرس، 
تعلــم تماًما أنَّ وجود الالجئين في لبنان 
كما وجودهم في األردن وتركيا ســيقود 
إلى أزمــات اجتماعيَّة واقتصاديَّة وأمنيَّة 

كثيرة، إاّل أنَّ النســبة الديموغرافيَّة لالجئين 
الســوريين في لبنان تتفوق بشكل كبير 

على النســبة عينها في كل من تركيا واألردن، 
وتاليًا فإنَّ واشــنطن تعلم أنَّ حل هذه 

األزمة فــي لبنان يجب أْن يتصدر أولوياتها«. 
 ويضيف: »الحل فــي لبنان، أميركيًّا، مرتبط 

حتى اآلن بالحل في ســوريا«.
وليد فارس لـ »النهار«: ال خطة واضحة لدى   >>

 الحكومة لمعالجة أزمة اللجئين السوريين... 
هذه خريطة الحل؛ فرج عبجي، النهار، 11 أيار 2017¶
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تحدث وزير العمل السابق سجعان قزي 
خالل ندوة دعت إليها مؤسسة أمم للتوثيق 

واألبحاث عن مدى »تأثير العامل الطائفي في 
الموقف من النازحين السوريين«. أبدى قزي 
خشيته من أْن »تحصل تقسيمات كيانيَّة في 
سوريا تحول النازحين إلى »سوريي شتات« 

على غرار الفلسطينيين.

 عرض قزي خالل مداخلته »مجموعة أرقام 
ومؤشرات تغطي الفترة ما بين 2011 و 2016 

وأبرزها:

• أصبح النازحون السوريون ٤٠ في المئة 
من عديد الشعب اللبناني من دون احتساب 

الوالدات.

• انخفضت االستثمارات األجنبيَّة المباشرة نحو 
45 في المئة.

• تراجع النمو من 9 في المئة إلى صفر. 

• ارتفعت البطالة من 11 في المئة إلى نحو 
30 في المئة ومن بينها 35 في المئة في 

صفوف الشباب )50 في المئة في عكار مثاًل(، 
وبلغ عدد العاملين السوريين الذين تفوق 

أعمارهم الـ 15 سنة، أي في سن العمل، زهاء 
390 ألف سوري، )62 في المئة من النازحين(.

• ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين يعيشون 
تحت خط الفقر إلى 32 في المئة، أي مليون 

و280 ألف لبناني. ويوجد 60 في المئة من 
هؤالء في المناطق ذات الكثافة اإلسالميَّة 

كعكار والبقاع الشمالي.

• يحتاج لبنان سنويًّا إلى ٣٥ ألف فرصة 
عمل، وال يتوافر منها سوى 12 ألًفا في أحسن 

األحوال.

• يعمل في قطاع البناء والبنى التحتيَّة زهاء 
350 ألف عامل سوري.

• يشتغل في قطاع الزراعة زهاء ٤٠٤ آالف 
عامل سوري. 

• أحصي في البقاع ٣٨٠ مطعًما لسوريين.

• زادت الخسائر التراكميَّة نحو ٢1 مليار دوالر. 

• تحول ميزان المدفوعات من فائض بقيمة 

3,3 مليارات دوالر إلى عجز يقارب الـ 5,1 
مليارات دوالر. 

• ارتفع عجز الماليَّة العامة من ٥,٧ من الناتج 
المحلي إلى أكثر من 8 في المئة.

• بلغت التكلفة الماليَّة لتداعيات األزمة 
السوريَّة على الخدمات العامة من إنفاق 

صحي وتعليمي وما شابه 650 مليون دوالر.

• بلغــت فاتورة الكهرباء للنازحين 
الســوريين في لبنان نحو 100 مليون دوالر، 
فيما يشــتري لبنان شــهريًّا من سوريا كهرباء 

بقيمة 35 مليون دوالر.

• تراجع القطاع الســياحي نحو ٣٧ في 
المئــة وخصوًصا أنَّ لبنان يتكل على 

الســياحة البريَّة التي توفر سنويًّا دخول 
نصف مليون ســائح )500 ألف( فهبط 

العــدد إلى نحو الصفر.

• تراجع عدد الســائحين العرب نحو ٥9 في 
المئة. 

• تراجــع القطاع العقاري والبناء نحو ٣٠ 
في المئة في ورشــه ومبيعاته. 

• بلغت كثافة الســكان فــي لبنان بالكيلومتر 
المربع 613 ســاكًنا بينما هي 29 ســاكًنا في 

العالــم العربي، و2,50 عالميًّا«.
قزي: تقسيمات في سوريا تَُحوِّل النازحين   >>

»سوريي الشتات«؛ الجمهوريَّة، 11 أيار 2017¶

غســان الحجار يســتعيد في افتتاحيَّة بتوقيعه 
عدًدا من »األرقام والمؤشــرات« أعاله التي 
كان وزير العمل الســابق سجعان قزي قد 

أوردها خالل نــدوة دعت إليها أمم للتوثيق 
واألبحاث.

أرقام ومؤشرات صادمة؛   >> 
غسان الحجار، النهار، 11 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لم 
يخف سياســيون واقتصاديون من رفع 

الصوت في الســراي والتحذير من »القنبلة 
الموقوتة« التي يشــكلها الالجئون السوريون 
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على األراضي اللبنانيَّة، واالنعكاســات 
الســلبيَّة واليوميَّة التي يتكبدها اللبنانيون 

جــراء العدد الكبير من الالجئين«. 

وكان رد رئيس الوزراء ســعد الحريري أنَّ 
لبنان لم يقّصر في هذا الخصوص، وال ســيما 

بعد ما قدمه في مؤتمر بروكســل لدعم 
الالجئين. أّما زواره فأشــاروا إلى أنَّ تركيا 

واألردن اســتفادتا أكثر وبدرجات أكبر من 
لبنان جرّاء رضــوخ المجتمع الدولي لهما 

في ملف الالجئين الســوريين.
الحريري مع أبي خليل وبواخره:   >> 
 »شاء من شاء وأبى من أبى«؛ رضوان عقيل، 

النهار، 11 أيار 2017¶

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون 
في مكتبه في اليرزة، ممثلة مفوضيَّة األمم 

المتحدة العليا لشؤون الالجئين ميراي جيرار، 
وتداول معها في شؤون النازحين السوريين.

قائد الجيش يبحث مع جيرار   >> 
شؤون النازحين؛ المستقبل، 11 أيار 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في كلمة له خالل حفل عشاء لجمعيَّة 

الصناعيين: »حكومتنا وضعت أمامها أولويَّة 
حماية الصناعة اللبنانيَّة، ونحن بصدد التحاور 
مع كل الدول التي وقَّعنا معها االتفاقيات كي 

يكون لدى لبنان مهلة أكبر خاصة أن لبنان 
يعاني أزمة النزوح السوري«.

الحريري خلل حفل عشاء لجمعيَّة   >>
 الصناعيين: نحن بحاجة لقطاعات تؤمن فرص 

عمل للشباب اللبناني؛ المستقبل، 11 أيار 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل افتتاح ورشة عمل »مركز 

التكامل المتوسطي«: »يستضيف 67 ٪ من 
اللبنانيين األكثر فقرًا 87 ٪ من النازحين 
السوريين، ولبنان تكبّد ما ال يقّل عن 18 

مليار دوالر كخسائر اقتصاديَّة نتيجة األزمة 
السوريَّة، ليصل دينه العام إلى 75 مليار 
دوالر، في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 

25٪ من اللبنانيين«. وأضاف: »إنَّ الحكومة 
اللبنانيَّة برئاسة سعد الحريري قامت بإنشاء 

وزارة الدولة لشؤون النازحين، والحكومة 
تعكف على وضع مخطط تنموي شامل، 

يعتمد على االستثمار في البنى التحتيَّة في 
المناطق األكثر تأثّرًا بهذه األزمة بشكل يؤمن 

نسبة مرتفعة من فرص العمل للبنانيين 
والسوريين«.

المرعبي: تداعيات النزوح   >> 
على لبنان خطيرة؛ المستقبل، 11 أيار 2017¶

شدد رئيس بلديَّة عرسال باسل الحجيري على 
أنَّ »هناك رفًضا كاماًل وُمطلًقا من البلديَّة 

واألهالي لوجود أي ظهور مسلّح داخل البلدة 
في حال أقدم الجيش على القيام بعمليَّة 

عسكريَّة في الجرود. وحتى السوريون في 
مخيمات اللجوء هنا، يؤكدون هذا األمر وهم 

لديهم حرص كبير أيًضا على عدم تحويل 
مخيماتهم إلى مصدر إلقالق الوضع وخصوًصا 

ضد الجيش«.
عرسال على »وْقع« معركة الجرود:   >> 

 الجيش وحده يحمي الحدود؛ علي الحسيني، 
المستقبل، 11 أيار 2017¶

عن األمين العام لحزب الله الســيد حسن 
نصر اللــه خالل إحياء حزب الله الذكرى 
الســنويَّة األولى لمقتل قائده الميداني 
مصطفــى بدر الدين: »الحدود أصبحت 

آمنة الى درجــة كبيرة، ونحن في المقاومة 
دخلنا تلــك الجبال وقضى مجاهدونا فيها 

ليالي وأياًما صعبة، وقدموا الشــهداء، واآلن 
علــى الحــدود لم يعد هناك أي داع لوجودنا، 

فكَّكنا وســنفكك بقيَّة مواقعنا العسكريَّة 
من الجهــة اللبنانيَّة ألنَّ مهمتنا أنجزت. 

ومن اليوم المســؤوليَّة تقع على الدولة...«، 
وأضاف: »بلــدة الطفيل لبنانيَّة وليس لها 

طريــق، ومــن يريد أْن يذهب إليها عليه أْن 
يدخل ســوريا، وهذا هو الوضع منذ عشرات 

الســنين. وبعد المواجهات في السلسلة 
الشــرقيَّة، اضطر أهلها إلى مغادرتها، واليوم 
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بعد انتفاء الســبب، تواصلنا مع األهالي وقلنا 
لهم إنَّهم يســتطيعون العودة إلى بلدتهم، 
وإذا كان أحد يعتبر أنَّ وجودنا العســكري 

في تلــك المنطقة عائق أمام عودته فقد 
أبلغنــاه أنَّ مهمتنا انتهت ويمكنه العودة 

والدولة يجب أْن تبادر«.
نصر الله: أمل حقيقي في التوصل إلى قانون   >>

انتخاب ــ نفكّك القواعد العسكريَّة شرقاً وجمهوريَّة 
عرسال انتهت؛ النهار، 12 أيار 2017¶

»صرح وزير بأنَّ مئات الزيجات ما بين 
الالجئين غير مدونة في أي سجالت وبالتالي 
فإنَّ المواليد الجدد باتوا أوالًدا غير شرعيين 

وغير قادرين على السفر أو العودة إلى 
سوريا«.

من زاوية »أسرار اآللهة«، النهار، 12 أيار 2017¶  >>

وضــع مجلس األمن المركزي في اجتماع 
طارئ برئاســة وزير الداخليَّة والبلديات 

نهاد المشــنوق، قضيَّة عودة أبناء الطفيل 
إلى بلدتهم على ســكة التنفيذ، إذ اتخذ 

مجموعة قرارات »يتولّى كّل جهاز عســكري 
وأمنــي تنفيذهــا من جهته، على أْن تظهر 

نتائجهــا خالل أيام، وأْن يراعى الوضع األمني 
للطريق المؤديــة إلى البلدة، وتأمين انتقال 
األهالي والســكان منها وإليها، وكذلك تأمين 
الوسائل اللوجســتيَّة تلبية لحاجات األهالي 

مــن القرى المجاورة لها«. 
المشنوق ترأس اجتماًعا طارئًا لمجلس  >> 

 األمن المركزي وقرارات عسكريَّة وأمنيَّة لتأمين عودة
أهالي الطفيل؛ النهار، 12 أيار 2017¶

عــن النائب بهيَّــة الحريري خالل االجتماع 
الدوري لـ »اللقاء التشــاوري الصيداوي« 

فــي مجدليون: »النزوح الســوري في لبنان 
يشــكل نوًعا من الضغــط على اقتصاد 

البلــد وعلــى البنية التحتيَّــة، ونحن نعتبر 
أنَّ قضيَّــة النزوح قضيَّة وطنيَّة وليســت 

مناطقيَّــة ونعرف الجهــد الذي يُبذل على 
صعيــد الحكومة، لكن هــذا طبًعا نتيجة 

تراكمــات طويلة منــذ أْن بدأ النزوح حتى 
اليوم«.

»التشاوري الصيداوي« حّيا األسرى   >> 
عشيَّة ذكرى النكبة؛ المستقبل، 12 أيار 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
خالل ترؤســه جانبًا من اجتماع اللجنة 

الفنيَّة لتنســيق الخدمات الضروريَّة في 
المحافظــات والذي ُخّصص لمحافظة عكار: 

»عكار تعانــي التنافس على العمل بين 
المواطنين اللبنانيين والنازحين الســوريين«.

تسلّم دعوة من خادم الحرمين   >> 
إلى قّمة الرياض... وعدوان نقل عنه تمّنيه التهدئة؛ 

المستقبل، 12 أيار 2017¶

اختتام ندوة »المحامون صّناع التقدم 
لالقتصادات ولحقوق اإلنسان« التي نظمتها 

نقابة محامي باريس بالتعاون مع نقابة 
محامي بيروت. من المواضيع التي نوقشت 

ر  خالل هذه الندوة موضوع حماية فئة القصَّ
من الالجئين. 

بون: طمأنة المستثمرين للمشاركة   >> 
في نهوض لبنان؛ المستقبل، 12 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
أظهرت االشــتباكات التي وقعت في مخيم 
البداوي إمكانات شــبكات تجار المخدرات 

ومروجيهــا، بعد مصادرة مكبس إلنتاج 
الكبتاغون مــن منزل أحد الموقوفين الذين 

سبق أْن ُســلموا إلى الجيش اللبناني!
هل يسير مخيم البداوي على خطى   >>

عين الحلوة أم أنَّ التعاون وسرعة المعالجة يجنبانه 
المواجهات؟؛ األفكار، 12 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اتخذت 
عمليَّة تسليم حزب الله مواقعه العسكريَّة 
على السلسلة الشرقيَّة والحدود مع سوريا 

إلى الجيش اللبناني بعًدا بارزًا أثار موجة من 
التقديرات والتكهنات حول المدى األوسع 
إقليميًّا لهذه الخطوة، وقد بدأت وحدات 
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الحزب أمس بتسليم مراكزها إلى الجيش في 
جرود بلدات بريتال ومعربون وحام ونحلة، 

حيث عشرات المراكز امتداًدا إلى بلدة طفيل 
التي باتت عودة أهاليها متاحة لهم وهم 
ينتظرون اتخاذ الجيش اإلجراءات األخيرة 

النتشاره مع قوى األمن الداخلي.
السلسلة الشرقيَّة تعود إلى عهدة الجيش؛   >>

النهار، 13 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: هناك من 
ال يتوقع نجاًحا في إعادة الجئين سوريين 
هربوا من الحرب أو من النظام ما لم تكن 

عودة هؤالء ضمن التغيير الديمغرافي الذي 
حصل في سوريا. 

تخلّي الحزب للدولة كيف يمكن استثماره؟؛   >>
روزانا بو منصف، النهار، 13 أيار 2017¶

زار وفد من مجلس علماء فلسطين في 
لبنان راعي أبرشيَّة صيدا ودير القمر للروم 

الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة 
الحداد، وبحث معه في أوضاع المخيمات 

ووضع الالجئين الفلسطينيين داعيًا إلى 
ضرورة العمل مع جميع المسؤولين إلعطاء 

الفلسطينيين أبسط حقوقهم اإلنسانيَّة 
واالجتماعيَّة.

»علماء فلسطين« يزور »المستقبل   >>
الجنوب« ومطرانيَّة صيدا؛ المستقبل، 13 أيار 2017¶

رأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان 
أوغاسابيان أنَّ ما أعلنه األمين العام لحزب 

الله عن انسحاب عناصر تنظيمه من الحدود 
ا، من  الشرقيَّة، هو »خطوة إيجابيَّة جدًّ

شأنها المساعدة على بسط سلطة الدولة 
على الحدود، والحد من تدفق الالجئين 

السوريين«.
أوغاسابيان: البحث يدور حول النسبيَّة؛   >>

المستقبل، 13 أيار 2017¶

عن رئيس االتِّحاد الدولي للمصرفيين العرب 
جوزف طربيه خالل افتتاح منتدى »تمويل 

اإلعمار ما بعد التحوالت العربيَّة«: »إنَّ اتحاد 
المصارف العربيَّة يكثف جهوده لرصد تطور 

األحداث في المنطقة والتحضير لمجابهة 
ارتداداتها الماليَّة واالقتصاديَّة ووضع الخطط 

المستقبليَّة لتلعب مصارفنا دورها كقاطرة 
لعودة النمو االقتصادي ومكافحة الفقر 

والبطالة، ومعالجة مشكلة النزوح التي باتت 
عبئًا اقتصاديًا وإنسانيًّا على الدول العربيَّة 

كافة«.
قّدم في افتتاحه منتدى »تمويل إعادة  >> 
اإلعمار ما بعد التحّوالت« مقاربة »على الطريقة 

اللبنانيَّة«؛ المستقبل، 13 أيار 2017¶

اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي أنَّه »ال عوائق على الحدود أمام 

النازح السوري الذي يريد العودة إلى 
بالده. فالحدود مفتوحة ويستطيع النازح 
العودة ساعة يشاء إلى أي منطقة سوريَّة 

يريد، وحركة الخروج والدخول على المعابر 
الشرعيَّة دليل على ذلك«، مشيرًا إلى أنَّ 

»التنسيق مع النظام السوري بهذا الخصوص 
غير وارد بأي شكل من األشكال، وال نملك 

أدنى الثقة به«.
المرعبي: ال تنسيق مع النظام   >> 

حيال عودة النازحين؛ المستقبل، 13 أيار 2017¶

عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة 
في احتفال إعالن نتائج مسابقة لجنة بشارة 

الخوري للتوعية الديموقراطيَّة: »إنَّ عنوان 
الجائزة يحّضنا على التركيز على أوضاعنا 

االقتصاديَّة واالجتماعيَّة التي تنوء تحت عبء 
التناقضات، وتكاد تختنق بفعل ضغط ملف 

النزوح السوري، وتداعياته على مؤسساتنا 
التربويَّة والصحيَّة واألمنيَّة واالجتماعيَّة، وعلى 

البنى التحتيَّة التي باتت تتآكل بسرعة«.
توزيع »جائزة بشارة الخوري   >> 

للتوعية الديموقراطيَّة«؛ المستقبل، 1٤ أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مصادر 
ديبلوماسيَّة غربيَّة من موسكو تتوقع أْن 
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يتمكن لبنان من االستفادة من المناطق اآلمنة 
بتوجيه الالجئين السوريين إليها ولو بشكل 

جزئي. ويمكن للبنان إن ثبتت األجواء الهادئة 
لهذه المناطق أْن ينّسق لهذه الغاية مع 

األطراف الدوليَّة الراعية لهذه الخطوة من أجل 
االستفادة بالطريقة الفضلى منها، مع اإلشارة 

إلى أنَّ المجتمع الدولي لم يوافق على مطلب 
لبنان إعادة الالجئين السوريين إلى مناطق غير 

قتاليَّة في سوريا وهي قد تكون آمنة.
المناطق »اآلمنة« السوريَّة تنتظر...   >> 

»كلمة السر« الروسيَّة؛ المستقبل، 1٤ أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال يعني 
قرار حزب الله االنسحاب من الحدود الشرقيَّة 

بداية إعادة النظر في انخراطه بالحرب 
السوريَّة وتدخله فيها. هو اليوم يؤكد استمراره 

في العمق العبًا أساسيًّا في المعركة على 
األرض إلى جانب النظام... ولّعل الواقع الذي 

فرض نفسه في عرسال ومحيطها نحو السلسلة 
الشرقيَّة أدى إلى استنزاف الحزب من دون أْن 

يحقق ما كان يسعى إليه في هذه المنطقة، 
لذا كان كالم السيد نصر الله معبّرًا حيث قال 

إنَّه »ال أفق للمعركة التي تدور في جرود 
عرسال، ونحن جاهزون أْن نضمن تسوية ألنَّ 
الدولة ليست مستعدة للتفاوض مع الحكومة 

السوريَّة بالنسبة إلى الالجئين الموجودين 
في مخيمات عرسال، فنحن جاهزون لنتواصل 

مع النظام في سوريا إلعادة أكبر عدد منهم 
إلى قراهم وبلداتهم، فهذا أمر ال مشكلة فيه. 

واألفضل أْن تعالج األمور في هذه المناطق 
حقًنا للدماء«.

»حزب الله« لم يقّرر االنسحاب   >> 
من سوريا ونصر الله يتفرغ لتنظيم وضعه الداخلي؛ 

إبراهيم حيدر، النهار، 15 أيار 2017¶

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في منتدى الدوحة الــ 17 الذي ينعقد تحت 
شعار »التنمية واالستقرار وقضايا الالجئين«، 
أنَّ البنك الدولي يقدر إجمالي الخسارة التي 

تكبدها الناتج المحلي اللبناني من جراء 

أزمة النزوح السوري وتداعياتها بـ »أكثر 
من 18 مليار دوالر حتى نهاية 2015 فقط، 

وهو رقم بات يقارب 25 مليار دوالر اليوم«، 
وأشار إلى أنَّ لبنان »يواجه صعوبة خاصة 
وعائًقا أساسيًّا أمام ورشة النمو االقتصادي، 

يتمثل بوجود مليون ونصف مليون نازح من 
إخواننا السوريين، أضيفوا إلى قرابة نصف 

مليون الجئ فلسطيني، على أراضيه... أعداد 
النازحين والالجئين في بلدنا تالمس نصف 

عدد المواطنين، ما رفع نسبة الفقر إلى 30 
في المئة، وضاعف معدالت البطالة إلى 

20 في المئة، وأكثر من 30 في المئة بين 
الشباب، وأرهق الخدمات العامة والبنى 

التحتيَّة، وزاد من عجز الماليَّة العامة، في 
وقت تراجع فيه النمو االقتصادي من 8 في 
المئة سنويًّا قبل األزمة، إلى قرابة واحد في 
المئة حاليًّا«. وأعطى مثاًل أنَّ عدد التالمذة 

السوريين في المدارس الرسميَّة اللبنانيَّة بات 
230 ألًفا، في مقابل 200 ألف تلميذ لبناني!

الحريري التقى أمير قطر: خسارتنا من   >>
األزمة السوريَّة 25 ملياًرا؛ النهار، 15 أيار 2017¶

دعا الوزير ميشال فرعون، خالل حفل عشاء 
الراسينغ السنوي، إلى حل سريع لمشكلة 

النازحين السوريين.
الراسينغ أحيا حفله السنوي؛   >> 

المستقبل، 15 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: التفاهم 
الميثاقّي بيــن آباء الكيان تضّمن اعترافًا 
عمليًّا بـ»االســتثناء اللبنانّي« في الشرق، 

غير أنَّ الصيغــة اللبنانيَّة، بوجهها العددّي 
والتعّددّي، تعرّضت لســتّة خروقات سبّبتها 
حــركات الدمج واللجوء والحروب والنزوح، 
الخرق األّول حصل ســنة 1920 مع االنتقال 

مــن نظــام المتصرفيَّة إلى دولة لبنان الكبير، 
فانخفض معدل نســبة المسيحيين من 

83٪ إلــى 60٪، الخرق الثاني حصل بين 
ســَنتَي 1926 و1936 مع ألوف الالجئين 

األرمن إلى لبنان فتّم تجنيســهم للتعويض 
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عن انخفاض عدد المســيحيّين، الخرق 
الثالث حصل ســنة 1948 حيث استضاف 

لبنــان الجئين فلســطينيّين فبقوا فيه، وبلغ 
عددهم اليوم نحو نصف مليون فلســطينّي 

توطّنــوا لبنان بفعل األمر الواقع، الخرق 
الرابــع حصل بعد اندالع الحرب في لبنان 

سنة 1975 ما ســبّب هجرة مسيحيَّة كبيرة، 
واختــّل الميزانان الجغرافّي والديمغرافّي 

لمصلحة المســلمين، الخرق الخامس حصل 
ســنة 1994 مع قانون تجنيس جماعّي لنحو 

250 ألف أجنبّي غالبيّتهم من الســوريّين 
والفلســطينيّين والعرب وباتوا اليوم نحو 

800 ألــف مع العائالت والوالدات على مدى 
23 ســنة. أما اليوم فنشهد حدوث الخرق 
الســادس واألخطر مع وجود نحو مليون 
و700 ألف نازح ســورّي يشّكل بقاؤهم 

هنــا انتهاكًا للصيغــة اللبنانيَّة ونهايًة لوحدة 
لبنان اســتناًدا إلى المعطيات التي أوردتها 

آنًفــا، خصوًصا وأنَّ 95٪ من هؤالء النازحين 
ينتمون إلــى فئة دينيَّة واحدة ويحملون 

معهم أفــكاًرا وعقائد مناهضة للكيان 
اللبنانّي مــن الوحدة العربيَّة مروًرا بالِوحدة 

اإلســالميَّة وصواًل إلى التنظيمات األصوليَّة 
والتكفيريَّة والجهاديَّة، وتفوق نســبة 

إنجابهم نســبة والدات اللبنانيّين. معّدل 
مجموع هذه الخروقات الســتّة يكشف رقًما 
مخيًفا: 67،5٪ من ســّكان لبنان هم سوريّون 

وفلســطينيّون بين الجئ ونازح ومجّنس. 
ورغــم ذلــك ال نبني جدرانًا فاصلة وال نضع 

أسالكًا شائكة بعد.
مشروُع إبداِل الشعِب اللبنانّي؛   >> 

سجعان قزي، الجمهوريَّة، 15 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: بالنســبة 
إلى الفلســطينيّين، ال يمكن حصر النكبة 
بيــوم 15 أيــار فقط، بل تمتد إلى أيّامهم 

التي أمضوها خارج فلســطين، إذ إنَّ كثيرين 
لم يعرفــوا معنى عيش حياة كريمة أو 

مريحــة... ولم يكن في مقدورهم الحلم 
بمســتقبل جميل ألوالدهم، إذ إنَّ الحياة 

في المخيمات الفلســطينيَّة أشبه بـ »قبر 
مفتوح«.

نكبة بنكهة الزالبية في لبنان؛  >> 
انتصار الدنان، العربي الجديد، 15 أيار 2017¶

في باحة أمام مقر جمعيَّة محليَّة تعنى 
بتقديم خدمات تعليميَّة ونشاطات لالجئين 

السوريين في مخيم شاتيال لالجئين 
الفلسطينيين، يتجمع نحو ثالثين ولًدا، 

يتناوبون على التصوير والغناء والتمثيل، 
في تجربة جديدة تنقلهم إلى عالم األضواء 
والشهرة، بعيًدا من معاناة اللجوء وصعوبة 
العيش في المخيم المكتظ، حيث يقومون 

بتصوير فيلم قصير يندرج في إطار مشروع 
بعنوان »فيلم الالجئين« ويهدف المشروع 

الذي تنفذه مجموعة من المتطوعين 
األجانب، بالتعاون مع منظمة »أس بي 

أوفرسيز« البلجيكيَّة غير الحكوميَّة، إلى 
تقديم صورة عن األوالد السوريين مختلفة 

عن تلك التي تجتاح وسائل اإلعالم منذ ست 
سنوات، وهي صورة الموت والتشرد والجوع.

أوالد سوريون في بيروت يمثلون ويصورون   >>
أفلمهم بعيًدا من الحرب؛ النهار، 16 أيار 2017¶

حضَّ حزب الكتائب في بيان إثر اجتماع 
مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب 

سامي الجميل، السلطة السياسيَّة على 
»حماية شعبـها ومجتمعـها من مخاطر 

تثبيت النازحين السوريين في لبنان، فاألرقام 
مرعبة واإلحصاءات تؤشر إلى أنَّ أكثر من 
ثلث المقيمين في لبنان هم من النازحين 
السوريين والالجئين الفلسطينيين، مع ما 
يعني ذلك من تغيير ديموغرافي خطير، 

تتجلّى انعكاساته على كل المستويات 
االقتصاديَّة والمعيشيَّة واالجتماعيَّة والتربويَّة 

واألمنيَّة«.
الكتائب: السلطة تخترع المهل   >> 

لشراء الوقت؛ النهار، 16 أيار 2017¶

استضافت بلديَّة العاقورة )قضاء جبيل(، 
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االجتماع الدوري السنوي السياسي واإلنمائي 
بين لبنان وسويسرا. ومما جاء في بيان 

أصدرته البلديَّة عن هذا اللقاء، أنَّ »الوفدين 
عقدا جولة محادثات حول العديد من 

القضايا، وال سيما النزوح السوري إلى لبنان، 
وضرورة إعادة النازحين السوريين إلى 
بالدهم ألنَّ لبنان ال يستطيع أْن يتحمل 

بقاءهم فيه وانعكاسات ذلك سلبًا على الواقع 
االقتصادي والديموغرافي واألمني في البلد، 

وضرورة تأمين المساعدات للبنانيين لكي 
يبقوا في أرضهم«.

االجتماع اللبناني/السويسري في العاقورة:   >>
النزوح وتصريف التفاح؛ المستقبل، 16 أيار 2017¶

استقبل سفير دولة اإلمارات العربيَّة المتحدة 
لدى الجمهوريَّة اللبنانيَّة حمد سعيد 

الشامسي وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في مقر السفارة، بحضور مدير 

»ملحقيَّة الشؤون اإلنسانيَّة والتنمويَّة«. عرض 
الوزير المرعبي التحديات والصعوبات التي 

يواجهها لبنان من جراء ارتفاع أعداد النازحين 
السوريين، مؤكًدا أنَّ وزارته تعمل من أجل 
تحسين أوضاعهم وظروفهم، ولكن بشكل 

يتناسب مع الوضع اللبناني. من جهته، أكد 
السفير الشامسي »أولويَّة الدولة في مساعدة 

النازحين«، مشيرًا إلى مشاريع إنمائيَّة 
وتنمويَّة سيتم افتتاحها في منطقة عكار، 

مبديًا استعداد اإلمارات لتقديم المساعدة قدر 
المستطاع حيث يلزم للمجتمعات اللبنانيَّة 
المضيفة واإلخوة النازحين السوريين على 

السواء.
المرعبي يلتقي الشامسي ويُشيد   >>

بالمساعدات اإلماراتيَّة؛ المستقبل، 16 أيار 2017¶

واصل منتدى الدوحة أعمال دورته الـ 17 
وتخلل جلسات العمل ندوة عن آثار اللجوء 
على الدول المضيفة، برئاسة النائب محمد 

الحجار، ومشاركة مديرة الوكالة الوطنيَّة 
لإلعالم لور سليمان.

أشار الحجار إلى أنَّ »هناك مليون الجئ 
سوري مسجل لدى منظمة األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، مقابل نصف مليون غير 

مسجلين، ونصف مليون فلسطيني وعراقي 
ومن جنسيات أخرى«. وأضاف: »عدد 

اللبنانيين المصنفين في خانة الفقر ارتفع 
200 ألف ليضافوا إلى مليون لبناني ضمن 

هذه الخانة، وفي المقابل، وبسبب العمالة 
السوريَّة، ارتفع عدد العاطلين من العمل 

إلى 300 ألف لبناني أكثريتهم من الشباب، 
وأصبح معدل البطالة 20٪ بين اللبنانيين 

و32٪ بين الشباب«، واعتبر أنَّ »هذا الواقع 
سيكون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر إذا لم 
يسارع إلى مساندة لبنان في تجاوز محنته 
التي يمر بها«. أما سليمان فلفتت إلى أنَّ 

»تداعيات النزوح السوري شكلت خطرًا 
حقيقيًّا على لبنان بعدما فاق حجمه حجم 
تدفق الفلسطينيين في أعقاب نكبة 1948 
وتسبب بقلق لدى اللبنانيين من أْن يتحول 

النزوح السوري الموقت إلى وجود دائم 
وتوطين مقّنع«. 

الحجار في »منتدى الدوحة«   >> 
عن اللجوء: مساندة لبنان لتجّنب قنبلة النزوح؛ 

المستقبل، 16 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: قد 
يعود للرئيس عون ومستشــاريه ووزير 
الخارجيَّة التحضير مع الســفير اللبناني 

لزيارة يقوم بها رئيــس الجمهوريَّة اللبنانيَّة 
إلى العاصمة الفرنســيَّة في أقرب وقت 
للبحث مع الرئيس الفرنســي في سبل 

مســاعدة لبنان على حّل مشاكله االقتصاديَّة 
والسياســيَّة واالجتماعيَّة، وخصوًصا بعد 
تدفق أكثر من مليون الجئ ســوري إلى 

أراضيه...

يمكــن الرئيَس عون البحُث في العديد 
من المواضيع األساســيَّة التي تهم البلدين 

مع ســيد اإلليزيه الجديد، وعلى األخص 
مســاعدة لبنان في مواجهة تداعيات اللجوء 
الســوري الذي بات يهدد االقتصاد والمجتمع 
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اللبنانيّيــن، بعدما تخطت أعداد النازحين 
مليونًا ونصــف مليون الجئ. كما المحافظة 

على المصالــح اللبنانيَّة في ظل التغيرات 
المحتملــة التي يمكن أْن تشــهدها المنطقة، 
والمســاعدة على عودة الالجئين السوريين 

إلى ديارهم. وعدم توطين الفلســطينيين 
علــى األراضــي اللبنانيَّة، في ظل الحلول التي 

تعرض من أجل حل النزاع الفلســطيني/
اإلسرائيلي.

لبنــان مدعو إلى إقامة تواصل مع ماكرون   >>
 لتبديــد القلــق من موقف ترامب وتحريك »الدعم«؛ 

ســمير تويني، النهار، 17 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: صحوة 
رسميَّة »استلحاقيَّة«، إذا جاز التعبير، لما 

يجري اإلعداد له منذ أشهر في كواليس 
الكونغرس األميركي، حيث، وبمحض صدفة 

مقصودة، تم تسريب مسودة العقوبات 
ثَة التي ستطاول حزب الله، وجديدها  الُمَحدَّ
إجراءات يمكن وصفها باالستنسابيَّة تشمل 
حلفاء الحزب وكل من يثبت وجود عالقة 
ماليَّة معه. وعليه، فقد بدأ وفد برلماني 

لبناني بتكليف من رئيس المجلس زيارة إلى 
واشنطن.

عن الزيارة وأهدافها، يقول رئيس الوفد 
النائب ياسين جابر: »الزيارة ال تقف عند 
مسألة العقوبات التي لم نطّلع بعد على 

تفاصيلها، بل تتجاوز ذلك إلى جدول أعمال 
حافل بالملفات محوره األساسي الدعم 

األميركي للبنان لمواجهة التحديات التي 
يواجهها، إن في مجال مكافحة اإلرهاب أو 

مجال تحّمل أعباء النزوح السوري«.
الوفد البرلماني يحمل هّم لبنان وهواجسه   >>

إلى واشنطن ــ لبنان سيطلب الدعم ويؤكد التزامه 
القوانين؛ سابين عويس،النهار، 17 أيار 2017¶

طالب رئيس »رابطة المجالس االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة العربيَّة روجيه نسناس، في 

الندوة االقتصاديَّة األوروبيَّة الفرنكوفونيَّة في 
المغرب، بعقد مؤتمر خاص باللجوء يشارك 

فيه الجميع »لتدارك مضاعفات هذا التحدي 
من جميع النواحي اإلنسانيَّة والسياسيَّة 

واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة واألمنيَّة والتربويَّة«.
نسناس في الندوة االقتصاديَّة   >> 

 الفرنكوفونيَّة: الحوار االجتماعي ضمان للستقرار؛ 
النهار، 17 أيار 2017¶

جال وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، يرافقه المنسق اإلنساني ألنشطة 

األمم المتحدة في لبنان فيليب الزاريني 
والمدير العام لصندوق التنمية االقتصاديَّة 

االجتماعيَّة هيثم عمر، على عدد من 
المناطق الجنوبيَّة التي تحتضن نازحين 

سوريين، بدًءا من صور وصواًل إلى العرقوب 
ثم صيدا. خالل الزيارة، طالب المرعبي 

»المنظمات األمميَّة والمحليَّة والمجتمع 
المدني والشعوب العربيَّة بأْن يساعدوا القرى 
والبلدات التي تستضيف النازحين لكي تقوم 

بواجبها اإلنساني«.
المرعبي يتفّقد والزاريني مناطق جنوبيَّة   >>

 تحتضن نازحين: األولويَّة لمساعدة اللبنانيين... 
وعودة السوريين قرار دولي؛ المستقبل، 17 أيار 2017¶

سلط وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون في المؤتمر الثاني حول »السياسات 

الوطنيَّة للتخطيط المدني«، المنعقد في 
باريس الضوء »على األثر السلبي الكبير الذي 
تشكله أزمة النازحين السوريين على الصعد 

كافة، وضرورة التزام المجتمع الدولي بتقديم 
المساعدات إلى الحكومة اللبنانيَّة«. وقال: 

»إذا ما أضفنا مجموع النازحين الفلسطينيين 
والعراقيين وغيرهم من الجنسيات المختلفة، 
تصل نسبة الالجئين في لبنان إلى األعلى بين 

دول العالم مقارنة بعدد سكانه«.
فرعون في مؤتمر دولي بباريس: نسبة   >>

اللجئين في لبنان األعلى؛ المستقبل، 17 أيار 2017¶

أشار الرئيس أمين الجميل خالل مؤتمر 
»حدود الطموحات والتدخالت الخارجيَّة 

ومنظومة الدول في الشرق العربي: 
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التحديات، االصطفافات، التوقعات« الذي 
نظّمه »بيت المستقبل« بالتعاون مع مؤسسة 
»كونراد أديناور« إلى أنَّ »الشرق األوسط يمر 

بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت 
تهدد استقرار العالم برمته« الفتًا إلى أنَّ من 
أسباب هذه الفوضى »أزمة النازحين وغياب 

القدرة على مواجهتها...«.
الجميل: يمكن للبنان أْن يكون  >> 

المدخل إلطلق مبادرة إصلحيَّة في المنطقة؛ 
المستقبل، 17 أيار 2017¶

يستعد المطرب المصري محمد منير لطرح 
أغنية بعنوان »One World« تضامًنا مع 

الالجئين، وستكون األغنية بثالث لغات: 
منير يغني المقطع العربي فيما يغني عادل 
الطويل، األلماني من أصل مصري، المقطع 

األلماني، ويغني المقطع الفرنسي وزير 
الثقافة والسياحة السنغالي السابق يوسو 

ندور.
منير والطويل ويوسو ندور   >> 

في أغنية للجئين؛ المستقبل، 17 أيار 2017¶

قال حاكم مصرف لبنان رياض سالمة خالل 
ندوة حواريَّة رافقت افتتاح أعمال مؤتمر 

»يوروماني لبنان« لعام 2017، تحت عنوان 
»استقرار ونمو وإصالح: الديناميات الجديدة 

القتصاد لبنان؟«: »تشكل األزمة السوريَّة 
مصدر قلق للبنان. ما يقلقنا هو موضوع 

النازحين، إذ وصلت تكلفتهم بحسب األمم 
المتحدة إلى 13 مليار دوالر في غضون 5 

سنوات، ما أثر سلبًا في ميزان المدفوعات في 
لبنان. ولو لم يلجأ مصرف لبنان إلى بعض 

الهندسات الماليَّة، لكان العجز أكبر مما كان 
متوقًعا في عام 2016. فمن مصلحة لبنان 

أْن يوَضع حدٌّ للحرب في سوريا، للتمكن من 
معرفة مصير الالجئين السوريين«. وأضاف: 

»من المهم أْن تحصل الحكومة اللبنانيَّة 
على تمويل، بأي شكل كان، وأْن تستثمره 

في لبنان، فيكون بمثابة تعويض للحالة التي 
يمّر بها البلد. سبق أْن نال لبنان مساعدات، 

وخاصة من خارج القنوات الحكوميَّة، ما 
ساهم في استقرار الوضع االجتماعي لالجئين 

السوريين في لبنان«.
حّض في افتتاح مؤتمر »يوروماني« على تنفيذ   >>

إصلحات لمعالجة العجز؛ المستقبل، 17 أيار 2017¶

نظمت »الشــركة الدوليَّة للمعارض«، ضمن 
فعاليــات معرض »بروجكت ليبانون 2017«، 
»المنتدى الســنوي الثالث عن إعادة إعمار 

ســوريا بعد األزمة«. بالمناسبة، ُعقدت حلقة 
نقاش بعنوان »ســوريا بعد األزمة«، تناولت 
جملــة عناوين، أبرزها: دور لبنان في إعادة 

إعمار ســوريا، طبيعة السيناريوات المحتملة 
في حال وضعت الحرب أوزارها، مشــاريع 
التنميــة الرئيســيَّة المخطَّط لها في لبنان، 

التحديات والفرص في الدخول إلى الســوق 
الســوريَّة، وأوضاع الالجئين السوريين في 

لبنــان بعد انتهاء الحرب.
الحريري يرعى افتتاح   >> 

»بروجكت ليبانون« بمشــاركة ٤50 شركة من20 بلًدا؛ 
المستقبل، 18 أيار 2017¶

عــن وزير الخارجيَّة اإليطالي أنجيلينو ألفانو: 
»إنَّ مســألة الالجئين في لبنان تهمنا كثيرًا 

كإيطالييــن، ونعرف تمام المعرفة ماذا 
يعني أْن نضع في مأمن وأْن نســتقبل، ولو 
بأعداد أقل من تلك التي يســتقبلها لبنان، 
آالف الالجئيــن، حيث الكلفة االقتصاديَّة 

واالنعكاســات المحتملة على الصعيد 
االجتماعي واإلنســاني«، وإذ أكد »التزام 

إيطاليا مســاعدة لبنان ماليًّا والقيام بمشاريع 
خاصة بالبنى التحتيَّة« شــدد على ضرورة 

العودة اآلمنة للنازحين.
وزيــر الخارجيَّة اإليطالي لـ»النهار«: نثق   >>
بقدرة لبنان ــ بلدكم شــريك مهم إليطاليا ويستحق 

الدعم بســخاء؛ النهار، 18 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: خصصت 
وكالة »موديز« العالميَّة للتصنيف االئتماني 

جزًءا من تقريرها السنوي عن لبنان ألزمة 
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الالجئين السوريين وتداعياتها على الداخل 
اللبناني. وقد جددت »موديز« تصنيفها 

السيادي للبنان عند »ب 2« مع نظرة 
مستقبليَّة سلبيَّة.

»موديز« تُحّذر لبنان من تخفيض تصنيفه في حال   >>
عدم ضبط دينه العام؛ موريس متى، النهار، 18 أيار 2017¶

عن السفير الصيني خالل مؤتمر صحافي: 
»الحكومة الصينيَّة ساعدت لبنان في موضوع 

النازحين السوريين«.
العلقة التجاريَّة بين الصين ولبنان؛  >> 

المستقبل، 18 أيار 2017¶

انطلقت عمليَّة الحسم ضد اإلرهابيين في 
جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك، بقيادة 
قائد الجيش العماد جوزف عون وبحضور 

رئيس الجمهوريَّة ميشال عون في غرفة 
العمليات في وزارة الدفاع.

الجيش انطلق في مرحلة الحســم ضد   >>
اإلرهابييــن وحضور عون فــي غرفة العمليات مظلة 

دعــم كاملة؛ النهار، 19 أيار 2017¶

عن وزير الخارجيَّة اإليطالي خالل مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجيَّة جبران 

باسيل: »تشاركنا المخاوف حول إيجاد حل 
لتداعيات األزمة السوريَّة، ]وهو حل[ ينبغي 
أْن يشمل العودة اآلمنة للنازحين والالجئين«.

ألفانــو جال على عون وبري والحريري   >>
 وباســيل: إيطاليا مســتمرة في التعاون مع لبنان 

لحفظ اســتقراره؛ النهار، 19 أيار 2017¶

عرض رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
في الســراي مع المدير اإلقليمي لبرنامج 

الغذاء العالمي، في حضور مستشــاره 
لشــؤون الالجئين نديم المنال، المشاريع 

التي ينفذها البرنامج والمتعلقة بمســاعدة 
النازحين الســوريين في لبنان والمجتمعات 

لهم. المضيفة 
الحريري التقى برنامج الغذاء العالمي   >>

والمؤسسات السياحيَّة؛ النهار، 19 أيار 2017¶

التقى وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
في مقر المفوضيَّة السامية لشؤون الالجئين 
في جنيف المفوض السامي فيليبو غراندي، 

في حضور مندوبة لبنان في جنيف نجال 
الرياشي وتم عرض أوضاع الالجئين والتشديد 

على أهميَّة دعم لبنان والمساهمة في 
مشاريع البنى التحتيَّة...

بوعاصي عرض وغراندي الشراكة وطالب   >>
بإفادة لبنان من قاعدة بياناتها؛ النهار، 19 أيار 2017¶

أشارت رئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي في لبنان 
كريستينا السن، خالل زيارة مع ممثلي 13 

دولة أعضاء في االتِّحاد، مدينة طرابلس، إلى 
أنَّ »االتِّحاد األوروبي كان قد بادر إلى عقد 

لقاء خاص لمساعدة لبنان في مواجهة النزوح 
السوري في بروكسل... نحن مستعدون 

للمساعدة، لكننا نطمح إلى أْن يكون هناك 
الئحة بالمشاريع واألولويات. نحن نعي 

الصعوبات التي يواجهها لبنان نتيجة النزوح 
السوري الكثيف، ونعمل لمساعدة النازحين 

والمخيمات المضيفة«.
السن وسفراء أوروبيون في طرابلس:   >>

مساعدة لبنان؛ المستقبل، 19 أيار 2017¶

في إطار توجهها لتوسيع نطاق مبادراتها 
 Gift of Life اإلنسانيَّة، وقّعت جمعيَّة

Lebanon ممثلة بمؤسستها ورئيستها لينا 
شهيب، ومستشفى حمود الجامعي في 
صيدا ممثاًل برئيسة مجلس إدارته ديانا 

حمود، اتفاق تعاون لتقديم الخدمات الطبيَّة 
والجراحيَّة لألطفال الذين يعانون تشوهات 
خلقيَّة في القلب من ذوي الدخل المحدود 

سواء من اللبنانيين أو الالجئين الفلسطينيين 
أو النازحين السوريين.

»Gift of Life« ومستشفى حمود:   >> 
 تعــاون لعلج األطفال مرضى القلب؛

المستقبل، 19 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تجري 
جبهة النصرة محاولة جديدة إلنشاء إطار 
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خاص بها داخل مخيم عين الحلوة. المحاولة 
التي بدأت منذ نحو أسبوعين، بحسب 
مصادر مطلعة، تأتي بعد قراءة النصرة 

خالصات المعركة األخيرة التي خاضتها فصائل 
فلسطينيَّة في المخيم ضد مجموعة بالل بدر 
بقصد توقيفه واجتثاث ظاهرته اإلرهابيَّة التي 

كانت تتمركز في حي الطيري وانتهت إلى 
اضطرار هذه الفصائل إلى عقد تسوية غير 

معلنة معه، سمحت مفاعيلها له بالخروج من 
هذا الحي...

وفي التفاصيل أنَّه خالل بدايات هذا الشهر 
كلّف محمد الدوخي، )الملقب خردق(، 
وهو قيادي من النصرة موجود اآلن في 

سوريا، أحد اإلرهابيين المقيمين في المخيم 
ويلّقب »أبو سيف« بتشكيل فصيل عسكري 
مستقّل تابع للنصرة في عين الحلوة، ووعده 
بتقديم الدعم المالي المطلوب لهذا الغرض. 

كذلك كلّف »أبو سيف« مفاتحة أسامة 
الشهابي بقبول ضّم هذا الفصيل الجديد 

الذي تّم انتقاء اسم له هو »أحرار الشام«، 
ضمن مجلس الشورى الخاص بالجماعات 

اإلسالميَّة الذي تّم تشكيله في المخيم، 
والذي يوجد للشهابي الدالّة األكبر عليه. 

وتقول المعلومات إنَّ الشهابي ال يزال حتى 
اآلن يبدي تحّفظًا عن االستجابة لفكرة 

»أبو سيف«، وإنَّ »عصبة األنصار« التي 
ن حماية غير معلنة لمجموعات المخيم  تؤمِّ
»الجهاديَّة« ذات الصلة بالشهابي، هي التي 

تقف وراء تحّفظه، كونها تخشى من أنَّ 
دخول جبهة النصرة على نحو مستقل إلى 
المخيم، بغّض النظر عن صيغته وحجمه، 

سيفضي في النهاية إلى استيالئها عليه. 
تنظيم جديد لـ»النصرة« في »عين الحلوة«؛   >>

ناصر شرارة، الجمهوريَّة، 20 أيار 2017¶

دعا رئيس الجمهوريَّة ميشال عون وفًدا 
من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء 

جبيل إلى االهتمام بحاجات الصناعيين في 
بلداتهم، والمحافظة على القوانين وتنظيم 

أوضاع النازحين السوريين لمنع منافسة 
العمال اللبنانيين.

عــون التقى حاصباني والصراف   >>
 وبقرادونيــان: االنتخابات حاصلة مهما جرى 

وال داعــي للقلق؛  النهار، 20 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: جاءت 
زيارة تكتل نواب بعلبك الهرمل إلى قائد 

الجيش العماد جوزف عون بعد تصاعد موجة 
الفلتان والتعديات وارتفاع أرقام الضحايا 

في مناطق عدة في البقاع، األمر الذي لم 
يعد يتحمله األهالي... وتتزامن هذه الجهود 
التي تبذلها المؤسسة العسكريَّة مع األجهزة 

األخرى، في وقت تتركز األنظار فيه على 
مخيمات الالجئين السوريين... وال سيما 
أنَّ دراسة أمنيَّة غير منشورة أجريت في 

اآلونة األخيرة ومدّعمة باإلحصاءات واألرقام، 
توصلت إلى أنَّ عددهم أصبح مليونين و180 
ألف الجئ، ولم يكن من المستغرب أْن يطلق 
المسؤولون على هذا العبء وصف »القنبلة 

الموقوتة«.
نواب بعلبك لقائد الجيش: »اضرب بيد من   >>

حديد« ــ ال تغطية للمجرمين والمطلوبين وليسّرع 
القضاء أحكامه؛ رضوان عقيل، النهار، 20 أيار 2017¶

دّشــن السفير اإلماراتي حمد سعيد 
الشامســي يرافقه ممثل رئيس الحكومة 

وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي، أكثر من 32 مشــروًعا إنمائيًّا 

وتنمويًّا في الضنيَّــة والمنية وعكار، بتمويل 
من مؤسســة »خليفة بن زايد آل نهيان 

لألعمال اإلنســانيَّة«، في حضور عدد من 
نواب المنطقــة والفاعليات المحليَّة .لفت 

الســفير اإلماراتي إلى »أنَّنا ندرك حجم 
األعباء الملقــاة على عاتق لبنان نتيجة 

ضغط النزوح الســوري على معظم قطاعات 
البنية التحتيَّة، وســنواصل تقديم مزيد من 

المساعدات ســواء كانت إنسانيَّة أو تنمويَّة، 
بالتنســيق مع الحكومة اللبنانيَّة والبلديات 

المعنيَّة لتحديد أولويات المشــاريع التي من 
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شــأنها تخفيف معاناة النازحين السوريين أو 
المجتمــع اللبناني المضيف«.

الشامسي دّشن 32 مشروًعا تنمويًّا  >> 
في الضنيَّة وعكار؛ النهار، 20 أيار 2017¶

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل متابعته شؤونًا إنمائيَّة في 

مكتبه في حلبا على »ضرورة ضبط البلديات 
لشؤون النازحين، وتأمين حاجاتهم من دون 

اللجوء إلى مخالفة القانون والتعدي على 
المؤسسات الخدماتيَّة للدولة اللبنانيَّة«. 

وتلقى المرعبي عدًدا من الشكاوى من قبل 
البلديات جراء التعديات على شبكة الكهرباء 
من قبل النازحين السوريين، الذين يعمدون 
إلى تأمين الكهرباء بطرق غير شرعيَّة تؤدي 
إلى انقطاع التيار عن المشتركين، وذلك من 

دون دفع أي فواتير، في حين يعمد المواطن 
اللبناني إلى تسديد كامل الفواتير والضرائب 
من دون أْن يحصل على الخدمات المطلوبة، 

بسبب تعديات النازحين والهدر الحاصل.
المرعبي من حلبا: لضبط البلديات   >> 

شؤون النازحين؛ المستقبل، 21 أيار 2017¶

إشكال بين نازحين سوريين في بلدة عرسال 
يؤدي إلى سقوط قتيلين وجريحين.
قتيلن في إشكال بين النازحين   >> 

في عرسال؛ النهار، 22 أيار 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل عظة قداس األحد في كنيسة 

السيدة في بكركي: » أجل، يحتاج المواطنون 
اللبنانيون إلى سالم اقتصادي اجتماعي 
معيشي، وقد ارتفعت نسبة الفقراء في 

لبنان إلى 32 في المئة، ونسبة العاطلين 
عن العمل إلى 25 في المئة، وارتفع اإلنفاق 
السنوي العام إلى مليار دوالر أميركي بسبب 

االزدياد الضخم في الطلب على الخدمات 
العامة، وانخفض معدل النمو في ما ينتج 

منه من خسائر على مستوى األجور واألرباح 
والواردات الضريبيَّة واالستهالك واالستثمار. 

وارتفعت نسبة مستخدمي برامج وزارة 
الشؤون االجتماعيَّة إلى 40 في المئة، فضاًل 

عن الطلبات اإلضافيَّة التي ترهق قطاع المياه 
والصرف الصحي والكهرباء، وقطاع الطرق 

العامة. وهذا كله بسبب ازدياد مليوني 
شخص على سكان لبنان األربعة ماليين، 

بينهم حاليًا مليون ونصف مليون نازح سوري 
مع ازدياد سنوي بعشرات آالف الوالدات 
الجديدة، ونصف مليون الجئ فلسطيني. 

ونتيجة ذلك، بات اللبناني يعاني من انتزاع 
اللقمة من فمه وفم أوالده، ومن تلوث 

المياه، وانتشار الفيروس واألوبئة«.
الراعي: كيف يحصر السياسيون هّمهم   >>

بقانون ويهملون كل الحاجات التي يعانيها الشعب؟؛ 
النهار، 22 أيار 2017¶

عن نائب رئيس مؤسسة الوليد لإلنسانيَّة 
الوزيرة السابقة ليلى الصلح، خالل توقيع 
اتفاقيَّة تعاون مع وزير السياحة أواديس 

كيدانيان لترميم القاعة الزجاجيَّة في الوزارة، 
متوجهة إليه: »جئت أحيّي أرمنيتك، عكس 
بعض الناس الذين ألقوا اللوم عليك، ولوال 

هذا الشعور الموجود والصدق في المشاعر 
لما كان لديك الجرأة بأْن تعبّر عن شعورك. 

ولوال هذا االنتماء وهذه الخصوصيَّة لما كان 
باستطاعة الشعب األرمني أْن يسترد أرمينيا، 
ويحافظ على انتمائه وتراثه، وأنتم حافظتم 
على تراثكم في لبنان«. وكانت كلمة لوزير 

السياحة قال فيها: »... ال يسعني إاّل أْن أقول 
إنَّنا لبنانيون أواًل وأخيرًا، ولبنان وطننا النهائي، 

لكن شعورنا بقوميتنا يبقى بمكان ما بسبب 
اضطهادنا«.

قاعة السياحة باسم ليلى الصلح حمادة ــ   >>
 كيدانيان: لبنان وطننا وال ننسى قوميتنا؛ 

النهار، 22 أيار 2017¶

تساءل المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، خالل حفل تكريمي أقامته على 
شرفه »الندوة االقتصاديَّة اللبنانيَّة«: »هل 

هناك من يستطيع أْن ينفي حقيقة أنَّ لبنان 
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بقي محافظًا على استقراره األمني والنقدي 
والسياسي واالجتماعي، على الرغم من كل 
الظروف المحيطة، وثقل الملفات الضاغطة 

ومن بينها النزوح السوري؟«. 
الندوة االقتصاديَّة كرّمت المدير العام لألمن   >>
العام ــ ابراهيم: سنبقى نعمل لخلق بيئة أمنيَّة نظيفة؛ 

األنوار، 23 أيار 2017¶

استقبل وزير الماليَّة علي حسن خليل 
سفيرة االتِّحاد األوروبي كريستينا السن، 

وتركز البحث في السبل اآليلة إلى مساعدة 
لبنان على حمل الوزر الذي يرتبه النزوح 

السوري إلى لبنان. وكان تأكيد على الشراكة 
االستراتيجيَّة بين لبنان واالتِّحاد األوروبي 

وااللتزام بمساعدة لبنان والوقوف معه في 
أزماته.

خليل استقبل السن ومسؤواًل أوروبًيا: نسعى   >>
لتحفيز النمو وخلق فرص عمل؛ األنوار، 23 أيار 2017¶

خصــص وزير العمل محمد كبارة ووزير 
الدولة لشــؤون النازحين معين المرعبي 
مؤتمرًا صحافيًّا مشــتركًا لملف تداعيات 
اللجوء الســوري على سوق العمل، مع 
ارتفاع نســبة البطالة وتراجع مستويات 

الحمايــة االجتماعيَّة وتحديًدا تلك المتعلقة 
بتوفيــر فرص العمل وديمومتها والتقديمات 

االجتماعيَّة.

اعتبر كبارة أنَّ »األزمة الســوريَّة أتت 
لتضيــف مليونًا ونصف مليون نازح على 

ما بين 500 ألف و700 ألف عامل ســوري 
كانوا موجودين في لبنان بشــكل موسمي 

يحتــاج إليهم االقتصاد اللبناني في قطاعات 
شــتى، منها قطاعا اإلعمار والزراعة حيث 

أصبحنــا أمام تحديين: األول يتمثل بضرورة 
بناء سياســة عمل بالشراكة بين أطراف 
اإلنتــاج الثالثة وهم الحكومة وأصحاب 
العمــل والعّمال، والثاني يتمثل بتنظيم 
ســوق العمل وفق إجراءات محددة قد 

بدأنا بتنفيذها وســنتابع ذلك بقوة. ومن 
هنا اعتبر أنَّ توســيع حجم االقتصاد وتعزيز 

الصــادرات يبقى الحل األمثل لتوفير فرص 
عمل للشــباب، مؤكًدا ضرورة توحيد الجهود 
الحكوميَّة واألهليَّة بكل مؤسســاتها للتصدي 
لهذه األزمة التي ال يســتطيع لبنان مواجهتها 
بمفــرده«. وفّند كبارة اإلجراءات التي قامت 

بها الوزارة ومنها توجيه مراســالت إلى 
وزارة الداخليَّــة للطلب من البلديات القيام 

باإلجــراءات الكفيلة للحد من ظاهرة فتح 
المؤسســات غير الشرعيَّة وتشغيل العمالة 

األجنبيَّــة من دون حصول على إجازات عمل 
صالحة من وزارة العمل والتواصل المباشــر 

مــع هذه البلديات إلفادة الوزارة عن أي 
مخالفــات ضمن نطاقها البلدي وتقديم 

الشــكاوى، باإلضافة إلى إجراء تفتيش 
دوري على العمالة الســوريَّة وفي حاالت 

محددة، بناًء لشــكوى أو إخبار، توجيه 
إنذارات للشــركات ومنحها مهلة لتسوية 
أوضاعهــا ومتابعتها وفي حال مخالفتها 

للقوانيــن تُحال على القضاء المختص. كما 
تــم تبليغ محافظي المناطق بضرورة إقفال 

المؤسســات والمحالت التي أصحابها من 
جنســيات أجنبيَّة ال يحملون إجازات عمل. 

ثــم تحدث المرعبي معتبرًا أنَّ »التحديات 
األساســيَّة التي نواجهها في هذا الموضوع 

والتي تســبب توتُّرات متزايدة بين 
المجتمعــات الُمضيفة اللُّبنانيَّة ومجتمعات 
النَّازحين تتمثل بمشــكلة البطالة المتزايدة، 

ومشــكلة المنافسة خارج قطاعات العمل 
التي يســمح بها القانون اللبناني ومسؤوليَّة 

أربــاب العمل الذين يطردون اللبناني 
لتوظيف الســوري، باإلضافة إلى مشكلة 

المنافســة بفتح مؤسسات تجاريَّة غير 
قانونيَّــة، والتمويل المتوفر الذي يخلق فرص 

عمل بشــكل عشوائي وغير منظم وال يقع 
مــن ضمن رؤية تنمويَّة واضحة، باإلضافة إلى 

وجود عدد ضخم من المواطنين الســوريين 
فــي لبنان من دون أي عمل وتحت خط 
الفقر ما ينعكس ســلبًا أيًضا على الوضع 
العــام في البلد. واعتبر أنَّ الحل الوحيد 
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هو أْن يتحمل الجميع مســؤولياتهم ابتداًء 
مــن المجتمع الدولي والحكومة بوزاراتها 

كافــة والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني«. 

كبارة والمرعبي يثيران تداعيات ملف  >> 
اللجوء السوري: تأكيد أهميَّة دعم الدول المانحة 

ومواصلة ملحقة المخالفين؛ النهار، 2٤ أيار 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعــي خالل افتتاح كليَّة عصام فارس 

للتكنولوجيــا في جامعة البلمند، في بينو 
عــكار: »ال يمكن إغفال الخطر المهدد 

للكيــان اللبناني واقتصاده وثقافته وأمنه 
واســتقراره، الناتج من وجود مليوني نازح 

والجــئ على أرضه، منهم مليون ونصف 
مليون من الســوريين، ونصف مليون من 

الفلســطينيين، فضاًل عن عشرات األلوف من 
العراقيين. فمع تضامننا اإلنســاني معهم ومع 

قضيتهم الوطنيَّة، نطالب األســرة الدوليَّة 
بالعمــل الجدي على إيقاف الحروب الدائرة 
في ســوريا والعراق واليمن وفلسطين وسائر 

المنطقة الشــرق أوسطيَّة، وإنهاء النزاعات 
بالطرق الســلميَّة، وإرساء أسس سالم عادل 

وشــامل ودائم، وعودة جميع الالجئين 
والنازحيــن إلى أوطانهم وأراضيهم بحكم 

المواطنــة، من أجل المحافظة على ثقافتهم 
وحضارتهم وتراثهم الوطني«.

افتتــاح كليَّة عصام فارس للتكنولوجيا   >> 
 في بينو بمشــاركة البطريركين يازجي والراعي 
وممثــل المفتي دريان؛ األنوار، 25 أيار 2017¶

الهيئة اإلداريَّة للنواب الســابقين تطالب 
الحكومة بحل قضيَّة النازحين.

النواب السابقون: النتخابات حرة   >> 
وحــل قضيَّة النازحين؛ األنوار، 25 أيار 2017¶

ُعقد في ســفارة فلسطين اجتماع بين عضو 
اللجنة المركزيَّة لحركة فتح والمشــرف على 
أمن المخيّمات الفلســطينيَّة في لبنان عزام 

األحمــد وقيادة فصائل منظمة التحرير 

الفلســطينيَّة في لبنان والقوى اإلسالميَّة 
و»أنصار الله«.

اجتماع فلســطيني بحث أوضاع المخيمات   >>
وســبل ترسيخ األمن واالستقرار؛ البناء، 25 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال عودة 
قريبة للنازحين السوريين إلى وطنهم. 

استخالٌص هو نتاج نقاٍش معّمق دام ساعًة 
من الوقت، على طاولة دائريَّة في مبنى 

»اإلسكوا« وسط بيروت، شارك فيها أحد كبار 
المستشارين الفنيين في »اإلسكوا« وخبير 

مخضرم في مجال االتصاالت وتطوير األعمال، 
فضاًل عن مساعدي برنامج األجندة الوطنيَّة 

لمستقبل سوريا.

واقعيًّا، يفضل الخبراء، وهم من الجنسيَّة 
السوريَّة وسبق لهم أْن شاركوا في اجتماعات 

جنيف، استخدام مصطلح »نازحين«، ألنَّ كلمة 
الجئين تشّكل حساسيَّة لدى اللبنانيين، وكأنَّها 
تنذر ببقاٍء طويل وشبه دائم لهم، كما حصل 
مع الفلسطينيين، فيما تبقى كلمة نازح أقل 

وطأة على المسامع، رغم أنَّ الموجودين من 
الهاربين من الحرب في األردن مثاًل ينعتون 

بـ»الالجئين«، ويقطنون في المخيّمات، لكن 
الوضع في لبنان مختلف. اذ إنَّه في رأي 

الخبراء، النازح السوري في لبنان يدفع كلفة 
إقامته، وإن عاش في خيمة، فهو يسدد مبلًغا 

يقارب 300 دوالر سنويًّا، مقابل قطونه.
خرائط توزع النازحين في لبنان... خبراء   >>

في »اإلسكوا« لـ»النهار«: الحرب السوريَّة ستستمر 10 
سنوات؛ مجد أبو مجاهد، النهار، 26 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شاء 
الفلسطينيون في لبنان، سفارًة وفصائل ولجانًا 
شعبيَّة، أْن يذكّروا من يعنيهم األمر بأنَّ مأساة 

أهالي مخيم نهر البارد في الشمال لم تنته 
فصولها بعد... أرادوا أْن يدقوا جرس اإلنذار 

وأْن يلقوا الضوء على هذه القضيَّة المأسويَّة 
التي أوشكت أْن تضيع في غياهب النسيان، 

لكن بطريقة هادئة وبلغة األرقام األكثر إقناًعا 
وتأثيرًا.
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محطة التذكير بالمأساة هذه كانت في سفارة 
فلسطين في مؤتمر صحافي حاشد حضره 

السفير أشرف دبور والمسؤول عن لجنة 
المتابعة العليا إلعادة إعمار المخيم مروان 

عبد العال وممثلون عن فاعليات المخيم 
والفصائل...

ته  وأشار عبد العال إلى أنَّ التقرير الذي أعدَّ
اللجنة العليا إلعادة إعمار مخيم نهر البارد 

انطوى على جردة مفصلة بجهود إعادة 
اإلعمار التي بدأت في 29 حزيران عام 2009 
حتى أيار الحالي، وأظهرت أنَّ عدد العائالت 

التي تسلمت منازلها المعاد إعمارها بلغ 
3639 عائلة، أي ما نسبته 59 في المئة من 

أصل عدد العائالت التي اضطرت إلى ُمغادرة 
المخيم قبل عشرة أعوام والبالغة 6146، في 

حين أنَّ التمويل المتوافر حتى اآلن يكفي 
للوصول إلى ما نسبته 68 في المئة من 

البيوت المدمرة والمحتاجة إلى إعادة إعمار، 
علًما بأنَّ المهلة المحددة سلًفا إلعادة إعمار 

المخيم تنتهي في عام 2019. 
»نهر البارد« بعد 10 أعوام على تدميره:   >>

عودة نصف السكان والباقون ينتظرون؛ ابراهيم بيرم، 
النهار، 27 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يستعد 
أبناء المناطق الحدوديَّة الجنوبيَّة الذين لجأ 
نحو 5000 منهم إلى إسرائيل قبل 17 سنة 
خوفًا من االضطهاد والمالحقة، لتحرك في 

بيروت من أجل وضع هذه القضيَّة الحساسة 
واإلنسانيَّة في جدول الحلول.

يستند هؤالء في الدرجة األولى إلى اهتمام 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون بها وإثارته 
قضيَّة هؤالء اللبنانيين في الجلسة األولى 

لمجلس نواب 2005، كما يستندون إلى أنَّها 
شكلت بنًدا أساسيًّا في وثيقة التفاهم بين 

حزب الله والتيار الوطني الحر الموقعة في 6 
شباط 2006...

التقت اللجنة في بيروت رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي الجميّل فشجعها 

وذكّر بأنَّ حزب الكتائب كان شكل لجنة 
محامين وأعّد مشروع قانون عرف باسم 

»قانون )النائب الشهيد( أنطوان غانم« الذي 
اغتيل قبل تقديمه إلى البرلمان، كما تقدم 
النائب الجميّل بقانون لحل هذه المأساة، 

قطع مرحلة مهمة في اللجان النيابيَّة 
وطلب الرئيس نبيه بري أْن يدرسه قانونيون 
متخصصون وال يزال ينتظر، وهو يقوم على 

فكرة عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 
31 كانون األول 2000، وأبلغ إلى اللجنة أنَّ 

الحزب سيكلف محاميًا خبيرًا للتواصل معهم. 
لكن الالجئين إلى إسرائيل ال يريدون عفًوا 

ا حيث يعتبرونه نوًعا من اإلدانة.  عامًّ
اللبنانيون في إسرائيل قضيَّة تطرح   >> 

 على العهد: تحرك قريب لألهالي في بيروت؛
إيلي الحاج، النهار، 27 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: فشلت 
ست عمليات جراحيَّة في عالج األلم الذي 

الزم إسماعيل مصطفى منذ إصابته في غارة 
جويَّة على قريته السوريَّة قبل ثالثة أعوام... 

وقال مصطفى، وهو يرقد على سرير في 
مستشفى في انتظار جراحة الستئصال جزء 
مصاب بالتهابات في عظمة الساق: »كانت 
رحلة طويلة وشاقة للوصول إلى هنا واأللم 
في ساقي لم يفارقني. أشعر باأللم بشكل 

دائم وال أستطيع السير«. وقالت اللجنة 
الدوليَّة للصليب األحمر إنَّها عالجت حوالى 
350 من مصابي الحرب منذ عام 2014 في 
»مركز إصابات الحروب« التابع للجنة في 

مستشفى »دار الشفاء« في طرابلس. وقدم 
برنامج مماثل العالج لحوالى 750 مريًضا من 
بينهم يمنيون وعراقيون وسوريون ولبنانيون 
في مستشفى »جامعة رفيق الحريري« في 
بيروت. وقال الطبيب المتدرب في المركز 

فؤاد عيسى الخوري، إنَّ »الحاالت التي نراها 
هنا ال نراها في أي مكان آخر. إنها جراح 
الحرب وهم يعانون التهابات والكثير من 

المضاعفات وخضعوا لعمليات جراحيَّة كثيرة 
في السابق«. وأضاف أنَّ جراحة مصطفى 
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التي وصفها أطباء أنها ناجحة كلفت 50 ألف 
دوالر على األقل. وتحملت اللجنة الدوليَّة 

أيًضا تكاليف إعادة التأهيل البدني والنفسي 
في مستشفى »الزهراء« القريب... وقال 

رئيس وفد الصليب األحمر في لبنان فابريزو 
كاربوني إنَّه »حتى بعد أْن تضع الحرب 

أوزارها سنواجه ضرورة بقاء هذه الخدمة 
لسنوات إن لم يكن لعقود ألنَّ عدد المصابين 

والمحتاجين للدعم كبير جًدا«.
جراحون في لبنان يمنحون   >> 

األمل للجئين سوريين؛ الحياة، 28 أيار 2017¶

تبدأ حملة المشروع اإلماراتي إلفطار صائم 
رمضان 1438/لبنان في كافة محافظات 

الجمهوريَّة اللبنانيَّة، وتستفيد منها 33,720 
أسرة من النازحين السوريين والفلسطينيين 

والمتضررين اللبنانيين، بإشراف »ملحقيَّة 
الشؤون اإلنسانيَّة والتنمويَّة« بسفارة اإلمارات 

العربيَّة المتحدة، بهبة مقدمة من قبل 
المؤسسات اإلماراتيَّة اإلنسانيَّة والخيريَّة.

انطلق المشروع اإلماراتي إلفطار   >> 
صائم رمضان؛ األنوار، 29 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: خلصت 
حصيلة االجتماعات المتالحقة فلســطينيًّا 

حول مخيــم عين الحلوة إلى موقفين 
مختلفيــن، األول »فتحاوي« يدعو إلى 

اســتكمال انتشار القوة المشتركة في حي 
الطيرة ومختلــف أنحاء المخيم حيث تدعو 
الحاجــة بمــا فيها إعادة التموضع في »مركز 

ســعيد اليوسف االجتماعي« في الشارع 
الفوقاني في »رســالة طمأنة« ألبنائه للعودة 
إلى ممارســة حياتهم الطبيعيَّة والعودة إلى 
منازلهم، وإلى المؤسســات األهليَّة المحليَّة 
والدوليَّة، والثاني »إســالمي« يطالب بتأجيل 

الطرح إلى مــا بعد عيد الفطر المبارك 
منًعا ألي توتير، وســط تأكيد موقف حاسم 

بأنَّ أي خطوة لتموضع أو انتشــار القوة 
المشــتركة يجب أْن يكون توافقيًّا ومن خالل 
قيادة الفصائل والقوى السياســيَّة في منطقة 

صيدا التي تعتبر مرجعيَّة القوة المشــتركة 
حفاظًا على اســتمرار العمل المشترك بين 

مختلف القوى الفلســطينيَّة.
شائعات تؤرق عين الحلوة:   >> 

 فهل تعزز القوة المشتركة انتشارها؟ أم تؤجله؟؛ 
محمد دهشة، البلد، 29 أيار 2017¶

»قال وزير لمسؤول في منظمة دوليَّة إنَّ 
مساعدة لبنان واجب ولكن كلما زادت 
المساعدات لالجئين زادت فرص تحول 

اللجوء إلى توطين مقنع«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 30 أيار 2017¶  >>

»تم التداول بتقرير صحي عن وفاة 17٪ من 
الالجئات المتزوجات ممن دون الــ 20 سنة 

في لبنان، األمر الذي شككت فيه مصادر 
رسميَّة«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 30 أيار 2017¶  >>

»ال يجوز أْن يبقى السجال حول النازحين 
السوريين تحت وطأة سيفين مشتبكين: 
إما خطاب مذعور رافض للنزوح السوري 

بالمطلق، وإما خطاب تكفيري )مدني 
علماني وليس إسالميًا هنا!( ال يقبل أي 

نقاش موضوعي لمسألة النازحين بحجة أنَّه 
خطاب عنصري. الخطابان يرهبان بعضهما 

البعض. ووسائل التواصل االجتماعي مسرح 
فلتان واسع للخطابين مًعا. ينبغي طبًعا 
التأكيد بالوقائع على أنَّ النزوح السوري 
ليس مجرد طوفان ديموغرافي يستنزف 

لبنان، رغم مخاطره األمنيَّة، بل هو مصدر 
حركة اقتصاديَّة ونوعيَّة مفيدة في العديد 
من القطاعات. بالمقابل يجب أْن يتوقف 

إرهاب كل من يدعو إلى معالجة هذا الوضع 
االستثنائي باتهامه الجاهز أنَّه عنصري«. 
النازحون السوريون بين خطابين علماني   >>

تكفيري، وطائفي عنصري؛ جهاد الزين، النهار، 30 أيار 2017¶

وقّعت »ملحقيَّة الشؤون اإلنسانيَّة 
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والتنمويَّة« في سفارة دولة اإلمارات العربيَّة 
المتحدة في لبنان اتفاقيَّة مع جمعيَّة »سنابل 

النور« لكفالة 200 يتيم سوري في طرابلس، 
بهبة مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيان لألعمال اإلنسانيَّة، وذلك بحضور 
ممثلين عن فرنسبك الشريك االستراتيجي في 

برنامج كفالة األيتام.
مؤسسة خليفة اإلنسانيَّة تكفل 200   >> 

يتيم سوري في لبنان؛ اللواء، 30 أيار 2017¶

دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل استقباله في الوزارة رئيس 

وزراء البوسنة والهرسك السابق، وعضو 
نادي مدريد، زالتكو ألكمدزيغا، إلى دعم 

المجتمعات المضيفة وإلى حّل سياسي 
يؤّمن للنازحين العودة اآلمنة. من جهته، دعا 
ألكمدزيغا إلى دعم أكبر من األسرة الدوليَّة 

للبنان لمواجهة أزمة النزوح. 
المرعبي دعا إلى دعم المجتمعات   >> 

المضيفة وإلى حّل سياسي يؤّمن للنازحين العودة 
اآلمنة؛  األنوار، 30 أيار 2017¶

بحثت رئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي في لبنان 
السفيرة كريستينا السن مع وزير الطاقة 

والمياه سيزار أبي خليل الدعم الذي يقدمه 
االتِّحاد األوروبي للمساهمة في تحسين 

البنى التحتيَّة، وخصوًصا في المناطق األكثر 
تأثرًا بأزمة الالجئين السوريين. 

دعم االتِّحاد األوروبي لقطاَعي   >> 
الطاقة والمياه؛ النهار، 31 أيار 2017¶

ذكَّر وزير الدولة لشؤون النازحين،  معين 
المرعبي خالل استقباله وفًدا إسبانيًّا بأنَّ 

»لبنان لم يعد قادًرا على التحّمل بعد سّت 
سنوات من األزمة السوريَّة«، محّذًرا من 

»قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة إذا 
لم يتدّخل المجتمع الدولي«، مشّدًدا على 

»الحاجة الماّسة لخلق فرص عمل للبنانيين 
والنازحين، عبر االستثمار في مشاريع دعم 
البنية التحتيَّة في مناطق األطراف وتوفير 

قروض ميّسرة عبر البنك الدولي«. ودعا 
المجتمع الدولي إلى أْن »يقّدم للبنان 

المساعدات الكافية«، مركّزًا على أنَّه »من 
ا مساعدة النازحين، وإاّل  الضروري جدًّ

سيفقدون األمل ويقعون فريسة المنظّمات 
اإلرهابيَّة الّتي تعدهم بالوصول إلى الجّنة 

مباشرة«.
المرعبي: مشكلة النازحين قنبلة   >> 

ل المجتمع الدولي؛  موقوتة ستنفجرإذا لم يتدخَّ
اللواء، 31 أيار 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عادت 
إلى الواجهة في مخيم عين الحلوة قضيَّة 

نشر القوة الفلسطينيَّة المشتركة في »مركز 
سعيد اليوسف االجتماعي« في المنطقة 

المواجهة لحي الطيري، ومما يأتي في 
سياق المقال أنَّ شرطًا إضافيًّا تبلغته القوة 

المشتركة إلنجاح انتشارها هو انسحاب 
عناصر فتح من حي الصحون الذي يشرف 

على حي الطيري والذي تمركزت فيه فتح إثر 
االشتباكات األخيرة، وهو األمر الذي ترفضه 

فتح. وأُفيد بأنَّ بعض القوى الفلسطينيَّة 
اقترحت شراء منزل بالل العرقوب، ]المقرب 

من بالل بدر[، أو استئجاره لتجنب أي 
اصطدام بينه وبين القوة المنتشرة، لكن 

هذا األمر بدوره قوبل منه ومن بدر بشروط 
أخرى.

عين الحلوة: تريّث لتفادي قطوع االنتشار؛   >>
رأفت نعيم، المستقبل، ، 31 أيار 2017¶
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عــن الرئيس أمين الجميل خالل افتتاح 
ندوة بعنوان »لبنان والنازحون الســوريون: 

إشكاليات الكرامة اإلنسانيَّة ومواجهة 
التطــرف والعودة اآلمنة«، نظمها »بيت 

المســتقبل« بالتعاون مع »نادي مدريد«: 
»إنَّ بلدنا، بمســاحته الجغرافيَّة الصغيرة، 

وبعدد ســكانه، ال يستطيع تحمل عبء 
مليون ونصف مليون نازح ســوري يضاف 

إليهم عدد ال يســتهان به من الالجئين 
الفلسطينيين«. 

أزمة اللجئين السوريين   >> 
في »بيت المســتقبل«؛ النهار، 1 حزيران 2017¶

الهيئــة اإلداريَّة لرابطة معلمي التعليم 
األساســي الرسمي في لبنان توصي جميع 
مديــري مدارس تعليم الالجئين في دوام 

بعــد الظهر االمتناع عن إصدار النتائج 
النهائيَّة وعدم تســليمها إلى التالمذة وإلى 

إدارة برنامج التعليم الشــامل حتى يتم 
إقرار المعنيين علًنا بتوحيد أجر الســاعة 

على أســاس 18 ألف ليرة، ويسري مفعوله 
منذ بداية الســنة الدراسيَّة الحاليَّة 2016 

2017. وحّملــت في بيان، بعد اجتماع 
لها، »مســؤوليَّة إهدار حقوق المعلمين 

المتعاقديــن والتأخير غير المبرر في دفع 
مســتحقاتهم للهيئات الدوليَّة المانحة التي 

تســكت على تجاوزات إدارة برنامج التعليم 
الشامل«.

رابطة األساســي تمتنع عن تسليم   >> 
نتائــج التلمذة اللجئين؛ النهار، 1 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: قد 

يكون من الصعب استشراف 
مرحلــة ما بعد خطوة تمركز 

ضابط وســتة عناصر من القوة 
الفلســطينيَّة المشتركة في »مركز سعيد 

اليوســف االجتماعي« في المنطقة المواجهة 
لحــي الطيري في مخيم عين الحلوة قبل 
تحديد مفاعيل نشــر هذه القوة في هذه 
النقطة الحساســة، وكيف سيتعايش معها 

بعض »جيران« المركز. 
»عين الحلوة«: انتشــار للقوة المشتركة   >>

اجتماعيًّا؛ رأفت نعيم، المســتقبل، 1 حزيران 2017¶

أعلن قائد القوة المشتركة في مخيم 
عين الحلوة العميد بسام السعد في بيان أنَّ 

القوة المشتركة دخلت »مركز سعيد اليوسف 
االجتماعي« في حي الطيرة وتمركزت فيه 

ضمن استكمال خطة انتشارها داخل المخيم، 
وذلك بناًء للتوافق السياسي بين الفصائل 

الوطنيَّة واإلسالميَّة وبناًء لقرار القيادة 
السياسيَّة الفلسطينيَّة لمنطقة صيدا، لنشر 

األمن واألمان هناك وفي كافة أحياء المخيم. 
واعتبر السعد أنَّ هذه الخطوة هي بمثابة 
دعوة إلى األونروا وكل المنظمات الدوليَّة 

ومنظمات وجمعيات المجتمع المحلي في 
المنطقة للمبادرة والبدء الفوري بتقديم 

مساعداتهم للترميم والبناء وكل ما يلزم ألهلنا 
في حي الطيرة المنكوب.

القوة المشتركة دخلت حي الطيرة  >> 
في عين الحلوة؛ األنوار، 1 حزيران 2017¶

في إطار المشروع الذي تنفذه أمم للتوثيق 
واألبحاث تحت عنوان »على الرحب والسعة؟ 
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لبنان في الجئيه«، عقدت في صيدا ندوة عن 
اللجوء في مخيمات الالجئين وتجمعاتهم، 

متخذة من عين الحلوة نموذًجا. افتتح 
الندوة، التي شارك فيها عدد من الناشطين 

اللبنانيين والفلسطينيين، مدير مؤسسة أمم 
لقمان سليم، الذي أشار إلى أنَّ »التصور العام 

السائد عن مخيمات الالجئين، وال سيما منذ 
انحسار الدور السياسي الفلسطيني في لبنان، 

هو أنَّ هذه المخيمات تعكر أحيانًا صفو 
محيطها اللبناني دون أْن يكون لهذا المحيط 
أي دور في التأثير على توازنات القوى فيها، 

واستطراًدا على أمنها واستقرارها، ولعلَّ 
عين الحلوة هو المثال األبلغ أنَّ األمر ليس 

كذلك وأنَّ »الخارج« يؤثِّر في المخيم مقدار 
تأثير المخيم على جواره...«.

ندوة في صيدا عن اللجوء   >> 
بمخيم عين الحلوة؛ األنوار، 2 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: من 
السابق ألوانه بعد تقويم مدى نجاح خطة 

المناطق األربع في سوريا، من أجل أْن 
يطالب لبنان بعودة آمنة لالجئين إليها، 

ولبنان يستطيع المطالبة بعودة آمنة 
وبشروط توفر األمن وليس بعودة قسريَّة.

ليس هناك من مؤامرة دوليَّة إلبقاء السوريين 
النازحين في لبنان، وفًقا لمصادر ديبلوماسيَّة 

واسعة االطالع، ولكن توجد مصالح دوليَّة 
وغربيَّة، والطريقة األسلم للتعاطي مع 
الموضوع هي أْن يبقى هؤالء في دول 

الجوار.
هل يستفيد لبنان من المناطق الهادئة إلعادة   >>

النازحين؟؛ ثريا شاهين، المستقبل، 3 حزيران 2017¶

كرر حزب الوطنيين األحرار في بيان بعد 
اجتماع مجلسه األعلى، برئاسة النائب دوري 

شمعون، المطالبة بـ»اإلسراع في إيجاد 
الحلول لمسألة المنافسة غير المشروعة من 

النازحين السوريين«. 
األحرار: لم نلمس جديَّة   >> 

في مكافحة الفساد؛ النهار، 3 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم 
تتوقف صرخات الصناعيين اللبنانيين منذ 

أشهر لمطالبة الحكومة بضرورة التحرك 
إلنقاذ القطاع الصناعي والحد من مسلسل 

إقفال المصانع اللبنانيَّة ووقف المنافسة غير 
الشرعيَّة من المصانع التي ينشئها الالجئون 

السوريون.

في إطار المساعي الهادفة إلى احتواء هذه 
األزمة وإيجاد الحلول لها، عقد اجتماع موسع 

في وزارة االقتصاد والتجارة حضره الوزير 
رائد خوري ووزير الصناعة حسين الحاج 

حسن، والمدير العام لالقتصاد والمدير العام 
للصناعة ونائب رئيس جمعيَّة الصناعيين 
وعدد من رؤساء النقابات الصناعيَّة جرى 

في خالله البحث في السبل الكفيلة بحماية 
اإلنتاج الوطني بما يساهم في تخفيض 

الميزان التجاري السلبي.
17 سلعة تتعرض للمنافسة غير المتكافئة...   >>

خوري لـ»النهار«: إجراءات قريبة أبرزها منع االستيراد 
من بعض الدول؛ موريس متى، النهار، 7 حزيران 2017¶

أفاد مكتب المنســق المقيم لألمم المتحدة 
ومنسق الشؤون اإلنســانيَّة في لبنان فيليب 
الزاريني فــي بيان، بأن الموارد الُملتَزَم بها 
تجــاه لبنان بلغت 1,41 مليار دوالر حتى 
آخر شــهر أيار 2017، وتشمل 1,10 مليار 
دوالر كمســاعدات مقدمة من المانحين 

فــي 2017، و309,6 ماليين دوالر من العام 
2016 لدى الشــركاء وصناديق التمويل...

وإذ أثنى الزارينــي على التضامن مع لبنان، 
أكد أنَّ اســتمرار الدعم واالستجابة بشكل 
أســرع هما أمران ضروريان، في حين أنَّ 
البيانات تشــير إلى أنَّ حجم المساعدات 

المقدمة للبنان في عام 2017 ســيوازي 
علــى األرجــح ما كان عليه العام الفائت، إاّل 
أنَّها تشــير أيًضا إلى تدني مستوى اإلنفاق 
فــي بعض القطاعات في هذا الوقت من 
السنة، ما ســيعرض المسار السلس لبعض 

النشــاطات األساسيَّة للخطر، فضاًل عن عدم 
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وضوح الرؤية في مــا يتعلق بااللتزامات لما 
بعد عام 2018.

وفي معــرض تعليقه على التعهدات تجاه 
لبنــان بعد عام 2018، أضاف الزاريني أنَّ 

زيادة االســتثمار في االستقرار وبرامج خلق 
فــرص العمل ضرورّي، ليس فقط من أجل 
اســتباق انخفاض حجم التمويل اإلنساني، 

بل أيًضــا للوفاء بالتزاماتنا في دعم 
االســتقرار االجتماعي واالقتصادي والبيئي 

فــي لبنان طوال فترة األزمة، وتمهيد 
الطريق أمام تحقيق التنمية المســتدامة.

الزاريني: تعهــدات التمويل الدوليَّة تظهر   >>
اســتمرار تضامن الشركاء؛ األنوار، 9 حزيران 2017¶

أوقفــت دوريَّة من فرع المعلومات في 
قوى األمن الداخلي الســوريَّة )أ. ش.( 

مواليد 1997 فــي محلة ضهور بحنين، قضاء 
المنية، وعثرت بحوزتها على أختام ســوريَّة 

ومعدات تســتخدم في تزوير األختام وجهاز 
كومبيوتــر محمول وقد اقتيدت إلى مركز 

الفرع فــي طرابلس للتحقيق معها.
توقيف ســوريَّة بحوزتها معدات   >> 

تزويــر أختام؛ األنوار، 9 حزيران 2017¶

عن قيــادة الجيش ـ مديريَّة التوجيه: 
نتيجة الرصــد والمتابعة، تمكنت مديريَّة 

المخابرات من توقيف الســوري فيصل 
حســين مملوك الرتباطه بـ »كتائب عبدالله 

عــزام«، وقيامه بأعمال إرهابيَّة وتطويق 
مراكــز الجيش واقتحام مبنى قوى األمن 

الداخلي في عرســال واالشتباك مع عناصره، 
ما أدى إلى استشــهاد عدد من العسكريين 
وإصابــة آخرين، باإلضافة إلى قيامه بجرم 

تهريب األســلحة والذخائر الحربيَّة واالتجار 
بهــا لمصلحة المجموعات اإلرهابيَّة.

الجيــش: توقيف فيصل مملوك   >> 
الرتباطــه بأعمال إرهابيَّة؛ األنوار، 9 حزيران 2017¶

أعلنــت المديريَّة العامة لألمن العام في 
بيــان لها أنَّهــا ألقت القبض على موقوفين 

من جنســيات يمنيَّة وفلسطينيَّة وسوريَّة 
شــكلوا خاليا إرهابيَّة عنقوديَّة تابعة لقيادة 

تنظيم داعش في ســوريا وأفريقيا وكان 
أفراد الشــبكة يتواصلون مع مشغليهم 

من مناطــق لبنانيَّة، خصوًصا في مخيمات 
عين الحلوة وبرج البراجنة وشــاتيال.

إحباط مخطط يشمل تفجيرات في طرابلس   >>
والنبطيَّة والضاحية؛ النهار، 10 حزيران 2017¶

جال وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي والمنســقة الخاصة لألمم المتحدة 

في لبنان ســيغريد كاغ والمدير العام لوكالة 
األونروا فــي لبنان في مخيم نهر البارد 

واطلعوا علــى التقدم الحاصل على صعيد 
إعادة إعمار المخيم.

أمل المرعبي في »اســتكمال إعادة إعمار 
المخيــم وتوفير الـ 31٪ من األموال 

المطلوبــة المتبقية أي ما يقارب 105 
مالييــن دوالر، بعدما تم تأمين 69٪ حتى 
اآلن مــن كلفة إعادة اإلعمار التي بلغت 

345 مليــون دوالر«، داعيًا الدول المانحة 
إلى الوفاء بالتَّعهــدات الماليَّة التي قطعتها 

خــالل مؤتمر فيينا في عام 2008«.
المرعبي وكاغ وكوردوني تفّقدوا مخيم   >>

 البارد وحضوا الدول المانحة على اإليفاء بالتزاماتها؛ 
النهار، 10 حزيران 2017¶

بنــاًء على معلومات وردت إلى وزارة 
الصحــة العامة، تحرك فريق من الوزارة إلى 

منطقة دوحة عرمون/الشــويفات وكشف 
على منزل طبيب غير لبناني )ســوري( في 

حضــور القوى األمنيَّة، وتبين أنَّه يزاول 
المهنة مــع زوجته وهي طبيبة تحمل 

الجنســيَّة نفسها )سوريَّة( خالفًا للقانون 
مــن دون إذن مزاولة مهنة. وعثر فريق 
الــوزارة على معدات طبيَّة وكميات من 

األدوية وحليب أطفــال وإبر للحقن منتهية 
الصالحيَّة. كمــا تبين ضلوع صيدليتين 

في المنطقة في إرســال األدوية المنتهية 
الصالحيَّة إلى الطبيــب بغية تصريفها. وبناًء 
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على قــرار وزير الصحة العامة جرى إقفال 
العيادة وتحويــل الملف إلى النيابة العامة 
التمييزيَّة، وكذلــك تحويل الصيدالنيين إلى 

التفتيش في الوزارة.
إقفــال عيادة في دوحة عرمون:   >> 

 أدوية وإبــر للحقن منتهية الصلحيَّة؛ 
النهار، 10 حزيران 2017¶

أعلن وزير التربية مروان حمادة والســفيرة 
األميركيَّة في لبنان اليزابيت ريتشــارد عن 
تمويــل أميركي قدره 30 مليون دوالر من 

الوكالة األميركيَّــة للتنمية الدوليَّة لدعم 
مشــروع تعليم األوالد الموجودين في لبنان 
من اللبنانييــن والالجئين وذلك عبر منظمة 

اليونيسف.
تمويل أميركي بـ 30 مليون دوالر لتعليم   >>

األوالد اللبنانيين واللجئين؛ النهار، 10 حزيران 2017¶

أكد وزير الخارجيَّة والتجارة الهنغاري أهميَّة 
الحفاظ على استقرار لبنان وقدرته على رعاية 

النازحين إليه خالل زيارته رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ووزير الخارجيَّة جبران 

باسيل الذي طالب في المؤتمر الصحافي 
المشترك مع نظيره الهنغاري بالدعم الدولي 

والمساعدة الفوريَّة للبنان من أجل تقاسم 
العدد المتضخم للنازحين الذي يستضيفه 

لبنان.
أعلن تقديم مليون ونصف مليون دوالر   >>

إلعادة تأهيل كنائس في لبنان ــ وزير الخارجيَّة 
الهنغاري يزور بري وباسيل: مهتمون باستقرار لبنان؛ 

البناء، 10 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قبل 
ثالث سنوات و8 أشهر هّجرت الحرب الدائرة 

في سورية المواطن السوري عمر محمد 
من بلدته عسال الورد في منطقة القلمون 
المقابلة لسلسلة جبال لبنان الشرقيَّة مع 
عائلته ومئات العائالت األخرى في اتجاه 

بلدة عرسال اللبنانيَّة الحدوديَّة وأمس تخلّف 
عمر عن العودة مع قافلة أقلَّت 120 عائلة 

هي دفعة أولى التفاق كان يتم التحضير له 
خالل األشهر الماضية بين النظام السوري 

وحزب الله والجيش اللبناني. قال عمر: »قالوا 
لنا جهزوا أنفسكم واتكلوا على الله. لكن من 
عادوا في القافلة األولى معظمهم من العجزة 

وممن يعانون الفقر المدقع في مخيمات 
النزوح ومن غير المطلوبين إلى الخدمة 

العسكريَّة في الجيش السوري...

يبدو أن أبو طه هو أحد الوسطاء الذين 
يقفون وراء تنسيق عمليَّة العودة. هو تاجر 
سوري من عسال الورد ونزح مع النازحين، 

وله عالقات مع النظام السوري ومعروف لدى 
النازحين بأن له صلة وثيقة مع فصيل »سرايا 
أهل الشام« المعارض. ووفق المعلومات فإنَّه 

بدأ قبل أشهر عدة التنسيق مع حزب الله 
لعودة النازحين إلى عسال الورد وجوارها، 

أي فليطا والمعرة، فيما لم تحقق المساعي 
من أجل العودة إلى القصير نتائج حتى 

اآلن. كما نسق مع الجيش اللبناني وحمل 
قائمة بالراغبين في العودة إلى أجهزة النظام 

السوري لنيل الموافقة عليها. 

وكان حزب الله، وفق المعلومات، قد أعطى 
ضمانات للعائدين بأاّل يُطلبوا إلى الخدمة 

العســكريَّة في سوريَّة، وفي المقابل، 
المطلــوب من العائدين »عدم التعدي 

علــى أحد، وإذا أردتم الحصول على المواد 
الغذائيَّــة وحاجاتكم فتحنا طريًقا إلى 

بريتال ويمكن أن تدخلوا إليها لشــراء الخبز 
والطعام«.

120 عائلة على طريق العودة من عرسال  >> 
إلى القلمون؛ ناجية الحصري، الحياة، 11 حزيران 2017¶

تناول رئيس الحكومة ســعد الحريري خالل 
إفطار منســقيَّة تيار المستقبل في البقاع 
مشــكلة عدم توافر فرص عمل في البقاع 

معتبــرًا أنَّه إليجادها »ال بد من تطوير 
البنــى التحتيَّة، وعلينا أن نبدأ العمل 

بالمشــاريع الكبرى مثل األوتوسترادات 
واألنفــاق وكل ما لــه عالقة بالبنى التحتيَّة، 
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وبذلك ســيكون جزء من العمالة للنازحين 
الســوريين، والجزء األكبر سيكون من حصة 

اللبنانييــن، ونكون قد ضربنا عصفورين 
بحجر واحد. والهدف األساســي من كل 

ذلك هو تحضيــر منطقتكم لتكون جاهزة 
لمرحلة إعادة إعمار ســوريا، ففي نهاية 

المطاف الحرب ســتتوقف وسيعاد إعمار 
ســوريا، ويجب أن نجّهز البقاع لكي يكون 

مكان انطالقة إلعادة إعمار ســوريا«.
الحريري: األمن ال يحتمل أي ازدواجيَّة   >>

 ومشروعنا سيبقى حصريَّة السلح والسلطة؛
النهار، 12 حزيران 2017¶

 نظــم حزب الله عمليَّة اإلجالء األولى
لـ 300 ســوري مسلح وعائالتهم من »سرايا 

أهل الشــام« من منطقة وادي الرعيان 
الجرديَّة في بلدة عرســال إلى رأس المعرة 

السوريَّة في ريف دمشق.
»حزب الله« أجلى 300 ســوري   >> 

 مســلح وعائلتهم من وادي الرعيان في عرسال 
إلــى رأس المعرة؛ النهار، 12 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
فوجئ اللبنانيــون، مثل كثير من النازحين 

الســوريين، بصور السيارات التي تنقل مئات 
النازحين من بلدة عرســال البقاعيَّة إلى 

عســال الورد وقرى أخرى في القلمون.
إخلء عرســال من النازحين...   >> 

بعد تفكيك »حزب الله« مراكزه؟؛ أالن ســركيس، 
الجمهوريَّة، 12 حزيران 2017¶

عن وزير الطاقة والمياه ســيزار أبي خليل 
خالل احتفال تدشــين سد القيسماني 

بحضور وزيــر الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باســيل: »إنَّ النزوح السوري انعكس على 
الواقع المائي، وهذا ما أدى إلى اســتثمار 
أكثر بالئحة مشــاريع تنفذها وزارة الطاقة 

فــي كل المجاالت التي تعود إليها«.
باسيل ممثًل عون في تدشين سد   >>

 القيسماني: النسبيَّة تحتاج إلى ضوابط تضمن 
ديمومة القانون؛ النهار، 12 حزيران 2017¶

عن رئيــس الجمهوريَّة القبرصي بعد لقائه 
رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون: »نثمن 

اســتضافة لبنان ألكثر من مليون نازح سوري 
وســنواصل مساعدته من خالل قنوات 

االتِّحاد األوروبي«.
الرئيسان اللبناني والقبرصي توافقا على توحيد   >>

الجهود لمكافحة اإلرهاب؛ النهار، 13 حزيران 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل افتتاح أعمال سينودس أساقفة 
الكنيسة المارونيَّة: »نواجه مًعا القلق على 

المستقبل في لبنان الذي يتخبط في أزمات 
سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وأمنيَّة، ويرزح 

تحت عبء مليوني نازح والجئ يتزايد 
عددهم سنويًّا بعشرات األلوف، ويسابقون 
اللبنانيين على لقمة العيش، فيضطر هؤالء 
إلى الهجرة وإفراغ البالد من قواها الحيَّة«.
الراعي: نواجه مًعا القلق على المستقبل؛  >> 

النهار، 13 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اكتشف 
الجئ سوري في لبنان يدعى علي قاسم 

شغف ركوب األمواج على شاطئ الجيَّة. يقول 
المراهق البالغ 17 عاًما لوكالة فرانس برس: 
»عندما أركب الموج أشعر بأني حر. أشعر 

بأني في حياة أخرى«. 
الجئ سوري في لبنان يكتشف   >> 

شغف ركوب األمواج؛ النهار، 13 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يكن 
أمرًا مفاجئًا نبأ نجاح حزب الله في تأمين 
إجالء نحو 300 مسلح سوري ينتمون إلى 
ما يُعرف بـ »سرايا أهل الشام« من وادي 
الرعيان في محيط بلدة عرسال إلى رأس 

المعرة في منطقة القلمون السوريَّة )ريف 
دمشق(، فالذين يرصدون التفاصيل كانوا على 
علم مسبق بقنوات اتصال وجوالت مفاوضات 

فُتحت قبل نحو شهر ونصف شهر بين 
الحزب من جهة، وهذه المجموعة السوريَّة 
المسلحة من جهة أخرى. وفيما كان الحزب 
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على تنسيق مستمر مع القيادة السوريَّة 
المعنيَّة إلزالة التعقيدات وتدوير الزوايا، 
كانت هذه المجموعة قد اتخذت قرارها 

النهائي باالنسحاب من جرود عرسال نزواًل 
عند اعتبارات ووقائع عدة أبرزها: 

- إنَّ هذه المجموعة هي باألصل واحدة من 
فروع المجموعات السوريَّة المسلحة التي 
تعود جذور انتمائها إلى الجيش السوري 

الحر.

- إنَّ عدًدا كبيرًا من عناصر هذه المجموعة 
هم إما منشقون عن الجيش السوري أو من 
المتخلفين عن االلتحاق بالخدمة العسكريَّة 

اإللزاميَّة. وعليه فهي تريد أن تُبقي على 
»شعرة معاوية« مع النظام حفاظًا على خط 

الرجعة.

- إنَّ من أبرز المتوقع في األيام القليلة 
المقبلة هو عمليات إجالء مماثلة لعدد آخر 
من المسلحين ومن النازحين الذين ما زالوا 

ينتشرون في محيط عرسال، والمراد من ذلك 
إزالة وشيكة لمخيمات النازحين المنتشرة 

في محيط عرســال والتي يقّدر عدد المقيمين 
فيها بما يزيد عن عشــرين ألف نازح سوري، 

أو في أســوأ الحاالت حصرها إلى أقصى 
الحدود.

ماذا ينتظر عرسال ومحيطها بعد خطوة   >>
السبت الماضي؟؛ إبراهيم بيرم، النهار، 13 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: صحيح 
أن لبنــان غير معني بإطعام الالجئين، لكنه 

عرف جيًدا مع الفلســطينيين تداعيات 
فقرهــم وجوعهم ومرضهم ونوعيَّة الخدمات 

التي تقدم لهم.

يحذر المتحّدث باســم المفوضيَّة السامية 
لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين أندره 
ماهيســتش من أن عدم الحصول على 
التمويل اإلضافي العاجل قد يتســبب 

بانقطاع المســاعدات النقديَّة الشهريَّة عن 
نحو 60,000 عائلة ســوريَّة الجئة في لبنان 

واألردن فــي أوائل تموز المقبل، أي بعد نحو 

أســبوعين، ويقول: »الالجئون السوريون في 
لبنــان والذين يعيش 70٪ منهم تحت خط 

الفقر ال يعرفون كيف ســيتمكنون من البقاء 
على قيد الحياة دون شــريان الحياة هذا«.

وذكــر بعض الالجئين أن الدعم النقدي 
المقدم شــهريًّا من المفوضيَّة يسمح لهم 
بالحصــول على وجبة واحدة يوميًّا وعلى 

مــأوى أفضل، كما أنَّه يحافظ على كرامتهم، 
وهم يخشــون اليوم خسارة كل شيء. 

في لبنان، تحتاج المفوضيَّة بشــكل عاجل 
الــى 116 مليون دوالر لتمويل برامج 

المســاعدة النقديَّة المقدمة إلى الالجئين 
والتي ســتتأثر بداية. وتشمل هذه البرامج 

توفيــر المال المتعدد الغرض لـ 30,000 
عائلة ســوريَّة الجئة، والمساعدات النقديَّة 

في فصل الشــتاء لشهرين لـ 174,000 عائلة 
أخرى، والمســاعدات النقديَّة لحماية 1,500 

عائلة الجئة ومســاعدتها في التغلب على 
المصاعب.

حتــى بداية حزيران الجاري، لم يؤدِّ النداء 
المشــترك الذي أطلقته الوكاالت العالميَّة 

لعــام 2017 لجمع 4.6 مليارات دوالر بهدف 
تلبية الحاجات اإلنســانيَّة الطارئة لالجئين 

الســوريين في أنحاء الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا، إاّل إلى جمع 18٪ من المبلغ فقط، 

أي مــا مجموعه 828 مليون دوالر.

ماذا يقول لبنان الرســمي في هذا المجال؟ 
وزير الدولة لشــؤون النازحين معين المرعبي 
يقول إنَّ لبنان ليس مســؤوال مباشرًا عن تلك 
الخدمــات، بل مفوضيَّة الالجئين، لكنه يعاني 

تداعيــات اللجوء، والتداعيات الكبرى التي 
سيســببها النقص في المال والخدمات، ألن 

ذلك سيشــكل ضغطًا على الحياة االجتماعيَّة 
واالقتصاديَّــة اللبنانيَّة ال يمكن لبنان أن 

يتحملــه وحيًدا. وعن دور وزارته في هذا 
المجــال قال إنَّها وزارة دولة ال صالحيات 
تنفيذيَّــة لها، ويقتصر دورها على تفعيل 

ل كفاية نظرًا إلى قيام  التنســيق الذي لم يُفعَّ
كل وزارة بعملها منفردة.
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وفي ورشــة عن الالجئين في مجلس النواب، 
قــال الوزير المرعبي: »لُبنان، هذا البَلَد 

غيــر الذي يحتِضُن اليوم نحو 500.000  الصَّ
الجئ فلســطيني، ومليون ونصف مليون نازح 

ســوري، إلى الجئين عراقيّين، بات غير قادر 
ل هذا العبء من دون االلتزام  علــى تحمُّ

ولي لمســاعدة  الجدي من المجتمع الدَّ
هؤالء الذين شــرّدتهم الديكتاتوريات الظالمة 

واإلرهاب من بلدانهم وبلداتهم«. 

تها الجامعة األميركيَّة في  وفي دراســة أعدَّ
بيروت أن عدد الالجئين الســوريين في لبنان 

والمســجلين لدى مفوضيَّة شؤون الالجئين 
يبلغ 1,1 مليون، أي ما يعادل ســوريًا واحًدا 
مقابــل كل أربعة لبنانيين. 18 في المئة من 

هؤالء يتوزعون على خيم عشــوائيَّة، و83 في 
المئة منهم يقيمون في مســاكن أغلبيتها غير 
مؤهل. و86 في المئة من الســوريين يقيمون 

فــي المناطق التي تضم 66 في المئة من 
المجتمعات اللبنانيَّة المهمشــة. في المقابل، 

تشــير الدراسة إلى نحو 400 مليون دوالر 
مجموع ما يضخه الســوريون في االقتصاد 

اللبناني ســنويًا من عائدات اإليجار. وتقترح 
حلواًل لتحســين أوضاع هؤالء تبدأ بقوننة 

العالقة بين المســتأجر السوري ومالك 
العقار اللبناني، وإعادة تأهيل المســاكن 

غير الرســميَّة لهؤالء، وتمكين المجتمعات 
المضيفــة ودعم البلديات، وتترك باب إقامة 

مخيمات رســميَّة حالًّ معلًقا يثير األسئلة. 
UNHCR: ال مال وال خدمات   >> 

 للجئين السوريين في أول تموز؛ غسان حجار، 
النهار، 1٤ حزيران 2017¶

عــن وزير الخارجيَّة جبران باســيل خالل 
مؤتمــر صحافي أعقــب محادثاته مع وزير 

الخارجيَّــة القبرصي: »إنَّ لبنان سيســتضيف 
مؤتمــًرا وزاريًا إقليميًا حــول النزوح«، فيما 

قــال الوزير القبرصــي »نتفهم حاجات 
لبنــان واألعباء الملقــاة على كاهله جراء 

اســتضافته أعداًدا كبيــرة من النازحين، 
إضافــة إلى الالجئيــن الموجودين فيه. لذا 

ســنعمل مًعا في الجانــب التقني إلتمام 
التبــادل التجاري بيــن لبنان واالتِّحاد 

األوروبــي ورفع الضرائب واإلجراءات 
البيروقراطيَّــة التــي تعوق هذا التبادل...«.

باسيل ونظيره القبرصي: التعاون في   >> 
المنطقة االقتصاديَّة الخالصة؛ النهار، 1٤ حزيران 2017¶

عن المدير التنفيذي لشؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لدى السلك الخارجي 

األوروبي نيكوالس ويستكوت بعد لقائه وزير 
الخارجيَّة جبران باسيل: »ناقشنا مع الوزير 
باسيل مروحة من المواضيع المشتركة بين 

لبنان واالتِّحاد األوروبي... كما ناقشنا مسألة 
تعجيل الحل لألزمة السوريَّة، بما يسهل 

عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. نتطلع 
إلى االجتماع المقبل حول اتفاق الشراكة 

التجاريَّة بين لبنان واالتِّحاد األوروبي 
استتباًعا لمؤتمر بروكسل، حيث يمكن 

االتِّحاد تقديم المزيد إلى لبنان لمساعدته 
في هذه الظروف الصعبة«.

ويســتكوت جال على بري   >> 
وباســيل وجعجــع؛ النهار، 1٤ حزيران 2017¶

اســتقبل رئيس حزب القــوات اللبنانيَّة 
ســمير جعجع فــي معراب وزير الدولة 

لشــؤون النازحين معيــن المرعبي والخبير 
في السياســات العامــة والالجئين زياد 

الصايغ، واســتعرض المجتمعون مســألة 
النازحين الســوريين.

كذلك اســتقبل جعجع المديــر التنفيذي 
لشؤون الشرق األوسط وشــمال أفريقيا 

لدى الســلك الخارجي األوروبي نيكوالس 
ويســتكوت وتناول المجتمعون األثر 

المســتمر لألزمة الســوريَّة على لبنان وال 
سيما مشــكلة النازحين.

جعجع يلتقــي الوزير المرعبي   >> 
وزيــاد الصايغ؛ األنوار، 15 حزيران 2017¶

عن النائــب إبرهيم كنعان بعد اجتماع 
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للجنة المال والموازنة: »حصلت مناقشــة 
عامة للسياســة الصحيَّة في لبنان، وأعباء 
النزوح الســوري وسبل التعاطي مع هذا 
الموضوع، ومدى تأثيره على الســقوف 

الماليَّــة وطريقة تعاطي وزارة الصحة معه«، 
وأضاف: »ســألنا عن مساهمات المجتمع 

الدولي فــي تقديم الطبابة إلى مليون 
ونصف مليون نازح ســوري في لبنان. وما 
فهمناه أن ال مســاهمات أساسيَّة في هذا 

السياق«.
المــال أقرت موازنة الصحة وعلّقت   >> 

بنــد الجمعيات وأوصــت باحترام مبلغ الـ 1٤٤ ملياًرا 
لألدويــة المزمنة؛ النهار، 16 حزيران 2017¶

عــن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شــعبة العالقات العامة: بتاريخ 2017/6/10 

أقــدم مجهوالن في محلة بالط جبيل 
بالقــرب من جامعة LAU على ضرب 

المدعــو )ج. م.( مواليد عام 1957، لبناني 
وهو ســائق سيارة أجرة، وحاوال خنقه 

بقصد قتله، ثم ســلباه مبلغ مليون ليرة 
وهاتفه الخليوي... على األثر باشــرت شعبة 
المعلومــات في قوى األمن الداخلي العمل 
على كشــف الفاعلين، وتمكنت من تحديد 

هويَّة ومكان تواجــد الفاعلين وتوقيفهما 
بتاريخــي 13 و2017/06/14 في محلة 

المينــا طرابلس والجميزة في بيروت، وهما 
كل من )ع. ح.( مواليد عام 1998، ســوري 

و)ف. ع.( مواليد عام 1983، ســوري...
قوى األمن: توقيف ســوريين حاوال قتل   >>

ســائق تاكسي وسلبه؛ األنوار، 16 حزيران 2017¶

شــدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن 
خــالل حفل إفطار رمضاني على »ضرورة 
معالجة ملف النزوح الســوري في لبنان 

بشــكل علمي ومدروس، من دون عصبيات 
أو مواقــف عنصريَّة، بل من خالل إدراك أن 
هذا النزوح أثّر بشــكل كبير على الســوريين 

واللبنانيين مًعــا، وأثّر اقتصاديًّا واجتماعيًّا 
علــى اللبنانيين، وبالتالي فإنَّ هذا الملف 

يحتاج إلى معالجــة، ويتطلب منا مطالبة 
الدول المانحة بأن تتحمل مســؤوليتها 

وال تكتفــي بالمديــح للبنان على أنَّه دولة 
حضاريَّة اســتقبلت النازحين السوريين 
بأعداد كبيــرة تفوق طاقة البلد، فكيف 

نحول هــذا المديح إلى إمكانات اقتصاديَّة 
تحتيَّة«.  وبنى 

الحاج حســن: لمعالجة األوضاع االقتصاديَّة   >>
وملف النزوح الســوري بشكل علمي ومدروس؛ 

األنوار، 16 حزيران 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل 
حفل إفطار في بيروت: »علينا أن نعمل 

على االقتصاد اللبناني. نحن نريد أن نعيد 
البحبوحة إلى البلد، لذلك علينا جميًعا أن 

نعمل سويًّا ألن البلد بحاجة إلى ذلك وألن 
ا، خصوًصا أن لبنان يؤوي  التحديات كبيرة جدًّ
حاليًّا مليونًا ونصف مليون الجئ سوري. هذا 

البلد الصغير يقدم خدمة لكل العالم، والعالم 
يجب أن يعرف ذلك. وأنا حين أسافر وأحضر 

المؤتمرات سأؤكد على هذه النقطة«.
الحريري في إفطار المقاصد: نريد أن   >> 

نعيد البحبوحة إلى البلد؛ األنوار، 17 حزيران 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في المؤتمر الحواري الذي نظمته 
جامعة الروح القدس ــ الكسليك، بالتعاون 
مع مبادرة »لبنان األفضل« بعنوان »لبنان 

اليوم: مقاربات في أزمات التعدديَّة، 
اللجوء والنزوح، الديموقراطيَّة التمثيليَّة، 
والموازنة«: »أخطر ما يواجهنا هو أزمة 

النزوح السوري...«، وشدد على أّن »وطننا 
الصغير وبجميع مكوناته يؤكّد رفضه كل 

أشكال التوطين، ويصّر على عودة الالجئين 
والنازحين اآلمنة إلى بالدهم« مؤكًدا على 

ثوابت ثالث هي: »دعم الحّل الّسياسي بما 
يؤّمن سالًما في سوريا وعودة النازحين إليها، 

واالحتضان اإلنساني للّنازحين مع ضرورة 
تحّمل المجتمع الّدولي مسؤوليّاته تجاه 

الّنازحين والمجتمعات اللّبنانيَّة المضيفة، 
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وصون الّسلم األهلي«. أّما الخبير في 
السياسات العامة وشؤون الالجئين زياد 

الصائغ فقال: »ثمة إشكاليات ثالث ملتبسة 
حكمت عالقة لبنان بالالجئين الفلسطينيّين، 

وبالنازحين السوريين، وهذه اإلشكاليَّات 
أوَّلها كيانّي، وثانيها سيادّي/أمني، وثالثها 

إنساني« محّذًرا من»تفاقم مواجهة لبنانيَّة/
سوريَّة، نتيجة شّح الموارد اللبنانيَّة بعد 6 
سنوات، وتََعب المانحين، وفشل المجتمع 

ولي في إنتاج حّل سياسّي وَعودة  الدَّ
النَّازحين«.

المرعبي لسياسة وطنيَّة جامعة   >> 
تجاه النزوح؛ المستقبل، 17 حزيران 2017¶

أعلن المدير العام ألمن الدولة اللواء طوني 
صليبا أن الشبكة التابعة لفلول داعش التي 

أوقفتها األجهزة األمنيَّة تَُعدُّ من الشبكات 
الخطيرة، وأن جهاز أمن الدولة نجح في 

توقيف أبرز أعضائها قرب مخيم برج البراجنة 
في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت في 31 أيار 
الفائت... وكشف أن الموقوف كان سيعلن 
إمارة لداعش في لبنان وسيكون أميرها... 

اللواء صليبا: أحد الموقوفين كان سيعلن   >>
إمارة داعش في لبنان؛ األنوار، 17 حزيران 2017¶

دعا رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
خالل تصريحات علنيَّة لمجلس وزرائه في 

اجتماعه األسبوعي إلى إلغاء وكالة األمم 
المتحدة لغوث الالجئين الفلسطينيين 

وتشغيلهم في الشرق األدنى، وقال، مشيرًا 
إلى اجتماع عقده مع نيكي هيلي سفيرة 

الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة: 
»أبلغتها أن الوقت حان ألن تعيد األمم 

المتحدة النظر في وجود األونروا«.

ه رئيس لجنة الحوار  ]وفي هذا السياق[، وجَّ
اللبناني/الفلسطيني حسن منيمنة نداء 
لـ »التحرك السريع في المحافل الدوليَّة 

من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مشروعها 
بإنهاء عمل وكالة األونروا« واعتبر »أنَّها 

ليست هذه المرة األولى التي تحاول 
فيها السياسة اإلسرائيليَّة التحريض ضد 

األونروا، وإنهاء عملها كشاهد دولي على 
المأساة الفلسطينيَّة، وهي تسعى اليوم 

من خالل طرحها إنهاء خدمات الوكالة إلى 
رفع مسؤوليتها الثابتة عن مأساة الالجئين 

الفلسطينيين، وإلحاقها بالمفوضيَّة السامية 
لشؤون الالجئين، ما يقود إلى تغييب هذا 
الشاهد األممي، وبالتالي غسل أيديها من 

المسؤوليَّة في التسبب بهذه الجريمة 
الشنيعة«.

واذا كان الجانب المبدئي قد ورد في نداء 
منيمنة، فإنَّ لبنان الرسمي لم يتنبه إلى 

خطورة األمر بجوانبه األمنيَّة واالقتصاديَّة 
والمعيشيَّة... خصوًصا أن مفوضيَّة شؤون 

الالجئين في لبنان تطالب بتشغيل السوريين 
حاليًا، وترفض إعادتهم إلى بالدهم بالفرض 

وترى في حق العودة حًقا اختياريًا.
المطالبة بإلغاء »األونروا«: ماذا لو...؟؛   >> 

النهار، 19 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ما عاد 
خافيًا على أحد أن جسوًرا جديدة بدأت تمتد 

بين حزب الله وحركة حماس... وبينما جرى 
الحديث عن أن الدوحة أبعدت 5 من قادة 

حماس اعتبروا منخرطين في العمل العسكري 
للحركة في الضفة الغربيَّة... تشير معلومات 

إلى أن حزب الله قد يستضيف بعض قيادات 
حماس التي تنتمي إلى الجناح القريب من 

اإليرانيين.
بين »حزب الله« وحركة »حماس« علقة   >>

ملتبسة ــ لبنان ال يستطيع إيواء الحماسيين وحمايتهم؛ 
ابراهيم حيدر، النهار، 19 حزيران 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في عظة قداس عيد األب: »ننتظر 
من السلطة السياسيَّة اإلكباب بكل جهد 

على معالجة األزمة االقتصاديَّة والمعيشيَّة، 
والقضايا االجتماعيَّة واألمنيَّة، وتداعيات 

أعداد النازحين والالجئين التي تهدد الكيان 
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اللبناني بمقدراته وإمكاناته ومعيشة أهله 
ومستقبل أجياله«.

الراعي: ننتظر من السلطة اإلكباب   >> 
 على معالجة األزمة االقتصاديَّة والمعيشيَّة؛ 

النهار، 19 حزيران 2017¶

حضَّ رئيس الحكومة سعد الحريري خالل 
إفطار تيار المستقبل في دارة عمته النائبة 

بهيَّة الحريري »المجتمع الدولي على تحمل 
مسؤوليته في المساهمة في تخفيف العبء 

عن أبناء العرقوب الذين احتضنوا آالف 
النازحين السوريين وعن كل لبنان، عبر 

مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات العامة«. 
الحريري في مجدليون: خط صيدا/جزين كان   >>

دائًما خط العيش المشترك؛ النهار، 19 حزيران 2017¶

نفــى وزير االقتصــاد والتجارة رائد خوري 
فــي حوار صحافي أن يكــون عدد النازحين 

إلــى تراجع، وقــال: »نتمنى لو كان عدد 
العائديــن إلى ســوريا مرتفًعا، بل في الواقع 

ا من النازحين  هنــاك عدد محدود جــدًّ
عاد إلى ســوريا«، وأضاف: »ســبق وحملنا 
في زيارتنا األخيرة إلى بروكســل مشــروًعا 

بقيمــة 12 مليار دوالر تقريبًــا، وقد نتمّكن 
مــن تأميــن نحو 3 أو 4 مليارات من 

االتِّحاد األوروبــي لتمويله« موضًحا أن 
هــذه األموال ســتذهب إلى دعم االقتصاد 

اللبنانــي لتحّمل أعباء النزوح الســوري. 
خوري: هناك ٤ مليارات دوالر من االتِّحاد   >>

األوروبي لتأهيل البنى التحتيَّة؛ األنوار، 20 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يتوقع أن 
تشكل زيارة الرئيس عون للرئيس إيمانويل 

ماكرون محطة أساسيَّة للبحث في سبل 
التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان على 

تخطي مشاكله االقتصاديَّة واالجتماعيَّة، 
خصوًصا بعد تدفق أكثر من مليون ونصف 

مليون الجئ سوري إلى أراضيه، من دون 
أن يقدم إليه المجتمع الدولي المساعدات 

الكافية... سيتطرق الرئيسان إلى مشكلة 

اللجوء السوري وسبل مساعدة لبنان على 
مواجهة تداعياته، من خالل مساعدات 

إنمائيَّة واجتماعيَّة، والمساهمة في دعم 
عودة الالجئين إلى ديارهم بعد تأمين مناطق 

آمنة لهم داخل سوريا. 
زيارة متوقعة لعون إلى باريس قبل   >>

 منتصف تموز لدعم النهوض االقتصادي ومواجهة 
أزمة اللجئين؛ سمير تويني، النهار، 21 حزيران 2017¶

في اليوم العالمي لالجئين، جدد االتِّحاد 
األوروبي التزامه نحو جيل من األطفال 
المتضّررين من الحرب في سوريا عبر 
استجابة الصندوق االئتماني اإلقليمي 

لالتحاد األوروبي لألزمة السوريَّة من خالل 
التبرع لليونيسف بمبلغ إضافي قدره 90 

مليون يورو، بما يُساهم في حصول األطفال 
والشباب المعرضين للخطر في كل من األردن 
ولبنان وتركيا على خدمات التعليم والحماية. 

وبهذا التبرع األخير، يصل إجمالي تمويل 
الصندوق االئتماني لالتحاد األوروبي لعمل 
اليونيسف استجابة لألزمة السوريَّة إلى ما 

يقرب من 200 مليون يورو.

يذكر أن تقريرًا أصدرته المفوضيَّة السامية 
لشؤون الالجئين ضمن مسح سنوي تجريه 

عن أوضاع النزوح أشار إلى بلوغ عدد 
الالجئين والنازحين قسرًا في العالم حتى 

أواخر عام 2016 ما يقرب من 65.6 مليون 
شخص، أي أكثر بـ 300,000 شخص مقارنًة 

بالعام السابق. ولم تتلقَّ اليونيسف عام 2017 
سوى ربع التمويل الالزم لألطفال أي أقل من 

25 في المئة من حاجاتها ما قد يؤدي إلى 
توقف بعض البرامج التي تنفذها المنظمة...

نائب ممثل اليونيسف في لبنان يشير إلى 
أنَّ »وضع الالجئين بات صعبًا، كذلك حال 

اللبنانيين في ظل الوضع االقتصادي السيئ، 
حيث يعيش أكثر من 70٪ منهم تحت خط 
الفقر. فيما كلفة عيش عائلة سوريَّة الجئة 

تبلغ 500 دوالر أميركي ما يعدُّ مبلًغا مرتفًعا 
مقارنة بالفترة األولى من بدء األزمة. وال 



169 168

يمكن تجاهل واقع الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان، الذين ال زالوا يستضيفون ما يقرب من 
35 ألف الجئ فلسطيني قدموا من سوريا«...

9 مليين طفل في سوريا والبلدان المجاورة   >> 
مهددون و90 مليون أورو من االتِّحاد األوروبي لسد 

الفجوة؛ سلوى أبو شقرا، النهار، 21 حزيران 2017¶

أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي إلى أنَّه »يجب توفير ظروف 

مالئمة تشجع المانحين على تمويل الخطة 
اللبنانيَّة«، وهناك تقصير من قبل الوزارات 

المعنيَّة بمتابعة الملف، إذ ال يكفي المطالبة 
ومن ثم االنتظار«، وأضاف أنَّ »الخطة التي 

وضعتها الحكومة ال تزال قيد الدرس من 
قبل مجلس اإلنماء واإلعمار، وهناك بطء 

في العمل«. وتعليًقا على مباشرة حزب الله 
بعمليَّة إعادة النازحين في جرود عرسال إلى 
مناطقهم في سوريا وغياب أي دور للحكومة 

والوزارات المعنيَّة، قال »نحن ندعم عودة 
السوريين إلى بالدهم برعاية أمميَّة، وال 
يعنينا ما يقوم به حزب الله في الجرود، 

فهو ال يكتسب أي صفة رسميَّة، مشيرًا إلى 
أنَّ »الدولة اللبنانيَّة لم تغلق حدودها يوًما 

بوجه عودة النازحين وترحب بعودتهم، 
ولكن التواصل مع الحكومة السوريَّة مرفوض، 

ولن نتعامل مع نظام شرد شعبه«.
المرعبي: عودة النازحين مرتبطة   >> 

بقرارات أمميَّة؛ المستقبل، 21 حزيران 2017¶

أوقفــت دوريَّة من أمن الدولة تابعة 
لمديريَّــة البقاع اإلقليميَّة، المدعو )م. ح.( 

من التابعيَّة الســوريَّة، لالشتباه بارتباطه 
بتنظيمات إرهابيَّــة. وبنتيجة التحقيق، 

اعتــرف بأنَّــه كان أمير كتيبة »أحفاد الحمزة« 
في »جبهة أحرار الشــام«، وهو ال يزال على 
تواصــل مع أفــراد تابعين لذلك التنظيم في 

إدلب، ويســتعد للعودة إلى سوريا لاللتحاق 
بصفوفه. 

أمن الدولة أوقف ســوريًّا ينتمي  >> 
لتنظيــم إرهابي؛ األنوار، 21 حزيران 2017¶

اســتقبل المدير العام لألمن العام اللواء 
عباس إبراهيم ســفير الجمهوريَّة العربيَّة 

الســوريَّة في لبنان علي عبد الكريم علي، 
وبحث معه في شــؤون النازحين السوريين. 

شكر الســفير علي المديريَّة العامة على 
جهودهــا في متابعة أوضاع النازحين، وال 

ســيما على الصعيد األمني.
اللواء إبراهيــم التقى الوزير البريطاني   >>

للشــؤون األمنيَّة؛ األنوار، 22 حزيران 2017¶

ثالث ســاعات تقريبًا امتدت من الحادية 
عشــرة والربع إلى الثانية والربع بعد الظهر، 
هي فترة االجتماع التشــاوري الذي دعا إليه 

رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون في بعبدا، 
وحضــره رئيس مجلس النواب نبيه بري، 

ورئيس الحكومة ســعد الحريري، والوزير 
مروان حمــادة ممثاًل رئيس الحزب التقدمي 

االشــتراكي النائب وليد جنبالط الموجود 
خــارج لبنان، ورئيس الحزب الديموقراطي 

طالل أرســالن، ورئيس الحزب السوري 
القومــي االجتماعي الوزير علي قانصو، 

ورئيــس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باســيل، ورئيس تيار المردة النائب سليمان 

فرنجيَّة، ورئيــس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائــب محمد رعد ممثاًل األمين العام 

لحزب الله الســيد حسن نصرالله، واألمين 
العام لحزب الطاشــناق النائب آغوب 

بقرادونيــان، ورئيس حزب القوات اللبنانيَّة 
سمير جعجع.

تناول االجتمــاع البحث في ما وصفه البيان 
الختامي »مواضيع أساســيَّة في الدستور 

تتطلب اإلقرار واالســتكمال والتطوير كي 
تدخل حيــز التنفيذ، ومواضيع اقتصاديَّة 

وإصالحيَّة ملحة تعــود بالنفع الكبير على 
الدولة والشعب واالقتصاد«.

أقــر المجتمعون ورقة العمل التي عرضها 
عون، وفيها: 

- الحفــاظ علــى مقومات الوطن البنيويَّة في 
ديموغرافيتــه وجغرافيته، من ضمن وحدته 
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ونهائيته بما يقتضيه ذلك من تســليم 
جامع بعدم الســماح بأي تالعب بالهويَّة 

الديموغرافيَّــة للبنان، وضرورة صونها 
تشريعيًّا، إقامًة وانتشاًرا.

- رفــض التوطين المعلن أو المقنع، 
ومواجهــة أي محاولــة لتثبيت أي جماعة غير 
لبنانيَّــة علــى أرض لبنان. وكما نكافح الهجرة 
الخارجيَّة القســريَّة ألبنائنا، نعمل على وقف 
الهجــرات الداخليَّة، إن بالنزوح من الريف، 
أو بنقل ســجالت القيد، بما يخلق غيتوات 

نفســيَّة أو واقعيَّة، تؤدي إلى »كنتنة« لبنان 
وقوقعــة اللبنانيين ]...[ الوزير علي قانصو 

اقتــرح فــي اجتماع بعبدا فتح خط حوار مع 
الحكومة الســوريَّة في موضوع النازحين 

وســط رفض قاطع من رئيس الحكومة سعد 
الحريري وســمير جعجع ومروان حمادة. 

اجتماع بعبدا: ورقة عمل سياسيَّة اقتصاديَّة   >>
ترسم المرحلة المقبلة؛ النهار، 23 حزيران 2017¶

أكد وزير الدولة البريطاني لشــؤون األمن 
بعد لقائه وزير الداخليَّة نهاد المشــنوق 

التزام بالده »الحفاظ على ســيادة لبنان من 
المناطــق الحدوديَّة في الطفيل وصواًل إلى 

شوارع بيروت«.
واالس أبلغ المشنوق التزام بريطانيا السيادة   >>

من طفيل إلى بيروت؛ النهار، 23 حزيران 2017¶

أشــار رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال 
عون خــالل لقائه وزير خارجيَّة الصين إلى 
»التداعيات الســلبيَّة لألزمة السوريَّة على 

األوضاع فيــه عموًما«، معربًا عن أمله »في 
الوصول إلى حل سياســي قريب في سوريا 
يخفف األضــرار عن لبنان ويحّد من معاناة 

السوريين«.  النازحين 
وزير خارجيَّة الصين سلّم عون رسالة   >> 
 بينغ وجال على المسؤولين: ندعم بثبات استقلل

 لبنان وسيادته وسنواصل تقديم المساعدات؛
األنوار، 2٤ حزيران 2017¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل خالل 

المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره 
الصيني: »إنَّ مشكلة النزوح ال يمكن أن 

تستمر ألنَّها تشكل تهديًدا وجوديًّا وحقيقيًّا 
على أمن لبنان وازدهاره واستقراره ومستقبله 

ومجتمعه« وأضاف: »إنَّ العودة ممكنة 
ويمكن أن تحصل بصورة تدريجيَّة قبل الحل 

السياسي وبعد االنتهاء منه«.
ـ الصين  وانغ أكد مواصلة دعم لبنان وسيادتهـ   >>

مع حل سياسي في سوريا؛ النهار، 2٤ حزيران 2017¶

رأى النائب وليد جنبالط خالل مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الخارجيَّة الروسي 

سيرغي الفروف في موسكو أن »المناطق 
اآلمنة في سوريا قد تشكل المجال لعودة 
الالجئين وإمكان االتفاق على عودة قسم 

من المهجرين السوريين المشردين في لبنان 
واألردن وتركيا«.

الفروف وجنبلط أمل في مؤتمر صحافي   >>
بموسكو أن تحظى المناطق اآلمنة في سوريا بدعم 

دولي؛ النهار، 2٤ حزيران 2017¶

عرضت وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلداريَّة 
عناية عز الدين، خالل مشاركتها في »منتدى 

الخدمة العامة 2017« الذي تنظمه األمم 
المتحدة في الهاي، تجربة لبنان الذي 

»يستضيف نصف مليون فلسطيني ومليونًا 
ونصف مليون سوري مسجاًل النسبة األكبر 

من عدد الالجئين على أرضه بين دول 
العالم قياًسا إلى عدد سكانه«، ودعت الدول 
والهيئات الدوليَّة المشاركة في المؤتمر إلى 
»التعرف على حاجة المجتمع اللبناني على 
مستوى الرعاية الصحيَّة لالجئين ألّن الخلل 

على هذا الصعيد سيساهم في زيادة العنف 
وسيضرب االستقرار األمني في لبنان«.

شــاركت في »منتدى الخدمة العامة 2017«  >> 
فــي الهاي ــ عــز الدين: إلعطاء األولويَّة لقضيَّة 

اللجئيــن؛ البناء، 2٤ حزيران 2017¶

أكد وفد من الطائفة المعمدانيَّة اإلنجيليَّة 
في البلدان األوروبيَّة يمثل المؤسسة 
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األوروبيَّة المعمدانيَّة، يرافقه النائب باسم 
الشاب، خالل لقائه وزير التربية والتعليم 

العالي مروان حمادة استعداد الجهات التي 
يمثلها االستمرار، كما في السابق، في دعم 

لبنان حتى يتمكن من الحفاظ على حق 
كل طفل بالتعلم، ولكي يستمر في الدور 

الذي يقوم به ريثما تخف وطأة وجود مئات 
األلوف من الالجئين على أراضيه.

حمادة التقى نوابًا ووفًدا أوروبيًّا وبحث طبع   >>
الكتاب المدرسي الوطني؛ األنوار، 2٤ حزيران 2017¶

نظمت »جمعيَّة الفداء« في بعلبك حفل 
تخريج للطالب السوريين في مدرسة »روضة 

طيور الجنة« برعاية مفتي بعلبك الهرمل 
الشيخ خالد الصلح.

بعلبك تخّرج طلبًا ســوريين؛   >> 
األنوار، 2٤ حزيران 2017¶

 ] على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ]إنَّ
»لجنة مناهضة التعذيب، رغم تقديرها 

لجهود لبنان في مواجهة أزمات النازحين، 
تعرب عن قلقها من تقارير تتحدث عن 
حاالت إعادة قسريَّة لالجئين سوريين، 

عراقيين، سودانيين، وفلسطينيين الجئين في 
سوريا...«.

»النهار« تنشــر ملحظات لجنة مناهضة   >>
 التعذيب وتشــيد بمبــادرات لبنانيَّة تعزز حماية 

حقوق اإلنســان؛ النهار، 28 حزيران 2017¶

دوريَّة من أمن الدولة في البقاع تلقي القبض 
على أربع سوريات ولبناني يعملون في 

الدعارة في زحلة.
مروان في زحلة يؤّجر السيارات...   >> 

وأجساد الفتيات؛ النهار، 28 حزيران 2017¶

عرض رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي 
توفيق دبوسي مع الخبيرة في مجال التنمية 

سارة لوف والخبير المالي زياد أنطونيوس 
برنامج التوظيف الموقت المدعوم من وزارة 

التنمية الدوليَّة في المملكة المتحدة الذي 

يهدف إلى توفير فرص عمل لليد العاملة 
اللبنانيَّة والنازحين السوريين.

توفير فرص عمل لليد العاملة اللبنانيَّة؛  >> 
النهار، 28 حزيران 2017¶

خصص البنك الدولي مساعدة ماليَّة قدرها 
مئة وعشرون مليون دوالر لدعم نظام الرعاية 
الصحيَّة في لبنان ضمن حزمة أكبر تهدف الى 
تزويد آالف األسر الفقيرة خدمات حيويَّة بعد 

تدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريين. 
وخصص البنك اإلسالمي للتنمية بالتزامن مبلًغا 

إضافيًّا قدره 30 مليون دوالر للمشروع عينه 
الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الصحيَّة لـ 

340 ألف شخص. وقد وافق مجلس المديرين 
التنفيذيين في البنك الدولي على الجزء الذي 

يخص المؤسسة من مشروع »دعم صمود 
قطاع الصحة في لبنان«، وذلك خالل اجتماعه 
في المقر الرئيسي للبنك في واشنطن. ويأتي 

هذا المشروع في إطار استراتيجيَّة البنك 
األوسع نطاقًا الرامية إلى مساندة الحكومة 
للحد من التأثيرات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة 
لألزمة السوريَّة على المجتمعات الضعيفة. 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم إنَّ »آليَّة 
التمويل المشترك مع البنك اإلسالمي للتنمية 
هي نموذج للتعاون بين المؤسسات الماليَّة 

الدوليَّة واإلقليميَّة لزيادة المساعدات المقدمة 
إلى الدول األعضاء التي يجري التعامل معها 

في المنطقة«. وأضاف: »إنَّ البنك الدولي 
ملتزم مساعدة لبنان الستقطاب الدعم المالي 
الخارجي للتغلب على التداعيات االجتماعيَّة 

واالقتصاديَّة ألزمة الالجئين السوريين على 
لبنان«. يأتي المشروع الجديد متمًما لمنحة 

سابقة قدرها 15 مليون دوالر ممولة من 
الصندوق االئتماني لألزمة السوريَّة الذي يديره 
البنك الدولي. وتمول هذه المنحة التي أقرّت 

عام 2015، إعادة تأهيل نحو 75 عيادة في 
جميع أنحاء البالد لتمكينها من توفير الرعاية 
الصحيَّة ذات الجودة العالية في المجتمعات 
الريفيَّة والمهمشة. كما يدعم المشروع األول 
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مجموعة من الخدمات الصحيَّة األساسيَّة التي 
يتم تقديمها إلى 150 ألًفا من الفقراء. وبالنظر 
إلى النموذج المتكامل لتقديم الخدمات الذي 

يحصل فيه اللبنانيون والالجئون السوريون 
على الخدمات في المرافق نفسها، فإنَّ كل 

اإلجراءات المتخذة في قطاع الصحة ستعود 
بالفائدة على كل من اللبنانيين والالجئين 

السوريين. ومع إقرار المشروع الجديد، تزداد 
قيمة الدعم المالي المقدم من البنك الدولي 
إلى لبنان لتصل الى 1،4 مليار دوالر، بما في 

ذلك المنح والقروض الميسرة ومبلغ 100 
مليون دوالر مقدم من المؤسسة الدوليَّة 

للتنمية بشكل غير مألوف، ألن هذه المؤسسة 
تعنى عادة بالبلدان األكثر فقرًا في العالم، 

وليس البلدان المتوسطة الدخل مثل ما هي 
الحال في لبنان.

البنك الدولي خصص 150 مليون دوالر   >>
 لتعزيز خدمات الرعاية الصحيَّة في لبنان؛ 

النهار، 28 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: تشير 
إحصاءات وزارة الصحة العامة، اســتناًدا إلى 

الطبيب المشــارك في دائرة التوليد واألمراض 
النســائيَّة في المركز الطبي في الجامعة 

األميركيَّــة ببيروت الدكتور فيصل القاق، إلى 
أن عــدد الوالدات في لبنان بلغ 69,948 
لبنانيًــا، و39,269 غير لبناني )معظمهم 

ســوريون لكون أرقام وزارة الصحة العامة ال 
تشــمل الفلسطينيين( في عام 2015. 

وتبيّــن تقارير البنك الدولي أن معدل 
الــوالدة على 1000 في لبنان بلغ 15 على 

ألف في عام 2014 بينما هو في ســوريا 23 
على ألف. وتظهر العمليات الحســابيَّة، كما 
قــال القاق، أن معدل الوالدة عند النازحين 

الســوريين في لبنان يبلغ تقريبًا 33 على 
ألف مــا يعتبر رقًما مرتفًعا.

وأفــاد الدكتور رياض طبارة أن الوفيات في 
لبنان تقدر بنحو 34 ألًفا ســنويًا وأن عدد 
المهاجرين يراوح ســنويًا بين 35 ألًفا و55 

ألف شــخص، وهو ما يؤكده العميد علي 
فاعــور الذي قال: »إنَّ وتيرة الهجرة من 

لبنــان قد ارتفعت منذ عام 2011، بحيث 
وصل عــدد اللبنانيين الذين غادروا لبنان 
بيــن عاَمي 2011 و2013 إلى 174,704، 

أي بمتوســط سنوي مقداره 58,234. وهذه 
األرقــام تؤدي إلى نتيجة مفادها أن عدد 

اللبنانييــن المقيميــن ينخفض بما يمكن أن 
يبلغ 19 ألًفا ســنويًا، وهذا العدد في ازدياد 

ألن مســتوى الخصوبة لدى اللبنانيين هو 
دون "اإلحالل"‹‹.

ويوضح طبارة أن النمو الســكاني مؤلف 
من شــّقين: النمو الطبيعي للسكان، أي 

الفــارق بين الوالدات والوفيات من جهة، 
والهجــرة إلى الخارج من جهة أخرى... 

»بالنســبة إلى النمو الطبيعي هناك مؤشر 
ديموغرافــي لذلك وهو عدد األطفال لكل 
امرأة، أو ما يســمى الخصوبة الكليَّة، فإذا 

جاءت كل امرأة بولدين يعيشــان لعمر 
اإلنجاب وينجبان بدورهما ولدين يعيشــان 

لعمر اإلنجاب فإنَّ عدد الســكان سيتجه 
نحــو »اإلحالل« أي الثبات. أما إذا كان هذا 

العدد أقل من اإلحالل، فإنَّ عدد الســكان 
ســيتجه نحو االنخفاض«. ومن خالل مقارنات 

إحصائيَّــة، وجد أن عدد األطفال لكل امرأة 
تدنـّـى كثيرًا، على األقل منذ بداية الحرب 

األهليَّــة، »وأصبح اليوم يقّدر بـ 1,6 طفل، 
أي دون اإلحالل«.

اللبنانيون يتناقصون... السوريون يتزايدون؛   >>
النهار، 28 حزيران 2017¶

سلمت بلديَّة صيدا، بمبادرة من رئيسها 
المهندس محمد السعودي، هبة عينيَّة تمثلت 

بـ 120 خزان مياه للمتضررين الفلسطينيين 
من أبناء مخيم عين الحلوة، الذين ُدمرت 

منازلهم إبان االشتباكات التي وقعت داخل 
المخيم قبل نحو ثالثة أشهر.

بلديَّة صيدا سلمت هبة 120 خزان   >> 
 مياه لمتضرري اشتباكات »عين الحلوة«؛ 

األنوار، 28 حزيران 2017¶
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تحت عنوان »بطاقات المساعدات الغذائيَّة 
لالجئين السوريين تنعش عمل تجار لبنانيين 

صغار«، أوردت »وكالة الصحافة الفرنسيَّة« 
تحقيًقا جاء فيه: يحصل الالجئون السوريون 

المسجلون لدى األمم المتحدة في لبنان 
على بطاقات إلكترونيَّة يَُمّولها شهريًّا برنامج 

األغذية العالمي بقيمة 27 دوالًرا لكل 
فرد لشراء المواد الغذائيَّة. وأطلق برنامج 

األغذية العالمي عام 2013 مشروع البطاقات 
التموينيَّة، بالشراكة مع 500 متجر مواد 

غذائيَّة في لبنان، ويفيد منه حاليًّا 700 ألف 
الجئ سوري... وأنفق الالجئون السوريون 

في لبنان منذ عام 2013 أكثر من 900 
مليون دوالر في المتاجر الشريكة مع برنامج 

األغذية العالمي. ويرى إدوارد جونز من 
المكتب اإلعالمي لبرنامج األغذية العالمي 

في لبنان، »أن االقتصاد اللبناني أفاد أيًضا من 
مشروع برنامج األغذية العالمي، ولم يقتصر 

األمر على الالجئين السوريين«.
مصائب قوم عند قوم فوائد...   >> 

بطاقات اللجئين السوريين تنعش عمل تجار لبنانيين؛ 
النهار، 29 حزيران 2017¶

بعد اشتباكات عنيفة سقط فيها 3 قتلى، عاد 
الهدوء إلى منطقة مخيم شاتيال وسط انتشار 

عسكري للجيش. وكانت اشتباكات عنيفة 
باألسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيَّة 
قد دارت بين مجموعة بالل عكر، أخطر 

المطلوبين في المخيم، ومجموعة أبو محمد 
بدران، أسفرت عن مقتل بالل عكر وسمير 

بدران والطفلة هيالنة. ونقلت جثث القتلى 
إلى مستشفى المقاصد. والمدعو بالل 

عكر، مطلوب بعشرات مذكرات التوقيف 
بتهم االتجار بالمخدرات وفرض الخوات 

وتنفيذ أعمال جرميَّة. وكان المخيم قد شهد 
األسبوع الماضي اشتباكات بين المجموعتين 

المذكورتين على خلفيَّة سعي بالل عكر 
للسيطرة على مناطق المخيم. وأشارت 

مصادر أمنيَّة إلى أن عكر صدرت في حقه 
مذكرات توقيف منها االنتماء إلى عصابة 

إرهابيَّة، إثارة الفتن وزعزعة السلم األهلي، 
محاولة قتل، مخدرات، إطالق نار من سالح 

حربي، مقاومة رجال األمن، وسرقة.
3 قتلى باشتباكات في مخيم   >> 

صبرا وشاتيل ببيروت؛ األنوار، 29 حزيران 2017¶

عمل عناصر قوى األمن الداخلي في فصيلة 
درك حلبا، بناًء على كتاب موجه من وزير 

العمل محمد كبارة إلى محافظ عكار، على 
إقفال ملحمتين، األولى في بلدة الكويخات، 
والثانية في حلبا، باإلضافة إلى منتفة دجاج 

في بلدة عدبل، بسبب تشغيلها عمااًل 
سوريين دون إجازات عمل.

إقفال ملحمتين في عكار؛   >> 
األنوار، 29 حزيران 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصدر قيادي عسكري لبناني«، أن »كل 

االستعدادات أُنجزت للمعركة الحاسمة في 
الجرود عشيَّة الذكرى الثالثة لمواجهات آب، 

وأن الساعة الصفر كان تم تحديدها ولكن 
الخالف بين النصرة ومجموعات أخرى حال 
دون تنفيذ ما كان مقرًرا، وال سيما أن تلك 

الخالفات قد تريح الجيش على قاعدة تصادم 
الخصوم عدا عن أن هناك معطيات أخرى 

قد تظهر في الفترة المقبلة«. ولفت إلى أن 
هناك خشية من استغالل نحو 10,000 نازح 
سوري في وادي حميد واستخدامهم دروًعا 
بشريَّة في مواجهة الجيش، األمر الذي دعا 
إلى التريث أيًضا في الدخول في المعركة. 

الجيش وحزب الله حّددا   >> 
 ساعة الصفر للمعركة األخيرة في الجرود؛ 

عباس صباغ، النهار، 30 حزيران 2017¶

النائب نعمة الله أبي نصر يحذر من عمليات 
تهريب لمئات السوريين النازحين من الرقة 

إلى مخيمات النازحين في لبنان، مطالبًا 
وزيَري الدفاع والداخليَّة بالتحقيق في صحة 
األخبار التي تحدثت عن تواطؤ أمني يسمح 
للمهربين بأن ينقلوا يوميًّا مئات السوريين 
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إلى لبنان عن طريق بلدتَي مجدل عنجر 
والصويري الحدوديتين.

أبي نصر يحّذر من تهريب نازحي الرقة؛   >>
النهار، 30 حزيران 2017¶

أطلقت »مبادرة الصحة العالميَّة«، وهي 
المرحلة التأسيسيَّة من »معهد الصحة 

العالميَّة« في الجامعة األميركيَّة في بيروت، 
برنامجها الخاص بصحة الالجئين خالل يوم 

إرشادي أقيم يوم 28 حزيران في مخيم 
الفيضة لالجئين في البقاع... 

إطلق برنامج لتقديم الخدمات  >> 
 الصحيَّة للجئين في مختلف المناطق؛

األنوار، 30 حزيران 2017¶
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أعلن بيان صادر عن قيادة الجيش ـ مديريَّة 
التوجيه أنَّه »أثناء قيام قّوة من الجيش 

بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين 
السوريين في بلدة عرسال، أقدم انتحاري 

على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام 
إحدى الدوريات المداهمة، ما أّدى إلى 

مقتله وإصابة ثالثة عسكريين بجروح غير 
خطرة.

وفي وقت الحق، أقدم ثالثة انتحاريين 
آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع 
إصابات في صفوف العسكريين. كما فّجر 
اإلرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى 
الجيش أربع عبوات ناسفة معّدة للتفجير، 

عمل الخبير العسكري على تفجيرها فوًرا في 
أمكنتها«.

أضاف البيان: »من جهة ثانية، وخالل قيام 
قّوة أخرى من الجيش بعمليَّة تفتيش في 
مخيم القارية التابع للنازحين السوريين 

في المنطقة نفسها، أقدم أحد اإلرهابيين 
على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من 

دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، 
كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة 

يدويَّة باتجاه إحدى الدوريات ما أّدى إلى 
إصابة أربعة عسكريين بجروح طفيفة. 

وتستمّر وحدات الجيش بعمليات الدهم 
والتفتيش بحثًا عن إرهابيين آخرين وأسلحة 

ومتفجرات«.

وفي وقت الحق، أصدرت المديريَّة بيانًا آخر 
أشارت فيه إلى أن »أحد االنتحاريين قد أقدم 
على تفجير نفسه وسط أفراد عائلة نازحة ما 
أّدى إلى وفاة فتاة تنتمي إلى هذه العائلة«.

وفي حصيلة اليوم األمني 
الذي نفذته قّوة من فوج 
المجوقل في الجيش في 

عرسال، أفضت العمليَّة النوعيَّة إلى توقيف 
633 شخًصا من بينهم مطلوبون بجرائم 

مختلفة وبعمليات إرهابيَّة استهدفت الجيش 
ومدنيين. 

وُعرف من بين القتلى في صفوف الجماعات 
اإلرهابيَّة، أبو عائشة وهو سوري الجنسيَّة 

وأحد أبرز الُمقربين من أمير النصرة أبو مالك 
التلي، إضافة إلى القاضي الشرعي للتنظيم 

المدعو أبو عبادة ويُعتقد بأنَّه عراقي األصل.
الجيش... دائرة أمنيَّة تُحاصر الجماعات   >>
اإلرهابيَّة ــ 5 انتحاريين فّجروا أنفسهم في مخيمي 
النور والقارية وتوقيف 633 سوريًا؛ علي الحسيني، 

المستقبل، 1 تموز 2017¶

نوَّه قائد الجيش العماد جوزف عون أثناء 
تفقده قوى الجيش المنتشرة في منطقة 

عرسال، ولقائه الضباط والعسكريين الذين 
نّفذوا ]مداهمة مخيَمي النازحين السوريين 

في بلدة عرسال[، على »شجاعتهم في 
مواجهة اإلرهابيين وأدائهم المهّمة بدقة 

واحتراف عاليين، وحرصهم التام على تجنيب 
سكان المخيَّمين وقوع خسائر في صفوفهم«، 

مشدًدا على »التزام القيادة الدائم حماية 
المدنيين في جميع العمليات العسكريَّة«. 

قائد الجيش زار عرسال:   >> 
سنقتلع الشر الخبيث؛ النهار، 1 تموز 2017¶

رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل زيارة 
تقدير إلى المقر العام لقوى األمن الداخلي 
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يقول إنَّ العمليَّة العسكريَّة في مخيمات 
نازحي عرسال »كانت خطرة للغاية« وأثنى 

على جهود قوى األمن الداخلي وقيامها 
بواجباتها وأضاف: »إنَّ لبنان ال يعيش اليوم 
وسط أجواء راحة ماليَّة أو اقتصاديَّة ألسباب 
عديدة، لكوننا نعاني ديونًا وتداعيات أزمة 

اقتصاديَّة عالميَّة. وقد بات لدينا تراكم 
أزمات، وكذلك أزمة النزوح السوري التي 

شكلت العمليَّة العسكريَّة هذا الصباح جزًءا 
منها، لكونها مرتبطة بأمن مخيمات النزوح 

السوري التي باتت تتحول معسكرات. 
ونحن اآلن نعيش مرحلة صعبة بعد سقوط 

التنظيمات اإلرهابيَّة في سوريا، ألن عناصرها 
قد تسعى إلى اللجوء إلى لبنان، وهو أمر 

يستدعي السهر كثيرًا للحؤول دونه«.
عون توقع إثر زيارة تقدير لقوى األمن   >>

أن يواجه لبنان مرحلة صعبة بعد سقوط التنظيمات 
اإلرهابيَّة في سوريا؛ النهار، 1 تموز 2017¶

نَوَّه وزير الصحة غسان حاصباني بعد زيارته 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجيَّة في بنشعي 
ا التي نفذها الجيش في  بالعمليَّة النوعيَّة جدًّ

مخيمات النازحين في عرسال. 
حاصباني التقى فرنجية وزار ضريح معوض:   >>

 علقات »القوات« و»المردة« منفتحة على تعاون؛ 
النهار، 1 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أثارت 
العمليَّة األمنيَّة التي نفذها الجيش اللبناني 

في عرسال وما انتشر من صور لموقوفين 
مرميين على األرض، إضافة إلى تخريب 

طال خيام الالجئين، استياء ناشطين لبنانيين 
وسوريين مطالبين بإجراء تحقيق، فيما اعتبر 

البعض أن المداهمات جاءت للضغط على 
النازحين لمغادرة البلدة بعد فشل مفاوضات 

عودتهم. ونقلت مواقع تابعة للمعارضة 
السوريَّة عن ناشطين سوريين قولهم إنَّ 

عناصر الجيش قاموا بمداهمة الخيام 
وتخريبها وتنفيذ حملة اعتقاالت عشوائيَّة، 

بينما طالب »المرصد السوري لحقوق 

اإلنسان«، وبناًء على الصور التي تم تناقلها، 
باإلفراج عن المعتقلين الذين فاق عددهم 

الـ300 شخص...

نبيل الحلبي، مدير »المؤسسة اللبنانيَّة 
للديمقراطيَّة وحقوق اإلنسان«، اعتبر 

أن »عمليَّة عرسال هدفها إرغام الالجئين 
السوريين على القبول بالعودة إلى مناطق 

سيطرة النظام السوري وحزب الله بعدما 
توقفت المفاوضات بين ممثلين عنهم وعن 

حزب الله«، مضيًفا: »هذه المفاوضات 
التي تشجعها بعض األجهزة األمنيَّة اللبنانيَّة 
واكب تنفيذ نتائجها األولى الجيش اللبناني 
بعد إعادة قسم قليل منهم إلى بلدة عسال 
الورد«، معتبرًا أن »إخضاع الالجئين لظروف 

مهينة وغير آمنة في لبنان والتهويل العام 
على مخيّمات عرسال بدون تمييز يندرج في 

هذا السياق«.

أّما رئيس بلديَّة عرسال باسل الحجيري 
فقال إنَّ آخر المعلومات بشأن عودة عدد 
من الالجئين إلى سوريا كانت توحي بأن 

المفاوضات تسير بشكل طبيعي وكان يتم 
العمل لتحضير عودة الدفعة الثانية بعد 

نجاح عودة الدفعة األولى قبل أسبوعين، 
لكن المفاوض األساسي، أبو طه العسالي، 

غادر عرسال ولم يعد ولم نعرف ما هو 
السبب الذي علّق إجراءات العودة، علًما 
بأنَّه كان قد بدأ تسجيل األسماء للموافقة 

عليها من قبل قوات النظام«. وأشار مصدر 
عسكري إلى أن الجيش اللبناني ليس جزًءا 

من المفاوضات التي تحصل لعودة النازحين 
ومهمتنا ال تعدو كونها تأمين الطريق لهم 

للوصول إلى الحدود«.
استياء سوريين من إيقاف الجئين   >>

ومداهمات خيامهم ــ اتهامات بأن عمليَّة الجيش 
 اللبناني للضغط عليهم لعودتهم إلى بلدهم؛

الشرق األوسط، 1 تموز 2017¶

في الذكرى الـ 241 الستقالل الواليات 
المتحدة، قالت السفيرة األميركيَّة إليزابيت 

ريتشارد، خالل احتفال في قلعة فقرا 
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الرومانيَّة في منطقة كفردبيان: »... بعض 
التحديات تأتي من الخارج، مثل الصراع 

المستمر الذي يواجهه لبنان على حدوده 
الشرقيَّة وأزمة الالجئين المأسويَّة التي 

وضعت عبئًا مستحياًل على أمتكم، وبخاصة 
البلديات والقرى التي استضافت بسخاء 

أصحاب الحظ السيئ أولئك«. 
ريتشارد: التزامنا بلبنان طويل األجل   >>

السفارة األميركيَّة تحتفل بذكرى االستقلل في قلعة 
فقرا؛ المستقبل، 1 تموز 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي أن األولويَّة في لبنان حاليًّا هي 
لتسجيل النازحات والنازحين والوالدات.

خطة وزارة شؤون النازحين في مراحلها   >>
األولى ــ المرعبي: األولويَّة لتسجيل النازحين 

والوالدات؛ غاصب مختار، األمن العام، العدد ٤6، تموز 
¶2017

نتيجة جهود حركة حماس و»عصبة األنصار« 
تسلمت السلطات اللبنانيَّة أحد المطلوبين 

الخطرين من أفراد تنظيم داعش، الفلسطيني 
خالد مسعد، الذي كان متواريًا في مخيم 

عين الحلوة.

]على صعيد آخر[، واصلت مخابرات الجيش 
تحقيقاتها مع زهاء 337 نازًحا سوريًا من 

مخيَمي النور والقارية أوقفوا أثناء المداهمة 
المباغتة للمخيمين، لجمع معلومات عن 

تحركات العناصر اإلرهابيَّة، واألماكن التي كان 
االنتحاريون ينوون استهدافها.

على صعيد التحقيقات مع الموقوفين في 
مخيَمي النازحين في عرسال، أوضح مصدر 

أمني رفيع أن 31 من الموقوفين هم من 
المتورطين مع االنتحاريين الذين فجروا 

أنفسهم أثناء مداهمة الجيش للمخيمين 
لتحديد المناطق التي كانت هدفًا لتفجيرات 

االنتحاريين، ألنَّهم من المشتبه بأنَّهم كانوا 
سيساعدون في تنفيذ العمليات لوجستيًا، 

وخصوًصا أن المعلومات الدقيقة دفنت مع 
االنتحاريين. وإذ أحجم المصدر األمني عن 

ذكر أسماء الموقوفين الـ31، قال إنَّ بقيَّة 
الموقوفين المدنيين يجرى التحقيق معهم 

لغربلتهم ومعرفة من منهم على عالقة 
بالمخطط التفجيري الذي أحبطته مداهمة 

الجيش للمخيمين. وذكر مصدر آخر أن 
بعض الموقوفين من نازحي المخيمين قد ال 

يكونون متورطين مع االنتحاريين، لكن قد 
يكونون على علم ببعض تحركاتهم وصالتهم. 

كما أن التحقيق مع النازحين قد يدل على 
أشخاص آخرين من المجموعات اإلرهابيَّة.

األمن اللبناني يتسلم من  >> 
 عين الحلوة »داعشًيا« خطط لتفجيرات خلل رمضان؛

الحياة، 2 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ما جرى 
في مخيمات النازحين السوريين دفع أكثر 
من طرف سياسي إلى رفع الصوت لضرورة 

إعادة النازحين إلى بالدهم من خالل 
التنسيق مع دمشق. إاّل أن قوى أخرى ترفض 

هذا التنسيق ومنها تيار المستقبل، ويؤكد 
وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 

رفضه ألي تنسيق مع دمشق، ويقول: »من 
لديه حل فليقدمه. في إمكان النظام السوري 

أن يصدر إعالنًا يدعو من خالله النازحين 
للعودة بأمان إلى ديارهم...«.   

الحكومة تناقش األوضاع في عرسال   >>
ومخيماتها المرعبي: الجيش مكلف حفظ األمن وال 

تنسيق مع دمشق؛ عباس صباغ، النهار 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ثمة فكر 
في لبنان نشأ منذ السبعينات يميل تلقائيًا 
إلى التعاطف المجاني مع كل »آخر« غير 

لبناني بحجج ال تعوزها تقلبات األزمان 
اللبنانيَّة. عن ذلك مثاًل ما تصاعد على 

واجهة العمليَّة العسكريَّة في عرسال قبل 
أيام من محاوالت لنقل المشهد من خطورة 

االستهداف اإلرهابي الواسع الذي أحبطه 
الجيش إلى »لقطات« أريد لها أن تظهر 
سلوكيات مبالغة في الخشونة للوحدات 

العسكريَّة التي دهمت مخيمين في عرسال. 
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حصل ذلك وتواصلت تردداته فيما يكتشف 
الجيش بين مئات الموقوفين عشرات 

المتورطين مع مجموعة االنتحاريين التي 
حاصرها في عرسال. وحصل ذلك ويتواصل 

حصوله في ذكرى مرور سنة تماًما على 
الهجمة االنغماسيَّة اإلرهابيَّة على القاع. 

وحصل وسيحصل أيًضا كلّما استعاد لبنان 
بعًضا من عادات شاذة وأنماط خاطئة خطأً 
مميتًا يضع فيه بعض اللبنانيين كل كرمهم 
الحاتمي المفرط في خدمة اآلخرين قبل 

اللبنانيين بدًءا من سبعينات الحرب اللبنانيَّة 
الفلسطينيَّة مروًرا بوصاية النظام السوري 
بلوًغا اآلن إلى اختبار جديد عنوانه أيهما 

أواًل: أمن لبنان ومصير اللبنانيين أم »حقوق« 
الالجئين والنازحين السوريين؟ لماذا طرح 

األمن من زاوية حقوق الالجئين؟ أي بلد في 
العالم فعاًل يسكت فيه شعبه مثلما حصل 

في لبنان عن استضافة نحو مليون و800 ألف 
الجئ ينتشرون على كامل التراب اللبناني 

وال حاجة إلى الشرح الواسع لتداعيات هذه 
الكارثة؟ لماذا يستنفر العصب عند أصحاب 

الفكر المتحسس حيال حقوق النازحين، 
الذين هم بدون شك ضحايا مرات عدة 

وليس مرة واحدة، فقط عند وقوع مواجهة 
أو تطور أمني لحماية االستقرار الداخلي 
وال يمضي هؤالء دوًما في حماية حقوق 

من يزعمون أنَّهم غيارى عليهم؟ المؤسف 
في األمر أن األصوات الحقيقيَّة التي تدافع 

عن حق الدولة اللبنانيَّة وأمن اللبنانيين 
وحقوق اللبنانيين أّواًل أو حتى بموازاة حقوق 
ضيوفهم تكاد تكون خامدة وال تصدح بالحد 
األدنى المطلوب. لعل بعضهم ال يصدق بعد 

أن لبنان بالكاد يصمد أمام أثقال خياليَّة ال 
قبل ألي دولة كبرى أن تتحملها، فيما يستمتع 

هؤالء بترف الهواية المزمنة التي تستسهل 
رشق أصحاب الحقوق األصليين بالعنصريَّة!     

هواية لكل األزمان؛   >> 
نبيل بومنصف، النهار 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يعد 

اللجوء السوري في لبنان مشكلة إنسانيَّة 
واجتماعيَّة واقتصاديَّة وماليَّة فحسب، إنَّما 

مشكلة أمنيَّة خطيرة ال حل لها إاّل باستعجال 
تأمين عودة الالجئين السوريين إلى ديارهم 

بشتى الوسائل، إما باتصاالت تجريها األمم 
المتحدة مع السلطة السوريَّة وإما بتكليف 
قيادة الجيش أو قيادة األمن العام أو حتى 

حزب الله. إذ إنَّ المساعدات الماليَّة الخارجيَّة 
قد تؤمن حاجاتهم مدة بقائهم، هذا إذا تأمنت 

بما يكفي، لكنها لن تعيدهم إلى ديارهم، 
فتتحول المخيمات عندئذ مالًذا لإلرهابيين 
التكفيريين وحاضنة لهم... لذلك ينبغي أن 
يكون موضوع الالجئين السوريين هو الهم 
األول للدولة، فتبحث عن الوسائل العمليَّة 

التي تعيدهم إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن 
وتخصص جلسة لمجلس الوزراء لهذه الغاية 

أو يُْعَقد لقاء على مستوى األقطاب في القصر 
الجمهوري... فإذا كان من مساعدة مطلوبة من 

دول شقيقة وصديقة فلتكن سياسيَّة بحيث 
تجعل المناطق التي أصبحت آمنة في سوريا 
مستعدة الستقبال الالجئين... فلم يعد يكفي 
القول إنَّ الالجئين السوريين يشكلون قنبلة 
موقوتة عّل المجتمع الدولي يتحرّك لدعم 

لبنان، بل بات مطلوبًا العمل لتأمين عودتهم 
وليس لتأمين بقائهم في لبنان...

اللجوء السوري لم يعد مشكلة   >> 
إنسانيَّة فحسب، بل واقع أمني يهدد استقرار لبنان؛ 

إميل خوري، النهار 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ليست 
معركة اللبنانيين مع الالجئين، وليست مهمة 

الجيش ضد المخيمات، فالتشكيك بدوره 
هو أقصر الطرق للتغطية على المسبب 

الرئيسي لألزمة. لكن الوقائع التي ال تقبل 
الشك تؤكد أن مشكلة اللجوء صارت أكبر 

من البلد، فهي تخنقه إلى حد صار معه 
السوريون واللبنانيون ضحايا بالجملة، فيما 
اإلدارة الرسميَّة لملف الالجئين دفعته أكثر 

إلى التأزم، ما يعني أن ال تسوية قريبة لعودة 
الالجئين السوريين إلى بلداتهم وقراهم 
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في المحافظات السوريَّة، وخصوًصا من 
لبنان، حيث فوضى انتشارهم وتداخلهم مع 

العاملين السوريين في البلد، واالعتبارات 
السياسيَّة والطائفيَّة التي تحكم هذه العمليَّة، 
إضافة إلى رفض النظام السوري إعادتهم. كل 
النقاش في ملف الالجئين السوريين يؤكد أن 

ال أحد يكترث اليوم لعودتهم إلى بالدهم، 
فهذا الملف ليس أولويَّة لدى المجتمع 

الدولي... لبنان تحول بلًدا لالجئين، وصل إلى 
حد االختناق. لكن المشكلة الخطرة أيًضا أن 
أجيااًل من الالجئين لم تعد تعرف سوريا، ال 

القديمة وال الراهنة التي يدمرها طرفا القتال. 
فماذا يحل بالالجئين في ظل التفكك الذي 
أصاب سوريا اليوم، والتقاسم الذي نشهده 

على مستقبلها؟
معركة اللبنانيين ليست مع اللجئين   >>

السوريين، فهل من حل للجوء وارتداداته على لبنان؟؛ 
إبراهيم حيدر، النهار، 3 تموز 2017¶

حيا رئيس الحكومة سعد الحريري، خالل 
تخريج طالب في الجامعة األنطونيَّة: »أبطال 

الجيش اللبناني الذين قاموا بعمليَّة ناجحة 
في محيط بلدة عرسال«، داعيًا الله »أن يشفي 
جرحانا ويحمي أهلنا في عرسال وكل لبنان«. 

الحريري: التهديد باستيراد حرس ثوري ال يعّبر   >>
عن الدولة وشعبنا يحمي أرضه؛ النهار، 3 تموز 2017¶

وصف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد 
جنبالط إجهاض الجيش لمخطط إرهابي 
كبير عبر عمليَّة نوعيَّة في جرود عرسال 

بأنَّه »خطوة جبارة تؤكد ضرورة توفير كل 
مستلزمات الدعم السياسي واللوجيستي 
للجيش ولسائر األجهزة األمنيَّة الرسميَّة، 

لكي تقوم بالمهمات الصعبة الملقاة على 
عاتقها وتحافظ على األمن وتعطي الطمأنينة 

للبنانيين«، ووجه إلى الجيش »كل التحيَّة 
والتنويه، على تضحياته المتواصلة في 

مختلف االتجاهات«.
جنبلط: الخطوة الجبارة للجيش في عرسال   >>

تستدعي توفير كل مستلزمات الدعم؛ النهار، 3 تموز 2017¶

قال األمين العام للحزب الشيوعي خالل إحياء 
»يوم الشهيد الشيوعي« في حصرايل )جبيل(: 

»يقاتل جيشنا بدون تسليح كاٍف ومع ذلك 
يسطر البطوالت، وال يسعنا هنا إاّل أن نوجه 
له التهنئة على عملياته الناجحة ضد القوى 
اإلرهابيَّة في عرسال، هذه البلدة المقاومة 
التي نحيّي أهلها الذين أثبتوا، قواًل وفعاًل، 

أنَّهم وطنيون صامدون إلى جانب جيشهم 
ضد القوى اإلرهابيَّة وأنَّهم إنسانيون احتضنوا 
النازحين السوريين ودفعوا أثمانًا باهظة على 

كل الصعد«. 
الشيوعي أحيا يوم »الشهيد الشيوعي« ــ   >>

غريب: جيشنا يسطّر البطوالت؛ النهار، 3 تموز 2017¶

وجه نائب األمين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم نداًء إلى الحكومة بأن »تضع 

على جدول أعمالها كيفيَّة التنسيق مع 
الحكومة السوريَّة من أجل تسهيل عودة 

النازحين طوًعا إلى المناطق اآلمنة في 
سوريا«. وأضاف: »آن لنا أن نمتلك الشجاعة 

لنبدأ بالحل، فالحل األمني ال يكفي وحده، 
ويتطلب هذا الحل حالًّ سياسيًّا واجتماعيًّا«.

ضغوط على الحكومة للتفاوض مع دمشق؛   >>
النهار، 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يكد 
يمر شهر على تفكيك الخليتين المرتبطتين 

بتنظيم داعش الذي كان يعّد لعمليات 
انتحاريَّة وانغماسيَّة تستهدف مطار بيروت 

الدولي ومطعًما في الضاحية الجنوبيَّة وأهدافًا 
مدنيَّة وعسكريَّة في بيروت وصيدا والنبطيَّة 

وطرابلس، حتى أُمِسك فجر أول من أمس 
بالفلسطيني خالد مسعد )29 عاًما(، المشهور 

بـ»خالد السيد«، المتهم بأنَّه العقل المدبر 
والمنّسق الرئيسي بين الخليتين اإلرهابيتين. 

عمليَّة التوقيف كانت مختلفة في الشكل 
هذه المرة. مجموعة »الشباب المسلم« التي 
كانت حاضنة للسيد، اتهمت »عصبة األنصار« 
وحماس بنصب فخ لها. تقول إنَّه جرى إيهامها 

بأن خالد مطلوب للتحقيق، داخل المخيم، 
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بشأن ارتباطه بمخبر لألجهزة األمنيَّة. وبحسب 
مصادر »الشباب المسلم«، تمت الموافقة على 

التحقيق مع السيد لساعة ونصف ساعة من 
قبل »عصبة األنصار«، رغم أنَّه كان مقّرًرا أن 

يغادر إلى سوريا. وقالت المجموعة نفسها في 
بيان: »العصبة حلفت بالله الحلف الُمغلظ 

وأعطت العهود والمواثيق بأنَّها تريد التحقيق 
مع خالد السيد لساعات ثم يعود إلى مكانه 
كي يُخرجه الشباب من عين الحلوة للحفاظ 
على أمن المخيم. وبعد ساعات فوجئنا بأن 
العصبة غدرت بنا بحجج استسالميَّة حقيرة 

ال قيمة لها في شرع الله، إنَّما غايتها أن 
تعترف بها األجهزة األمنيَّة بأن لها كلمة الفصل 

بالمخيم«. في المقابل أصدرت العصبة بيانًا 
حمل موقًفا ال يحتمل اللبس إذ أعلنت بكل 
وضوح أنَّها ستسلّم »كل مخّل باألمن ويعمل 

للخارج مهما كلفت التضحيات«.
عصبة األنصار وحركة حماس تسلّمان   >> 

المطلوب خالد السيد: »عين الحلوة« يلفظ اإلرهاب؛ 
رضوان مرتضى، األخبار، 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اتخذت 
قضيَّة تسليم المطلوب في مخيم عين الحلوة 

خالد مسعد المعروف بخالد السيد دالالت 
بارزة... وأكد أحد األمنيين المشاركين في 

العمليَّة أن »التعاون مع الفصائل الفلسطينيَّة 
كان العامل األساسي في طي تلك الصفحة، 

وخصوًصا أن السيد مطلوب خطر وله 
ارتباطات مع داعش خارج لبنان وال سيما 

في الرقة«. وأوضح المسؤول اإلعالمي لحركة 
حماس في لبنان أن »الحركة ساهمت مع 
عصبة األنصار في تسليم المطلوب للدولة 

اللبنانيَّة حرًصا منها على رفض توريط المخيم 
وأهله ومحيطه أيًضا بأي عمل أمني قد يزيد 
معاناة الالجئين«. وقال: »بذلنا الجهود إلتمام 

عمليَّة التسليم، وخصوًصا أن سياسة حماس 
تقوم على رفض اإلخالل بأمن المخيمات 

ولبنان«.
ضغوط على الحكومة للتفاوض مع دمشق؛   >>

النهار، 3 تموز 2017¶

قضى حريق هائل على معظم الخيام في 
مخيم للنازحين السوريين قرب قب الياس 

في البقاع، وأدى إلى سقوط قتيل وإلى 
إصابات عدة بحاالت اختناق. وقال الدفاع 

المدني في بيان إنَّ الحريق الهائل أتى على 
اثنتين وخمسين خيمة من أصل ما يقارب 

الثمانين خيمة. وقالت دانا سليمان المتحدثة 
باسم مفوضيَّة الالجئين إنَّ المخيم كان يضم 

102 أُسرة.

 ]على صعيد آخر[، وعن »مصادر 
عين التينة«، إنَّ األنظار مشدودة إلى جلسة 

مجلس الوزراء يوم ]بعد غد[ األربعاء المقبل 
في القصر الجمهوري، لمعرفة ما إذا كانت 

ستقدم ملف النزوح السوري على سائر 
جدول أعمالها العادي، وتتخذ القرار الجريء 

الذي يضع هذا الملف على سكة الحلول 
والذي يجب حسمه بأي شكل من األشكال. 
]وإلى ذلك[، استغرب وزير الدفاع يعقوب 

الصراف »أن تكون المخيمات التي هي على 
أرض لبنانيَّة وتحت رعاية دوليَّة وهيئات 

إنسانيَّة، مكانًا ليتوّغل في داخلها اإلرهابيون« 
وقال: »إنَّ حقوق النازح تعنينا كثيرًا ورعايته 

واجب علينا، لكننا سنقف بالمرصاد ألي عمل 
إرهابي أو أمني أو فتنوي يصدع وحدتنا 

الوطنيَّة وعيشنا المشترك«. ولفت إلى أنَّه 
»عندما نبهنا إلى ضرورة االنتباه إلى موضوع 

النازحين والمخيمات قامت علينا الدنيا 
ونعتونا بالالإنسانيَّة. ال يزايدن علينا أحد 
بعاطفتنا تجاه شعبنا السوري ولكن أمننا 

وسيادتنا من الحقوق المقدسة«.
التحقيق بأسباب حريق مخيم   >> 

النازحين بالبقاع؛ األنوار، 3 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كلما 
انتقد أحد أو جهة ما موضوع اللجوء، سواء 

أكان سوريًّا أم فلسطينيًّا، وحّذر من فداحته، 
اتهم بالعداء وبالعنصريَّة التي كادت تصير 

تهمة جاهزة كمثل تهمة التعامل مع إسرائيل 
التي كانت جاهزة لدى سلطة الوصاية لكل 
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معترض على سياساتها أو مناهض ألزالمها. 
كأنَّه بات مطلوبًا قبول اللجوء وتاليًا التوطين 

دونما اعتراض. إنَّ ما نحذر منه ليس وليد 
عنصريَّة وليس وليد رفض وعدم قبول لآلخر، 

لكنه ينطلق من مواطنيَّة حقة تخاف على 
مستقبل لبنان الذي جرّب الكثير واختبر 
كل صنوف اإلرهاب والفلتان األمني ولم 
يعد يتحمل المزيد. وبدل المزايدة على 
إطالق التهم، على المهتمين والحريصين 

أن يبادروا إلى المساهمة في درس حلول 
مستقبليَّة تراعي في الوقت نفسه المتطلبات 
واألولويات الوطنيَّة، وحقوق الالجئين التي ال 

نبالغ في ادعاء الحرص عليها.  
مشكلتنا مع اللجوء ال مع اللجئين؛   >> 

نايلة تويني، النهار 3 تموز 2017¶

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، خالل 
قّداس األحد في الصرح البطريركي، »حكام 

الدول في األسرتين العربيَّة والدوليَّة، إلى 
إيقاف الحروب في كل من سوريا والعراق 
واليمن وفلسطين، وإيجاد حلول سياسيَّة 
للنزاعات، على أساس العدالة واإلنصاف، 

وعودة جميع المهجرين والنازحين والالجئين 
والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم«. 

وأضاف: »في إطار هذه المسؤوليَّة العامة، 
نطالب الحكام عندنا بأداء هذا الواجب، الذي 

يكبر ويتشعب بتفاقم األزمات االقتصاديَّة 
والمعيشيَّة واالجتماعيَّة واألمنيَّة، بسبب 

المليونَي نازح والجئ، المضافين إلى سكان 
ين  لبنان األربعة ماليين، وبسبب تعاظم الدَّ

العام، وعجز الخزينة، وتبديد المال العام 
بالفساد والسرقة«.

الراعي يطالب بحلول سياسيَّة للنزاعات؛   >>
المستقبل، 3 تموز 2017¶

»قال مسؤول أمني إنَّ الجيش فوجئ بحجم 
المؤامرة التي كان يعّدها إرهابيو المخيمات 

في عرسال والتي كانت المعلومات تشير إلى 
جزء بسيط منها«. 

من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، ٤ تموز 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ما بين 
العمليات األمنيَّة التي نّفذها الجيش في 

عرسال ضد خاليا إرهابيَّة نائمة أو متحركة، 
والكالم »الجريء« الذي قاله نائب األمين 
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفيه 

دعوة للحكومة اللبنانيَّة للتنسيق مع 
الحكومة السوريَّة لتسهيل عودة النازحين 
إلى المناطق اآلمنة في سوريا، قفز ملف 

اللجوء السوري مجدًدا إلى واجهة االهتمام 
السياسي، ليس من منطلق اقتصادي أو 

إنساني بل من منطلق سياسي بمبرر أمني 
بامتياز.

ماذا في خلفيات طرح حزب الله فتح قنوات   >>
االتصال مع سوريا؟؛ سابين عويس، النهار، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ربما 
هي المرة األولى في الفترة الماضية، تبادر 
جهات فلسطينيَّة إلى تسليم عنصر تطالب 

به األجهزة األمنيَّة اللبنانيَّة الرسميَّة، وتحاصره 
شبهة »الريادة« في التحضير ألعمال إرهابيَّة، 
وهو العنصر المعروف بـ»خالد السيد«... في 

أي حال، يظل تسليم خالد السيد للجهات 
األمنيَّة اللبنانيَّة تطوًرا الفتًا من شأنه أن 

يقدم برهانًا على أن المخيم المتهم صار في 
مقدوره لفظ اإلرهاب وإعادة وصل ما انقطع 

مع السلطات اللبنانيَّة، ويقدم دلياًل على 
أنَّه في طور تحسين صورته... مع ذلك، فإنَّ 
ثمة َمْن يطرح السؤال الذي لن يجيب عنه 
ا لخالد السيد  إاّل القضاء المختص: هل حقًّ

كل هذه القدرات الخارقة على التخريب، أم 
أن هذا الرجل اآلتي من الغامض والمجهول 

قِدم لكي يبيّض سجله الحًقا، واستطراًدا 
لكي يكون كبش فداء عن الجميع ومدخاًل 

لتحسين صورة الجميع؟
ما هي األثمان السريَّة لتسليم الجهات   >>

 الفلسطينيَّة المطلوب خالد السيد؟؛ إبراهيم بيرم،
النهار، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: بحجم 
الكارثــة التي حلَّت بـ»مخيم الرائد« لالجئين 
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الســوريين الذي احترق بكامله، يوم األحد، 
في ســهل قب الياس، كان تجاوب المنظمات 

اإلغاثيَّــة مع النداء الذي أطلقته وزارة 
الشــؤون االجتماعيَّة فور وقوع الحادث. 
واســتنهضت األزمة اإلنسانيَّة التي نتجت 

عن الحريق تضامًنا إنســانيًّا لم يقتصر على 
الوزارات المعنيَّة، وال ســيّما وزارتي الشؤون 

االجتماعيَّــة والصحة، والمنظمات اإلغاثيَّة 
وبلديــات المنطقة، بل أظهر أهالي البلدات 
والعشــائر العربيَّة تعاضًدا إنسانيًّا في مّد يد 

العون وتوفير اإليواء، كما اســتقطبت الحادثة 
مختلف وســائل اإلعالم المحليَّة واألجنبيَّة 

فغــّص الموقع بالصحافيين وكاميراتهم. 
استجابة متكاملة لمواجهة نكبة حريق   >>

مخيم اللجئين وتضامن إنساني امتد إلى توفير إيواء 
العائلت؛ دانييل خياط، النهار، ٤ تموز 2017¶

أكدت المنســقة الخاصة لألمم المتحدة 
ســيغريد كاغ، بعد لقائها البطريرك الماروني 

مار بشــارة بطرس الراعي، على االهتمام 
الواضح من المبعوث األممي ألزمة ســوريا 

ســتيفان دي ميستورا واألسرة الدوليَّة 
بإيجــاد حل في المدى القريب لألزمة 

الســوريَّة، و»التي هي أولويَّة عند األمين 
العام أنطونيو غوتيريس«، مشــددة على أنَّه 

»يجب العمل والعمل والعمل في ســبيل 
تحقيقــه«، وأضافت: »تطرقنا إلى الدعم 
الذي يســتحقه لبنان وشعبه، وموضوع 

النازحين الســوريين والالجئين الفلسطينيين 
الذين هم هنا بشــكل موقت، وأهميَّة إيجاد 

حل سياســي على الصعيد السوري، يكون 
من شــأنه تسهيل عودة النازحين السوريين 
إلى بالدهم وســط ظروف آمنة وفي الوقت 

المالئم«.
كاغ: اهتمام أممي بحل األزمة السوريَّة؛  >> 

النهار، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
معلومــات عن التحقيقات التي يقوم بها 

الجيــش مع المعتقلين من المخيمات 

الســوريَّة في عرسال تثبت تورط 40 شخًصا 
على األقل مع داعش والنصرة. وتشــير 

المعلومــات إلى أن العمليَّة التي قام بها 
الجيــش كانت لتوقيف عدد من المطلوبين، 

لكــن االنتحاريين غيّروا مجرى الدهم، وفُرض 
على الجيش االســتمرار في العمليَّة واعتقال 
هــذا العدد من الموقوفين والتحقيق معهم. 

]وعلــى ذمة مصدر أمني[ فإنَّ أعداًدا من 
الالجئين تهافتوا على تســجيل أسمائهم 
ضمن الئحة الســوريين الذين يريدون 

العودة إلى أراضيهم بإشــراف الجيش، وقال 
المصدر نفســه: »األعداد تضاعفت هذه 
المــرة وخصوًصا بعد عمليَّة الجيش، ولم 

يعرف بعد كيف ســيتم الترحيل، إما دفعة 
واحــدة وإما على دفعتين« كما لم تعلن 

وجهة ترحيلهم.
الحكومة تبتعد عن لغم اللجئين   >>

والتفاوض؟؛ النهار، ٤ تموز 2017¶

استقبل وزير الدفاع يعقوب الصراف المنسق 
المقيم لألمم المتحدة في لبنان فيليب 

الزاريني، وعرض معه أوضاع مخيمات النزوح 
في لبنان، وال سيما بعد ما أظهرته العمليَّة 
األمنيَّة التي نُفذت في عرسال قبل أيام من 
تغلغل إرهابيين ومسلحين داخل مخيمات 

النزوح. وأكد الزاريني »رفض األمم المتحدة 
أي تواجد لعناصر إرهابيَّة ومسلحة داخل 

المخيمات حيث يتخذ المسلحون المدنيين 
الُعزل كدروع بشريَّة ما يعرض حياة النازحين 

للخطر«.
أوضاع ُمخّيمات النزوح   >> 

بين الصّراف والزاريني؛ الديار، ٤ تموز 2017¶

اعتبر وزير البيئة طارق الخطيب في تصريح 
له بعد لقائه مفتي الجمهوريَّة اللبنانيَّة 

الشيخ عبد اللطيف دريان أن »قضيَّة عرسال 
خطيرة، ومخيمات النازحين ليست مواقع 

عسكريَّة وال مواقع قتاليَّة، بل هي الحتضان 
النازحين وليست لقتال الجيش اللبناني وأهل 

عرسال ما يستدعي بحث وضع النازحين 
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بشكل جدي وإعادة النظر به، لنحدد النازح 
من غير النازح«.

الخطيب بعد لقائه دريان: لبحث وضع   >>
النازحين جديًّا؛ الديار، ٤ تموز 2017¶

وصف وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي دعوات التواصل مع الحكومة 
السوريَّة بأنَّها »دعوات لتعويم النظام 

المجرم الذي يعتقل حتى اآلن خيرة الشباب 
اللبناني ويحتفظ برفات للبنانيين في مقابر 
جماعيَّة لديه«، معتبرًا »أنَّ النظام السوري 

لم يترك مدينة إاّل ودمرها«. وقال: »حدودنا 
مفتوحة لعودة أي نازح إلى بلده من خالل 
األمم المتحدة وليس بالتنسيق مع الحكومة 

السوريَّة«، الفتًا إلى أنَّ »هناك انقساًما في 
الحكومة حول هذا الموضوع«.

ر من  أّما وزير العمل محمد كبارة فحذَّ
»الدعوات الخبيثة لجر لبنان إلى تلميع صورة 
نظام بشار األسد المجرم تحت عنوان تنسيق 

عودة النازحين السوريين«، الفتًا إلى أنَّ 
»هذه العودة تتم فقط بالتنسيق مع األمم 

المتحدة بعد تنظيف األرض السوريَّة من 
جميع اإلرهابيين الذين يحتلون مدنًا وبلدات 

وبيوتًا وقرى للشعب السوري المظلوم«.

عضو كتلة المستقبل النيابيَّة عمار حوري رأى 
أنَّ »التضامن والدعم من الشعب اللبناني 
للجيش والقوى األمنيَّة يتزايدان يوًما بعد 

يوم«، الفتًا إلى أن »العامل التقني في ملف 
مخيمات النازحين السوريين من اختصاص 

الجيش الذي يتصرف وفق الضرورات 
األمنيَّة«. وقال إنَّ »الجانب السياسي للملف 

مناط بالحكومة اللبنانيَّة التي عليها إجراء 
اتصاالت دوليَّة إلرجاع النازحين السوريين، 

وهناك تفاهم بين القوى السياسيَّة على 
معالجة ملف النازحين«.

عضو كتلة القوات اللبنانيَّة النيابيَّة فادي كرم 
تساءل: »كيف نتواصل مع حكومة ال نعترف 

بوجودها أساًسا، ال بل إنَّها "أصل البال" في 
كل ما يحصل في سوريا؟«.

]في المقابل اعتبر[ عضو كتلة الوفاء 
للمقاومة النيابيَّة كامل الرفاعي أنَّه »ال بد من 

نظرة واقعيَّة لمخيمات النازحين السوريين 
تقوم على إدارة هذه المخيمات بطريقة 

سليمة من خالل خطة للبنى التحتيَّة وإيجاد 
واقع اقتصادي وتأمين ظروف اجتماعيَّة 
الئقة لمنع الفكر المتطرف والمتطرفين 

من استغالل الشباب وتجنيدهم«. وأكد أنَّه 
»ال بد من التعاون بين المؤسسات الدينيَّة 

واالجتماعيَّة واألمنيَّة على حد سواء«، موّجًها 
الشكر للجيش اللبناني »على ما قام به منذ 

بداية النزوح السوري إْن بعمليات مباشرة أو 
استباقيَّة لهذا الفكر المتطرف المنتشر في 

هذه المناطق«.

أّما لقاء سيدة الجبل فنوَّه بجهود الجيش 
اللبناني »الذي يقوم بخطوات استباقيَّة من 
شأنها الدفاع عن لبنان، وهو وحده مسؤول 
عن حماية اللبنانيين من دون شراكة أحد«. 

ر اللقاء من »اللغة المستخدمة من  وحذَّ
البعض للتحريض على المهجرين السوريين، 

ألن مسألة بهذا الحجم وبهذه الخطورة تعالج 
بالرصانة بعيًدا من العنصريَّة والشعبويَّة 

االنتخابيَّة« ودعا الحكومة إلى »أخذ التدابير 
إلدارة شأن المهجرين بالتعاون مع األمم 

المتحدة من أجل تنظيم عودتهم بأمان إلى 
ديارهم«.

]على صعيد آخر[ وفي سياق إيجاد مأوى 
لـ 700 الجئ سوري أصبحوا في العراء 

جراء احتراق مخيمهم في قب الياس، أعلن 
الصليب األحمر اللبناني أنَّ »المسعفين 

قاموا بمسح شامل للمكان وبوشرت عمليات 
اإلغاثة، وتم االتفاق على أن يكون الصليب 
األحمر اللبناني المسؤول المباشر عن هذه 
العمليَّة لـ 72 ساعة مقبلة، وهو عمل من 

خالل وحدة إدارة الكوارث على تأمين الخيم 
والشوادر وتوزيع مواد غذائيَّة للعائالت 

وتأمين مياه وكهرباء مع مؤسسات إغاثيَّة 
أخرى. وخالل األيام المقبلة، سيعمل الصليب 

األحمر اللبناني على تأمين المواد الغذائيَّة 
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وتوزيع مواد للنظافة، كما سيقوم بمساعدة 
العائالت على نصب الخيم، وسوف تتوجه 

العيادات النقالة التابعة للصليب األحمر 
إلى المخيم، وسيتم القيام بنشاطات لألوالد 

والعائالت المتضررة من قبل فريق الدعم 
النفسي، على أْن تتم متابعة وضع المخيم 

من قبل وزارة الشؤون االجتماعيَّة ومفوضيَّة 
الالجئين«.

سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق:   >>
 عودة النازحين السوريين تكون عبر األمم المتحدة؛

الحياة، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
موضوع النازحين السوريين، ثمة من أيّد 

مطالبة نائب األمين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم بتنسيق الحكومة اللبنانيَّة مع 

الحكومة السوريَّة للوصول إلى حلول سريعة 
ألزمة النزوح، وهناك من سارع إلى رفضها. 
وقد بادر وزير العدل سليم جريصاتي إلى 

التأكيد أمس أنَّ التواصل مع السلطات السوريَّة 
مطلوب إلعادة النازحين إلى سوريا. لكن 

وزير الدولة، المستقبلي، معين المرعبي رأى 
أنَّ »حزب الله يريد القول إنَّ سوريا كمونتي 
كارلو، وهي بلد آمن ليعود النازحون إليه«، 

موحيًا برفضه عودة النازحين. وأكدت مصادر 
القوات اللبنانيَّة أنَّ »التصدي لعودة االتصاالت 

الرسميَّة بين الحكومتين اللبنانيَّة والسوريَّة 
تحت ذرائع مختلفة« سيكون أولويتها المطلقة 

في األيام المقبلة، وهي واثقة من تجاوب 
رئيس الحكومة سعد الحريري معها، في وقت 

بدا فيه واضًحا من بيان لقاء األحزاب وعدة 
بيانات أخرى أنَّ مطلب الشيخ نعيم قاسم 

سيأخذ مداه في األيام القليلة المقبلة، ليتبيّن 
من يريد عودة سريعة للنازحين السوريين 
وحّل جزء كبير من هذه األزمة ومن يريد 

انتظار األمم المتحدة كما كان وما زال ينتظرها 
إلعادة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم، منذ 

69 عاًما.
القوات: الحريري معنا في ملف النازحين؛   >>

األخبار، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل 
عن »مصادر المعارضة الســوريَّة«: إنَّ جهات 

داخل الحكومــة اللبنانيَّة وعدت بأن يُصار 
إلى االتصــال بأنقرة لجّس نبض إمكانيَّة 
مســاهمتها في نقل النازحين السوريين 

المقيمين في عرســال إلى جرابلس.
محاوالت للتنسيق مع تركيا لنقل نازحي عرسال   >>

إلى جرابلس؛ ناصر شرارة، الجمهوريَّة، ٤ تموز 2017¶

أكدت ممثلــة األمين العام لألمم المتحدة 
في لبنان ســيغريد كاغ، خالل زيارة تفقديَّة 

إلــى مخيم عيــن الحلوة هي الثانية بعد 
الزيــارة التــي قامت بها في أواخر أيار من 

العام الماضي 2015، أنَّ »ســكان مخيم 
عين الحلــوة يرفضون اإلرهاب، ويتطلعون 

إلى مســتقبل أفضل وتحسين أوضاعهم 
اإلنســانيَّة والمدنيَّة، واصفة عمليَّة تسليم 

المطلوبين ألنفســهم بأنَّها خطوة جيدة 
تســاعد في تحصين األمن في المخيم 

واالستقرار في لبنان«.
كاغ في عين الحلوة اليوم: المخيم آمن؛  >> 

البلد، ٤ تموز 2017¶

تفقد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي برفقة فريق ضم المنسق المقيم 
لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة 

في لبنان فيليب الزاريني وممثلة المفوضيَّة 
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ميراي 

جيرار، »مخيم الرائد« للنازحين السوريين 
في قب الياس الذي تعرض لحريق كبير. حيا 

المرعبي »روح البطولة والتضامن اإلنساني 
التي تجلت بأسمى معانيها من خالل اندفاع 

فريق التدخل البلدي والدفاع المدني 
الذين اقتحموا الحريق، وأنقذوا ما يمكن 

إنقاذه من أرواح، على الرغم من اإلمكانات 
البسيطة التي عوَّضتها بطولة ونخوة هؤالء 

الشباب...«.
المرعبي تفقد مخيم قب الياس:   >> 

 مرة جديدة نلقن العالم كيف تتجلى اإلنسانيَّة؛ 
الشرق، ٤ تموز 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تعليًقا 
على ما أثير خالل األيام األخيرة من مطالبات 
بالتنسيق الرسمي اللبناني مع النظام السوري 

في ملف عودة النازحين، رأى وزير الدولة 
لشؤون النازحين معين المرعبي أنَّ هذه 

المطالبات كمن »يذهب إلى الحج والناس 
راجعة«، وأضاف: »إذا قمنا بالتفاوض مع 
هذا النظام وأجبرنا النازحين على العودة 

إلى تحت سلطته نكون بذلك قد خرقنا كل 
قرارات األمم المتحدة والمواثيق الدوليَّة 

الناظمة والحامية الوحيدة لحقوق الالجئين«.
عودة النازحين مسؤوليَّة أمميَّة؛   >> 

المستقبل، ٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل عن 
»الهيئة الســوريَّة لفك األسرى والمعتقلين«: 
إنَّ الجيــش اللبناني طلب من رئيس بلديَّة 

عرســال استالم جثث ثالثة معتقلين سوريين 
توفــوا تحت التعذيب لدى قواته والمخابرات 

اللبنانيَّــة، إثر اعتقالهم في حمالت الدهم 
األخيرة على مخيم عرســال وجرى دفنهم 

الحًقــا، فيما نفى الجيش حدوث التعذيب، 
مرجًعا ســبب الوفاة إلى تدهور الحالة 

الصحيَّــة للمحتجزين. وأوضح المحامي فهد 
الموســى، في تصريح أنَّ المواطنين الثالثة 

وهمــا اثنان من بلدة قارة والثالث من 
أهالــي القصير، هم من ضمن أربعمئة الجئ 

ســوري تم اعتقالهم يوم الجمعة الماضي 
مــن قبل الجيش والمخابرات اللبنانيَّة، بعد 
اقتحامهما مخيم عرســال لالجئين السوريين 

فــي لبنان... وأكد المحامي أنَّه ما يزال هناك 
نحو أربعمائة معتقل في الســجون اللبنانيَّة 
تــم احتجازهم خالل عمليَّة المداهمة، وهم 

يتعرضون لـ »أشــد أنواع التعذيب على 
يــد الجيش اللبناني والمخابرات اللبنانيَّة، 

ليضافــوا إلى آالف آخرين معتقلين في 
الســجون اللبنانيَّة وحزب الله«. وأوضح أنَّ 
أهالــي المعتقلين تواصلوا مع هيئة علماء 

المســلمين في لبنان لمساعدتهم في استالم 
الجثــث من األجهزة اللبنانيَّة، إذ طلبت 

هيئة علماء المســلمين تسليم الجثث بعد 
تشــكيل لجنة طبيَّة من الطبابة الشرعيَّة في 

لبنان للكشــف عن أسباب الوفاة وتقديم 
تقارير طبيَّة رســميَّة مفصلة لمتابعتها لدى 

المنظمات الدوليَّة، ومؤسســات المجتمع 
المدني، إاّل أنَّ الســلطات اللبنانيَّة رفضت 

هــذا الطلب، ووافقت فقط على تقديم 
تقريــر طبي صادر عن طبيب وليس عن 

لجنة طبيَّة.
وفاة معتقلين سوريين تحت التعذيب في   >>

لبنان؛ عدنان علي، موقع العربي الجديد، ٤ تموز 2017¶

»سجل تراشق إعالمي بين مؤيد للتواصل مع 
النظام السوري ومعترض عليه في ملف عودة 

الالجئين«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 5 تموز 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قد 
يكون لتفاؤل البعض بإمكان إعادة إحياء 

14 آذار، مبّرر، وال سيما بعد الزيارة األخيرة 
لرئيس الحكومة سعد الحريري لمعراب، 
وتأكيد الطرفين عمق العالقة المشتركة، 

وبعد االجتماع التشاوري الذي عقده رئيس 
الجمهوريَّة ميشال عون في قصر بعبدا 

لرؤساء األحزاب المكونة للحكومة. ففي هذا 
االجتماع، وقف الفريق المكّون لـ 14 آذار 

ا واحًدا في مواجهة طرح جاء من  سابًقا صفًّ
أحد مكونات فريق الثامن من آذار، رئيس 
الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير 

علي قانصو، بضرورة فتح حوار مع الحكومة 
السوريَّة للعمل على تأمين عودة النازحين 

السوريين إلى مناطق آمنة في سوريا.
1٤ آذار بين غيمة صيف النازحين وسراب   >>

االنتخابات ــ هل تقوم جبهة على رفض االتصال بالنظام 
السوري؟؛ هدى شديد، النهار، 5 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
إمكان كل طرف في لبنان أْن يصّوب إصبعه 
في اتجاه الطرف اآلخر محّمال إياه مسؤوليَّة 
»تفجير« مسألة إعادة النازحين السوريين... 
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موضوعيًّا، ثمة أكثر من طرف ساهم في إبراز 
ملف هذه القضيَّة ودفعها إلى حيز الضوء... 

أبرزها:

- الــكالم الذي أطلقه البطريرك الماروني 
بشــارة الراعي في عظة له في نهاية األسبوع 

المنصــرم، وتناول فيه للمرة األولى ربما 
وبهذا القدر من الوضوح مســألة ما خلّفه 
وجود النازحين الســوريين من أعباء ماليَّة 
واقتصاديَّــة باهظة على لبنان، منطلًقا من 
ذلك ليحّض الجميع على التضافر الســتيالد 

حلول ناجعة وعاجلة...

- عمليَّــة دهم الجيش مخيًما للنازحين 
الســوريين في محيط عرسال ووجود 

انتحاريين وأسلحة...

- ورود معلومــات من تركيا واألردن تفيد بأنَّ 
جهوًدا بذلتها ســلطات البلدين مع جهات 

خارجيَّة ومع الحكومة الســوريَّة قد أفلحت 
فــي خاتمة المطاف في إعادة نحو نصف 

مليون نازح إلى بالدهم.

هــذه المعطيات تقلل من أهميَّة الكالم 
القائــل بأنَّ حزب الله هو من يتولى النفخ 

فــي نار هذه القضيَّة... حزب الله يرفض 
هذه القراءة، ويشــير إلى أنَّ كالم نائب أمينه 

العام الشــيخ نعيم قاسم على ضرورة وضع 
ملــف هذه القضيَّة على جدول أعمال مجلس 
الــوزراء أتى بُعيد كالم البطريرك الراعي بهذا 

الشأن... 
من فّجر قضيَّة إعادة النازحين في هذا   >>

الوقت وألي غاية؟؛ إبراهيم بيرم، النهار، 5 تموز 2017¶

نوهت كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد 
السنيورة بجهد الجيش واألجهزة األمنيَّة 

الرسميَّة لمكافحة اإلرهاب، ورأت »ضرورًة 
في التعامل مع أزمة النازحين بعيًدا عن 
إرغامات السياسات الشعبويَّة أو اللجوء 

إلى استنفار العصبيات العنصريَّة واألهداف 
والغايات االنتخابيَّة«. 

»المستقبل« ترّد بعنف على نصرالله:   >>
استعلئي يلغي الدولة وسيادتها؛ النهار، 5 تموز 2017¶

رأى وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع 
تكتل التغيير واإلصالح أنَّ »المصلحة اللبنانيَّة 

تعلو فوق كل اعتبار، والمصلحة تقضي أْن 
يعود النازحون إلى بلدهم وهي مصلحة 

السوريين«، معتبرًا أنَّ »ال محرمات وال عقد 
مع الدولة السوريَّة، وهناك مناطق آمنة 

وواسعة في سوريا وال أسباب تعوق العودة 
وخطر النزوح كياني«. 

جريصاتي: ال محرمات وال ُعَقد   >> 
مع الدولة السوريَّة؛ النهار، 5 تموز 2017¶

التقى وزير العمل محمد كبارة وفًدا من 
المجلس النروجي لالجئين في لبنان برئاسة 

مديرته اإلقليميَّة التي أطلعته على عمل 
المجلس وما يمكن أْن ينفذه من مشاريع 

بالتعاون مع وزارة العمل.
كبارة التقى نسناس والمجلس   >> 

النروجي للجئين؛ النهار، 5 تموز 2017¶

قام »اتحاد الجمعيات اإلنمائيَّة والتنمويَّة« 
بإعادة بناء بعض خيم الالجئين التي احترقت 

في »مخيم الرائد« في سهل قب إلياس. 
طريق سلسلة الرتب والرواتب   >> 

ليست معّبدة؛ النهار، 5 تموز 2017¶

»نصح سفير دولة كبرى الحكومة اللبنانيَّة بأْن 
تأخذ المبادرة للتفاوض مع النظام السوري 

في شأن إعادة النازحين«.
من زاوية »أسرار الجمهوريَّة«؛ الجمهوريَّة،   >>

5 تموز 2017¶

وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون، بعد إطالعه رئيس مجلس الوزراء 
سعد الحريري على برنامج المؤتمر الذي 
سيُعقد في السابع من تموز الحالي في 
السراي الحكومي تحت عنوان »إطالق 
مشروع السياسات الوطنيَّة للتخطيط 

المدني« بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشريَّة، يقول: »أما بالنسبة 

إلى ملف النازحين السوريين فهو يُعتبر 
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كابوًسا كبيرًا وخطيرًا. وتنفيذ خطة عودة 
النازحين يعود إلى األمم المتحدة... ونحن 

نرى أنَّه ال يمكن تبسيط األمور والدعوة 
إلى الحوار مع الحكومة السوريَّة التي هي 

مسؤولة في جزء معيّن عن هذه األزمة«.
الحريري يتسلّم دعوة من نظيره   >> 

الروسي لزيارة موسكو؛ البناء، 5 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تفّوقت 
بلديَّة بكفيّا بعنصريتها تجاه النازحين 

السوريين على كّل البلديّات اللبنانيَّة األخرى، 
إذ فرضت »خّوة«، على شكل رسم بلدي 
»غير قانوني«، على كّل نازح سوري أْن 

يدفعها إلزاميًّا، بقيمة مئة ألف ليرة كّل ثالثة 
أشهر، ليتمّكن من السكن في نطاقها اإلداري، 
وإاّل فالبحث عن بلدة أخرى »تتحّمل نفاياته 

وأوساخه«.
عقدة »الغريب«: بلديَّة بكفيا تفرض »خّوة«   >>

على النازحين؛ فيفيان عقيقي، األخبار، 5 تموز 2017¶

حذر المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، في مقابلة مع مجلة األمن العام 

من »مكمن أمني/عسكري يُنصب لمخيمات 
اللجوء الفلسطيني، يراد منه استدراج لبنان 
والالجئين الفلسطينيين وتوريطهم في ما ال 

يريدون«.
إبراهيم يحذر من مكمن ينصب   >> 

لتوريط المخيمات؛ المستقبل، 5 تموز 2017¶

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أثناء 
استقباله المبعوث الخاص لرئيس كازاخستان 
نائب وزير الخارجيَّة الكازاخستاني، أنَّ لبنان 
يتمنى »أْن تنجح مفاوضات آستانة كي يعود 

النازحون السوريون الذين يتأثر لبنان سلبًا 
بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون 

و700 ألف، بأمان إلى بلدهم«. 
عون: لبنان يتمّنى نجاح مفاوضات   >>

آستانة ليعود النازحون بأمان ــ تسلّم دعوة نظيره 
الكازاخستاني لحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا؛ 

المستقبل، 5 تموز 2017¶

أُعلن عن وفاة 4 من النازحين السوريين 
الذين أوقفوا يوم الجمعة الماضي في عرسال 

عند مداهمة قوة من الجيش مخيمين 
إلحباط مخطط لتفجيرات انتحاريَّة. وأصدرت 

قيادة الجيش ـ مديريَّة التوجيه البيان 
التالي: »على إثر العمليَّة األمنيَّة االستباقيَّة 

التي نّفذتها وحداته في مخيمات عرسال 
وأسفرت عن مقتل أربعة انتحاريين كانوا 

يعّدون لعمليات أمنيَّة في الداخل اللبناني، 
تّم توقيف عدٍد من المطلوبين المتورّطين 
في التخطيط واإلعداد للعمليات المذكورة، 

ولدى الكشف الطبّي المعتاد من الجسم 
الطبّي في الجيش بإشراف القضاء المختص، 

تبيّن أنَّ عدًدا منهم يعاني مشاكل صحيَّة 
مزمنة تفاعلت نتيجة األحوال المناخيَّة، 

وأخضع هؤالء فور نقلهم للمعاينة الطبيَّة في 
المستشفيات لمعالجتهم قبل بدء التحقيق 
معهم، لكن ظروفهم الصحيَّة ساءت وأّدت 
إلى وفاة كل من السوريين: مصطفى عبد 
الكريم عبسه، خالد حسين المليص، أنس 
حسين الحسيكي، وعثمان مرعي المليص، 

ووضع األطباء الشرعيّون تقاريرهم حول 
أسباب الوفاة وعلى الفور بادرت قيادة 
الجيش إلى إخضاع الموقوفين اآلخرين 

للكشف الطبّي للتأكّد من عدم وجود حاالت 
مماثلة تستدعي نقلها إلى المستشفيات، 

وللتأكّد إذا كان بعضهم تناول عقاقير ساّمة 
تشكل خطرًا على حياتهم«.

إلى ذلك، أكدت مصادر إغاثيَّة وفاة طفلة 
سوريَّة، جراء اندالع حريق ثان في مخيم 
لالجئين في البقاع حيث أتى على معظم 
الخيم في مخيم تل السرحون على طريق 

دير زنون بر الياس، وعددها 250 خيمة.
وفاة ٤ موقوفين سوريين لدى الجيش   >>
واحتراق مخيم آخر للنازحين ــ خلف لبناني على 

التواصل مع دمشق؛ الحياة، 5 تموز 2017¶

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي تأكيده خالل لقائه رئيسة بعثة 

االتِّحاد األوروبي في لبنان كريستينا السن 
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على أنَّ »عودة النازحين السوريين إلى 
بلدهم يجب أْن تتوالها األمم المتحدة« 

رافًضا الحوار مع النظام السوري. 
المرعبي يلتقي السن والعفو الدوليَّة:   >> 

 ال حوار مع النظام حول عودة النازحين؛
المستقبل، 5 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يمسك 
الفريق المتمسك بالتفاوض مع النظام 

السوري من أجل إعادة الالجئين السوريين 
إلى بالدهم بورقة قويَّة في الواقع الداخلي 

مستندة إلى الرغبة القويَّة لدى مختلف 
األفرقاء بإراحة البلد من عبء إنساني 

يشكو منه الجميع على كل المستويات... 
إنَّ سياسيين كثرًا يعتقدون أنَّ فتح الحكومة 

اللبنانيَّة باب التفاوض مع النظام يبقى المهم 
فيه هو الحوار أو التفاوض والتعاطي معه 

ليس إاّل... وهذا هو مغزى مطالبة فريق 
حليف له بفتح حوار معه أكثر مما هو 

بجوهر إعادة النازحين... 
أوراق قوة لدى رافضي التفاوض مع النظام؛   >>

روزانا بومنصف، النهار، 6 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم تكن 
دعوة بعض القوى السياسيَّة إلى فتح قنوات 

التواصل مع الحكومة السوريَّة في شأن 
تأمين عودة آمنة لالجئين وليدة العمليات 

األخيرة في عرسال... المسألة مطروحة 
دائًما مع ما يرتبه هذا األمر من حساسيات 

لدى الفريق اآلذاري عموًما، والمستقبلي 
تحديًدا... تعود إثارة هذه المسألة أخيرًا إلى 
اللقاء التشاوري الذي عقد في بعبدا، وذلك 
عندما طرح الموضوع الوزير علي قانصو... 

وعاد أمس قانصو إلى إثارة الموضوع مجدًدا 
على طاولة مجلس الوزراء... وقبل قانصو 

وقاسم، جاءت اإلشارة من األمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله... والالفت 

أنَّ كل اإلشارات التي يطلقها نصرالله تتحول 
بعد فترة إلى ما يشبه »أمر اليوم«... يؤكد 

مرجع سياسي قريب من »بيت الوسط« أْن 

ال غطاء حكوميًّا اليوم ألي طرح مماثل، وال 
نيَّة لرئيس الحكومة للخضوع لمثل هذه 

الدعوة، المرفوضة شكاًل ومضمونًا وتوقيتًا. 
ويطرح المرجع في هذا السياق تساؤالت عن 

مغزى إثارة الموضوع اليوم مع علم القوى 
التي تثيره بأنَّه يشكل مادة خالفيَّة... وإذ 

يستغرب التوقيت الملتبس، فهو ال يفصله 
عما يجري في المنطقة وعن التحوالت في 
موازين القوى... ويضيف أنَّه لطالما كانت 

كل المواضيع القائمة بين لبنان وسوريا تتم 
من خالل التنسيق بين األجهزة األمنيَّة في كال 

البلدين، واألمور لم تتغير.
ماذا تغّير ليصبح التعاون مع سوريا رسميًّا   >>
بعدما كان أمنيًّا؟؛ سابين عويس، النهار، 6 تموز 2017¶

عن وزير العمل السابق سجعان قزي: »ال 
يجوز صرف النقاش في إعادة النازحين إلى 
الحوار مع النظام السوري، وإذا كان الحوار 
مع النظام السوري يسهل بلوغ الهدف، فال 
يجوز أْن نكون منغلقين علًما بأنَّ هناك 7 

وزراء يزورون سوريا أسبوعيًّا«. 
قزي: 7 وزراء يزورون سوريا أسبوعيًّا!؛   >>

النهار، 6 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تم إشعال 
مناخات المست العنصريَّة ضد الالجئين 

السوريين، مستنبضة شرعنة قانونيَّة وأخالقيَّة 
لشيء من الغلو األمني في حق الالجئين 

دونما تفرقة بين من ينتمون إلى خاليا 
إرهابيَّة ومن هم مجرد الجئين يتعاطفون 

مع الثورة السوريَّة، ثم كانت حادثة عرسال 
األخيرة والجيش اللبناني والتي تمنينا لو أنَّها 

أديرت بشكل أفضل لتالفي الظالل الداكنة 
على ماهيَّة القرار الذي يغطي األجهزة األمنيَّة 

بأسالكها كافة ويشجعها على المبالغة في 
القسوة...

زمن التحديات اللبنانيَّة الخطرة؛   >> 
علي حمادة، النهار، 6 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 



189 188

عن »مصدر عسكري«: إنَّ عدد الموقوفين 
السوريين بلغ 355. وثبت في التحقيقات أنَّ 

من بينهم 40 من الذين لهم صلة بداعش 
والنصرة. وقد اعترفوا بأنَّهم كانوا على عالقة 
باالنتحاريين الخمسة وكانوا يحضرون لتنفيذ 
عمليات في الذكرى األولى لتفجيرات القاع 

في البقاع، وذكروا مناطق كانوا يريدون 
استهدافها«. أما بالنسبة إلى وفاة األربعة من 
الموقوفين، فقد توفوا في مستشفيات مدنيَّة 

وكشف عليهم طبيب شرعي، و»سنصدر 
بيانًا مفّصاًل يوضح حقيقة ظروف وفاتهم. 
وفتحنا تحقيًقا في هذا الموضوع. وسيتم 
إطالق اآلخرين عند االنتهاء من التحقيق 

معهم، وليس بينهم من يعاني أوضاًعا صحيَّة 
صعبة«. وينفي المصدر أْن يكون عناصر 

الجيش قد أقدموا على قتل األربعة ونفذت 
ضدهم أعمال تعذيب، ويضيف أنَّ »الحملة 

التي تشن عليه، ]على الجيش[، وتسيء 
إلى صورته لم تمنعه من مواصلة مهماته 

والواجبات المطلوبة منه«. 
الحملة على الجيش لن تمنعه من   >> 

القيام بمهماته؛ رضوان عقيل، النهار، 6 تموز 2017¶

لفت رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا »إلى تزايد 

الحوادث المخلة باألمن ومشاركة بعض 
النازحين السوريين في ارتكابها«، ودعا 

»القضاء إلى أداء دور أساسي بالتنسيق مع 
القوى األمنيَّة«، ونوه بعمل »الجيش والقوى 
األمنيَّة في توقيف المخالفين والمرتكبين«، 

محذًرا من »تحول مخيمات النازحين 
السوريين إلى بيئة حاضنة لإلرهابيين«.

أّما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال: »منذ 
فترة نسمع دعوات إلى التواصل مع النظام 

السوري للبحث في موضوع عودة النازحين. 
إنَّ هذه المسألة هي من المواضيع الخالفيَّة، 

ونحن نريد عودة النازحين السوريين إلى 
بالدهم اليوم قبل الغد، لكننا نعتبر ذلك من 
مسؤوليَّة األمم المتحدة والمنظمات الدوليَّة 

التابعة لها، والتي عليها أْن تضع خطة آمنة 
لعودتهم« وأشار إلى ضرورة توضيح حادث 

وفاة أربعة موقوفين سوريين في المستشفى 
من خالل »فتح تحقيق يكشف مالبسات ما 

ا للتساؤالت المطروحة«. حصل ويضع حدًّ

ومّما جاء في البيان الصادر بعد انتهاء 
اجتماع مجلس الوزراء أنَّ المجلس يؤكد 

»تقديره لدور الجيش وما قام به من 
عمليَّة استباقيَّة في مالحقة اإلرهابيين، 
وعدم تمكينهم من استغالل مخيمات 

النازحين للقيام بأعمال إرهابيَّة تستهدف 
أمن اللبنانيين وتهدد أمن النازحين، وإنَّ 

كل صوت يشكك في صدقيَّة دور الجيش 
مرفوض. وستجرى التحقيقات لتثبت أنَّ 

الجيش ملتزم التزاًما كاماًل واجباته القانونيَّة 
واإلنسانيَّة«.

عون حّذر في مجلس الوزراء من بيئة   >>
حاضنة لإلرهابيين والحريري رأى أنَّ عودة النازحين 

مسؤوليَّة األمم المتحدة؛ النهار، 6 تموز 2017¶

المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان 
سيغريد كاغ تقول في حوار مع وسائل اإلعالم 

»نحن على تواصل مع السلطات اللبنانيَّة 
للتأكد من ظروف االعتقال ووفاة أربعة 

موقوفين. ال نملك معلومات دقيقة. ولكن 
من المهم التذكير بأنَّ األمم المتحدة تدين 

كل األعمال اإلرهابيَّة أو محاوالت القيام 
بعمليات إرهابيَّة«، الفتًة إلى »ضرورة التمييز 

بين المسلحين والمدنيين وأهميَّة استمرار 
الحماية والمساعدة واحترام حقوق اإلنسان. 
ونحن نعبر عن التقدير واالمتنان المستمر، 
ليس فقط للجيش اللبناني واألجهزة األمنيَّة 
بل أيًضا للشعب اللبناني الستضافته الجئين 
فلسطينيين وسوريين. وعلينا أيًضا أْن نأخذ 
في االعتبار أنَّ الالجئين هم من المدنيين 

الذين تتم حمايتهم من الصراع عبر الحدود 
بفضل الكرم اللبناني«، وشددت كاغ على 

عدم وجود أي بحث في موضوع التوطين 
لالجئين في لبنان، قائلًة إنَّ »هذا الوجود 
موقت« وكررت موقف األمم المتحدة أنَّ 
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»أي عــودة لالجئين إلى بالدهم يجب أْن 
تكون طوعيَّة وفي ظروف تتســم بالسالمة 
والكرامــة«، معتبرًة أنَّ »هذا مبدأ مركزي 
للقانون الدولي، ومن المســتحيل اإلجابة 
اآلن عــن إمكان وجود مناطق يمكن أْن 

يكون الالجئون مســتعدين للعودة إليها في 
المستقبل القريب«.

أّما نائب المنســق الخاص، المنسق المقيم 
والمنســق اإلنساني لألمم المتحدة فيليب 
الزارينــي، فرَكَّز على دعم األمم المتحدة 

الســتقرار لبنان وترسيخ استقراره االقتصادي 
واالجتماعــي؛ وقال إنَّ »الطريقة الوحيدة 

لتغيير اتجاه مســار األمور في هذه الظروف 
هي في تشــجيع النمو وتوفير فرص العمل 
ودعم االقتصاد، بما فيه فائدة للســوريين 

واللبنانيين. وأشــار الزاريني إلى أنَّه »سبق 
أْن بدأنــا التواصل والبحث مع الحكومة 

لزيادة االســتثمار...«. وبالنسبة إلى الدعم 
المالــي للبنان قال إنَّ »لبنان تلقى عام 2016 
ما يقارب 1.6 مليار دوالر أميركي، وال ســيما 
بشــكل منح إنسانيَّة وأخرى إنمائيَّة. وتعهد 

المجتمع الدولي في بروكســيل بتقديم 
المبلغ نفســه عام 2017، لكْن هناك بطٌء 

فــي صرف المنح وااللتزامات التي تم التعهد 
بها«. 

كاغ والزاريني: ال بحث في توطين   >> 
 اللجئين في لبنان وعودتهم يجب أْن تكون طوعيَّة 

وفي ظروف آمنة؛ النهار، 6 تموز 2017¶

أشاد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه 
الشهري في بكركي بما يقوم به الجيش 

والقوى األمنيَّة على صعيد مكافحة اإلرهاب 
والجريمة، وخصوًصا ما قام به الجيش في 

األيام األخيرة في منطقة عرسال، وحضَّ كل 
المرجعيات على »االلتفاف حوله، وتأمين 

كل الدعم الالزم له على الصعد الماديَّة 
والمعنويَّة والسياسيَّة«. 

مجلس المطارنة استعجل تنفيذ قانون  >> 
االنتخاب: ال مراعاة وال استثناءات لظاهرة تفلّت 

السلح؛ النهار، 6 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم 
يتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ موقف 

موحد وحاسم من مسألة عودة الالجئين الى 
سوريا، األمر الذي عكس مأزقًا يصعب على 
الحكومة تجاهله، وبدا واضًحا أنَّ االنقسام 

السياسي حيال طرح التفاوض بين لبنان 
والنظام السوري في شأن إعادة أعداد من 

الالجئين السوريين والتي أثارت سجاالت لم 
تخل من حدة بين الوزراء، وتمثلت المفارقة 

في أنَّ الحكومة استعادت أمس االنقسام 
السابق بين فريقي 8 و14 آذار حيال الحوار 

مع الحكومة السوريَّة في موضوع عودة 
النازحين، بحيث تَـَكـتَّل فريق 8 آذار حول 
ضرورة الحوار مع الحكومة السوريَّة، فيما 

تَـَكـتَّل فريق 14 آذار ومعه الحزب التقدمي 
االشتراكي، في رفض أي حوار مع النظام 

السوري، واقتصار هذا األمر على األمم 
المتحدة والمنظمات الدوليَّة. وفي هذا 

السياق، كان رئيس الوزراء سعد الحريري 
أول من بادر الى إثارة الموضوع في مستهل 

الجلسة، بقوله: »منذ فترة نسمع دعوات 
الى التواصل مع النظام السوري للبحث في 
موضوع عودة النازحين. ما يهمني توضيحه 

في هذا المجال هو أنَّ هذه المسألة هي 
من المواضيع الخالفيَّة ذلك أنَّ ثمة أفرقاء 

ينادون بحصول التواصل وآخرين يرفضون«. 
وأضاف: »نحن نريد عودة النازحين 

السوريين إلى بالدهم اليوم قبل الغد، لكن 
نعتبر أنَّ ذلك من مسؤوليَّة األمم المتحدة 
والمنظمات الدوليَّة التابعة لها والتي عليها 

أْن تضع خطة آمنة لعودتهم. لقد اتفقنا 
منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل 

السياسيَّة الخالفيَّة جانبًا ألنَّنا قد ال نتوصل 
إلى التوافق حولها، وال حاجة بالتالي لطرح 

مواضيع تسيء إلى التوافق القائم داخل 
الحكومة«.

وعلى رغم التوافق الضمني على تجّنب 
السجال في هذه المسألة، علم أنَّ الوزير 

علي قانصوه بادر إلى القول إنَّ عودة 
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النازحين الى المناطق اآلمنة تفرض التواصل 
مع الحكومة السوريَّة، خصوًصا أنَّ حمص 
وحلب والقامشلي ودير الزور واألرياف، 

كلها أماكن آمنة وهي تحت سيطرة الجيش 
السوري، و»ثالثة أرباع النازحين قد يعودون 

في ثالثة أسابيع اذا حكينا مع الحكومة 
السوريَّة، وإذا لم يكن حوار فلن تكون 

عودة«. إذا الشرطيَّة هذه اعتبرها الوزير 
ميشال فرعون »تهديًدا وكالًما غير مناسب 

نظرًا إلى كل التضحيات التي قدمتها الدولة 
اللبنانيَّة واللبنانيون«. واحتدم الجدل، 

فتدخل رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
وحسم السجال بأْن دعا الجميع إلى حصر 

الكالم من خالله.

الوزير قانصوه استغرب بعد الجلسة كيف 
ستتم العودة من دون حوار مع الحكومة 

السوريَّة، وكيف يبحثون عن الحوار مع 
األمم المتحدة، ويدورون هذه الدورة، بداًل 

من الحكي مع الحكومة الجارة والمعنيَّة. 
أما الوزير مروان حمادة فرأى أنَّ الكالم 

يفترض أْن يكون مع الروسي أو األميركي او 
اإليراني أو القوى الموجودة على األرض ألنَّ 

الحكومة السوريَّة ليست هي من يسيطر 
على األرض، وكيف يمكن سؤالها عن مناطق 

آمنة وهي التي تقيم السجون والمعتقالت 
ومن إجرامها يهرب النازحون. الوزير حسين 

الحاج حسن الحظ أنَّ منطق األمور يقول 
إنَّ أي عودة ال يمكن أْن تتم إاّل بالحوار مع 

الحكومة السوريَّة. وكذلك كان موقف الوزير 
يوسف فنيانوس الذي استغرب رفض الكالم 

مع الحكومة السوريَّة والتوجه الى األمم 
المتحدة التي لديها سفير يمثل الحكومة 

السوريَّة هو بشار الجعفري، وهي تعترف 
بالحكومة السوريَّة ونحن نرفض االعتراف 

بهذه الحقيقة. الوزير علي حسن خليل 
أشار الى أنَّه يؤيد طرح الوزير قانصوه الذي 
أكد استعداده لتقديم مقترحات عمليَّة الى 

مجلس الوزراء فيما لو طلب منه ذلك.
انقسام »آذاري« حول التفاوض مع النظام؛   >>

النهار، 6 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بيّن 
الكشف الطبي للموقوفين في عمليَّة 

مخيمات عرسال أنَّ 13 من الموقوفين 
مصابون بمشاكل صّحيَّة خطيرة، وحرًصا من 

الجيش على الشفافيَّة في التعامل، نُقلوا 
إلى مستشفيات مدنيَّة وليس عسكريَّة، 

أحدها في زحلة بينهم 3 من الذين توفّوا 
اليوم الثاني بعد العمليَّة، وخرج منها 6، 

فيما ال يزال 3 آخرون فيها، وحالة نُقلت إلى 
مستشفى رفيق الحريري في بيروت وتوفي 
صاحبها يوم الثلثاء. وتؤكد التقارير الطبّيَّة 

الصادرة عن الطبيب الشرعي أْن ال آثاَر عنف 
على أجساد الـ 4 الذين توفّوا، وتشير إلى 

أنَّ أنس حسين الحسيكي توفي نتيجة ذبحة 
قلبيَّة، فيما توفي خالد حسين المليص نتيجة 
جلطة دماغيَّة حادة أّدت إلى نزيف في أذنه 

اليسرى، أما مصطفى عبد الكريم عيسى 
فتوفي نتيجة جرحة قلبيَّة وكان هناك سواٌد 
في وجهه، وعثمان مرعي مليص توفي في 
بيروت بعدما أُدخل إلى المستشفى نتيجة 

توقف في القلب ولم تنفع اإلسعافات األوَّليَّة 
في إنقاذه.

»الجمهوريَّة« تكشف تقارير الطبيب   >>
الشرعي في وفاة الموقوفين األربعة في عرسال؛ 

الجمهوريَّة، 6 تموز 2017¶

فيما الجيش اللبناني يعلن عن مقتل 4 
موقوفين سوريين خالل عمليَّة الجيش اللبناني 

في مخيمات عرسال، تؤكد المعارضة أنَّ عدد 
القتلى هو 19 شخًصا، وقد دعت المنظمات 
الحقوقيَّة إلى إجراء تحقيق مستقل في ظل 
شكوك حول وفاة الموقوفين تحت التعذيب.

وحول موضوع عودة الجئي حمص، أكد كل 
من رئيس بلديَّة عرسال باسل الحجيري وعضو 

الهيئة التربويَّة في الحكومة الموقتة التابعة 
لـ»االئتالف الوطني« خالد رعد، تشكيل لجنة 

تضمهما إلى جانب شخصيات من عائالت 
الالجئين في عرسال تهدف إلى التواصل مع 

ممثلين عن الحكومة اللبنانيَّة في محاولة 
منهم إليجاد حل يقضي بعودة عائالت 
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حمص إلى جرابلس وإدلب في الشمال 
السوري تفاديًا لتكرار ما حصل األسبوع 

الماضي، وكذلك البحث عن حل لتسوية 
وضع المطلوبين كي ال يبقى وجودهم 

بين العائالت والمدنيين يؤثر سلبًا، ودعت 
منظمات حقوقيَّة دوليَّة ومحليَّة السلطات 
اللبنانيَّة إلى إجراء تحقيق مستقل، تزامًنا 

مع شكوك بوفاتهم تحت التعذيب، خصوًصا 
بعد تداول صورة تظهر آثار كدمات على 

عنق أحد المتوفين ودماء على أنفه. وقالت 
نائبة مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة »هيومان رايتس ووتش« لمى 

فقيه: »لقد أقروا ]الجيش[ بحصول الوفيات 
األربع من دون الكشف عن المالبسات 

التي أدت إلى ذلك«. وأضافت: »نحث على 
إجراء تحقيق رسمي شفاف ومستقل، وفي 

حال تبين حصول ارتكابات، فيجب محاسبة 
المسؤولين عن موتهم«. واستخدم ناشطون 

لبنانيون ومعارضون سوريون على مواقع 
التواصل االجتماعي وسم »صيدنايا لبنان«، في 
إشارة إلى آالف المعتقلين الذين أعدموا، وفق 

منظمات حقوقيَّة، داخل ذلك السجن.
»عمليَّة عرسال« تفتح الباب لعودة   >> 

الجئي حمص إلى إدلب وجرابلس ــ منظمات دوليَّة 
تدعو لبنان للتحقيق في ملبسات وفاة المعتقلين؛ 

كارولين عاكوم، الشرق األوسط، 6 تموز 2017¶

أكد وزير الماليَّة علي حسن خليل وجوب 
مقاربة ملف النازحين »من باب المصلحة 

الوطنيَّة التي تفرض علينا التواصل مع 
الحكومة السوريَّة، وال يجب أْن يكون هناك 
قنوات مقطوعة بيننا، وهذا األمر لمصلحتنا 
قبل مصلحة الجانب السوري، وخصوًصا أنَّ 
عالقات ديبلوماسيَّة تربط البلدين، والسفير 
السوري معترف به ويقوم بزيارات رسميَّة. 
فالواقع يقول إنَّنا نعاني أزمة كبيرة اسمها 

ملف النازحين ويجب البحث في كل السبل 
لمعالجتها«.

انقسام حكومي حول عودة النازحين؛   >>
الجمهوريَّة، 6 تموز 2017¶

عن السفير السوري في لبنان علي عبد 
الكريم علي: »إنَّ سوريا لن تقبل بالوساطات، 

بل بالتواصل الرسمي لحّل هذه األزمة التي 
تهّدد لبنان«. وذكّر علي بأنَّ »بعض األطراف 

اللبنانيَّة التي ترفض التنسيق مع سوريا 
اليوم، هي مسؤولة إلى حدٍّ كبير عن التغرير 
بالنازحين السوريين ودفعهم إلى ترك سوريا، 

الستخدامهم كورقة ضغط ضد الحكومة 
السوريَّة«.

السفير السوري لـ»األخبار«:   >> 
 نرفض الوساطة مع لبنان لحّل أزمة النزوح؛ 

فراس الشوفي، األخبار، 6 تموز 2017¶

»تبين أنَّ عدد الالجئين السوريين المسجلين 
بلغ مليونًا وسبع مئة ألف وليس إلى تناقص 

كما تذكر جهات دوليَّة«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 7 تموز 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وزير 
بارز يكشف معلومات حول استفسارات 

طرحها أكثر من سفير غربي عن أجواء جلسة 
مجلس الوزراء إثر المساجالت التي حصلت 
على خلفيَّة ملف النازحين السوريين، مشيرًا 
إلى »خطوات ستتخذ بشأن هذا الملف في 

سياق دور فاعل لألمم المتحدة. وبمعنى آخر 
لن يكون موضوع النازحين منطلًقا لتعويم 
النظام السوري«... ويبقى، كما يقول سفير 

لبناني سابق، أنَّ ملف النازحين يتخطى كل 
القوى السياسيَّة والحكومة واألحزاب وغيرها 

في الداخل اللبناني وحتى في المحيط، فهذه 
المعضلة التي ترهق لبنان هي رهن تسوية 

دوليَّة للحرب السوريَّة.
طرح ملف النازحين هّز الحكومة لكنه لم   >>

ـ تحرك لألمم المتحدة واتصاالت مع الدول الكبرى  يسقطهاـ 
لحل المعضلة؛ وجدي العريضي، النهار، 7 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصادر في القوات اللبنانيَّة« إنَّ ما يحكى 

عن أْن يتولى المدير العام لألمن العام اللواء 
عباس إبراهيم التنسيق السياسي مع الحكومة 
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السوريَّة في ملف النازحين، وليس بصفته 
األمنيَّة، وإنَّ هذه الصيغة نالت موافقة كل 

القوى السياسيَّة، هو أمر غير صحيح، ألنَّ 
القوات والمستقبل وقوى أخرى ضد إخراج 
التنسيق مع سوريا عن إطاره األمني الذي 

يتكفل به إبراهيم بنجاح باعتراف كل القوى 
السياسيَّة، فيما إعطاء أي صفة سياسيَّة في 

هذا الملف إلبراهيم أو لغيره ليس في 
محله، والمسألة ليست موجهة ضد إبراهيم 

أو غيره كونها ليست شخصيَّة، بل سياسيَّة 
بامتياز. وأضافت تلك المصادر أنَّ إخراج 

الموضوع بالتالي من إطاره األمني إلى 
السياسي مرفوض رفًضا باتًا، وتعتبره القوات 
تحاياًل موصوفًا على موقف الحكومة الرافض 
التنسيق مع الحكومة السوريَّة، كما الرافض 
إعطاء أي شرعيَّة للنظام السوري المعزول، 

فيما المقصود من هذا التحايل انتزاع شرعيَّة 
بذريعة النازحين وتخريب عالقات لبنان 

بالعالمين الدولي والعربي.
»القوات« لـ»النهار« : نقف و»المستقبل« ضد   >>

تحويل التنسيق مع سوريا سياسيًّا؛ النهار، 7 تموز 2017¶

رأى الرئيس ميشال سليمان، خالل لقائه 
المفتي عبد اللطيف دريان، أنَّ »الكالم 

المباشر بين لبنان وسوريا غير متوقف وهناك 
تنسيق يحصل بشكل دائم وال داعي لخلق 

وضع جديد فيما لبنان محيّد عن هذا الصراع 
وهناك جهاز التنسيق بين الجيشين اللبناني 

والسوري وجهاز االرتباط ال زال موجوًدا«. 
سليمان زار المفتي دريان: هناك تنسيق   >>

دائم لبناني/سوري؛ النهار، 7 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تجزم 
ممثلة مكتب المفوضيَّة العليا لشؤون 

الالجئين في لبنان ميراي جيرار أنَّ أعداد 
النازحين السوريين المسجلين لدى 

المفوضيَّة تراجعت إلى مليون نازح، وتشدد 
على أنَّ عودة هؤالء إلى ديارهم يجب أْن 
تكون طوعيَّة مع توفر الظروف اآلمنة في 

سوريا... جيرار أكدت على أهميَّة المساعدة 

اإلنسانيَّة التي من دونها سيتدهور وضع 
الالجئين ولفتت إلى أنَّ نحو ثالثة أرباع 
النازحين السوريين يعيشون تحت خط 

الفقر، وحوالى النصف يعيشون في مالجئ 
دون المستوى المطلوب وهم بحاجة للدعم 

باستمرار، وال سيما في فصل الشتاء. وأضافت 
أنَّ األمم المتحدة تدفع 27 دوالًرا للشخص 

الواحد كمساعدات وأنَّ 90 في المئة بحاجة 
لمساعدات غذائيَّة. أّما عن أعداد الوالدات 
فأوضحت أنَّ 120 ألف والدة سجلت لدى 

النازحين منذ عام 2011 حتى عام 2016 وأنَّ 
هؤالء يسجلون لدى المخاتير ودوائر النفوس 

على أساس أنَّهم سوريون. وأشارت إلى أنَّ 
نحو 200 مليون دوالر ُصرفت للمؤسسات 

الرسميَّة المختلفة في لبنان منذ عام 2011 
وأنَّ 200 ألف نازح غادروا لبنان الذي 

يحتضن 1800 مخيم.
جيرار تؤكد تراجع أعداد النازحين   >>

 السوريين: عودتهم يجب أْن تكون طوعيَّة وآمنة؛
عباس صباغ؛ النهار 7 تموز 2017¶

أكّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أنَّ 
»على الحكومة اللجوء إلى األمم المتحدة في 

موضوع عودة الالجئين السوريين وتوقف 
عند غياب أي خطة حكوميَّة من أجل معالجة 

الخطر الوجودي الذي يشكله النازحون وما 
دام حزب الله فاوض إسرائيل على إطالق 

أسراه عبر وسيط ألماني، لماذا ال تفعل 
الحكومة نفس الشيء مع سوريا؟«.

الجمّيل: نفاوض مع دمشق كما فاوض حزب   >>
الله إسرائيل؛ النهار، 7 تموز 2017¶

جددت رابطة النواب السابقين، برئاسة نائب 
رئيس مجلس النواب سابًقا ميشال معلولي، 

الدعوة إلى »تنفيذ مشروع حل قضيَّة 
النازحين السوريين الذي تقدمت به الرابطة 
إلى الرؤساء قبل ما يزيد عن أربعة أعوام«. 

كذلك دعت مجلس الوزراء إلى »البدء 
بتطبيق قانون أنصار الجيش الذي صدر عام 

1969 والذي يجيز تجنيد شبان، وخصوًصا في 



194

القرى الحدوديَّة، وتأهيلهم للدفاع عن أي 
خطر يتهدد بيوتهم وقراهم«.

النواب السابقون: لتنفيذ مشروع   >> 
حل قضيَّة النازحين؛ النهار، 7 تموز 2017¶

انتقد رئيس المجلس العام الماروني، الوزير 
السابق وديع الخازن، »التشكيك في صدقيَّة 

الجيش وتفانيه في دفاعه عن األرض، ألنَّه 
أبعد ما يكون عن االنحياز إلى المحاور التي 

أبى أْن يدخل دهاليزها، بل وقف حائاًل 
دون االنزالق إلى مهاوي الفتنة الداخليَّة في 

محطات ظاهرة للعيان«... ولفت إلى »أنَّ 
مجرد شن مثل هذه الحمالت يُسيء إلى 

الوجه الناصع للجيش الوطني في معركته ضد 
اإلرهاب«. 

الخازن ينتقد التشكيك السياسي   >> 
في دور الجيش؛ النهار، 7 تموز 2017¶

افتتحت رئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي في 
لبنان السفيرة كريستينا السن منشآت موَّلها 

االتِّحاد األوروبي في تعنايل البقاعيَّة في إطار 
مشروع تنفذه »جمعيَّة أركنسيال« ويسمح 

بتحسين وصول المجتمعات المضيفة 
والالجئين السوريين في البقاع إلى الموارد 

والخدمات األساسيَّة.

هذا المشروع المموَّل بمبلغ 2.5 مليون يورو 
من االتِّحاد األوروبي جزء ال يتجزأ من برنامج 

أوسع نطاقًا بقيمة 18 مليون يورو يهدف 
إلى تحسين البنى التحتيَّة واالقتصاد المحلي 
في مناطق البقاع األكثر تأثرًا بأزمة الالجئين 

السوريين.
السن تفتتح منشآت في تعنايل   >> 

بتمويل من االتِّحاد األوروبي؛ النهار، 7 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار اليه: إنَّ البؤرة 
الفلسطينيَّة، وفي مقدمها مخيم عين الحلوة 

د االستقرار  مستبعد انفجارها على نحو يَُهدِّ
اللبناني. والتعاون األمني القائم مع فصائلها 
الكبيرة مثل فتح وحماس والفصائل األصغر 

حجًما، ومع عدد من الفصائل اإلسالميَّة 
أثبت نجاحه أكثر من مرة في األشهر 

األخيرة. ويبدو أنَّ نجاحه سيستمر إلدراك 
الفلسطينيين أنَّ تحول مخيماتهم ملجأ 

لإلرهاب سيتسبّب بحرب أهليَّة في ما بينهم، 
كما سيسمح للبنان بالتدخل فيها... أما بؤرة 

عرسال فإنَّ المعلومات المتوافرة عند جهات 
مطلعة تشير إلى أنَّ قرار إقفالها اتخذ، 

وأنَّ تنفيذه صار قاب قوسين أو أدنى، وأنَّ 
صاحبه هو حزب الله، وأنَّ مقاوميه أو قواته 

هم الذين سيتولون مهمة التنفيذ. ويذكِّر 
متابعون لحركته من قرب بخطاب ألمينه 
العام السيد حسن نصر الله، قبل رمضان 

قال فيه إنَّ عرسال، )وكان يقصد جرودها(، 
صارت تحتاج إلى »عمليَّة جراحيَّة«. والقرار 

المتخذ نهائي وهدفه إلحاق الهزيمة بمقاتلي 
النصرة وداعش وكل تنظيم مقيم في جرود 

عرسال لقطع التواصل بينهم وبين »مخيمات 
استراحتهم« وإلراحة بلدة عرسال من هذا 
الهّم الذي كلفها الكثير وقد يكلفها أكثر. 

طبًعا حاول الحزب قطع »التواصل« المشار 
إليه بتسهيل عودة نازحي عرسال إلى سوريا. 

ونجح في إعادة 200 عائلة إلى عسال 
الورد. وتفاوض في هذا الشأن مع »سرايا 

الشام« الموجود في الجرود. لكن مفاوضاته 
مع التنظيمين األكبر النصرة وداعش في 
شأن العودة فشلت، أواًل ألنَّ داعش غير 

مهتم بذلك، علًما بأنَّ عدد مقاتليه أقل من 
التنظيمات األخرى في المنطقة. وثانيًا ألنَّ 

النصرة وبلسان زعيمها أبو مالك التلّي يعرف 
أنَّ رحيله ومقاتليه إلى أدلب سينهي دوره.

وعلى رغم العداء الكبير بين هذين 
التنظيمين والذي سقط بنتيجته عشرات 

من مقاتليهما قتلى وجرحى، فإنَّ كاًل منهما، 
عندما يواجهان عمليَّة لبنانيَّة عسكريَّة 

مخابراتيَّة أمنيَّة يشكل حاجزًا حاميًا لآلخر. 
إلى ذلك، يعيش حزُب الله كما دولة لبنان، 

أو بعض رموزها، وجهات حزبيَّة وشعبيَّة عدة 
هاجس بقاء النازحين السوريين على أرضهم، 
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فهم يزاحمون اللبنانيين على كل شيء. 
وقد علت صرخات »شعوبه« خارقة حواجز 

الطوائف والمذاهب. وقد يصل عددهم إلى 
مليون ونصف مليون ويتحولون مع الوقت 
مقيمين وإْن غير شرعيين ال يمكن دخول 

مخيماتهم خشية التسبب بمجازر.
تحرير جرود عرسال قريًبا على   >> 

يد حزب الله؛ سركيس نعوم، النهار، 8 تموز 2017¶

لفت وزير االتصاالت جمال الجراح في 
بيان إلى »أنَّ األسلوب الذي أطل به السفير 
السوري على اللبنانيين والحكومة اللبنانيَّة، 

صورة طبق األصل عن أساليب زمن الوصاية«، 
وأشار إلى »أنَّ عودة النازحين السوريين، 

تتحقق من خالل آليات دوليَّة، على النظام 
السوري أْن يتجاوب معها، وأْن ال يتهرب برمي 

المسؤوليَّة على اآلخرين. وطالما هو ضنين 
على أوضاع النازحين ومصيرهم، فلماذا ال 

يفتح النظام السوري الحدود أمامهم، ويتخلى 
عن سياسة الدفع بهم باتجاه لبنان والدول 

المحيطة؟«
الجراح: عودة النازحين تتحقق   >> 

عبر آليات دوليَّة؛ األنوار، 7 تموز 2017¶

لفت رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل، خالل حديث تلفزيوني إلى »أنَّ 

عودة النازحين تتم بالتنسيق مع الحكومة 
السوريَّة، وال ضرورة لضمانات دوليَّة لهذه 

العودة، فاألمم المتحدة شّجعت على اندماج 
النازحين في المجتمعات التي نزَحوا إليها 

حتى إعطاء الجنسيَّة، ولدينا مشكلة معها في 
هذا الموضوع، وفي القانون الدولي هناك 

شيء اسُمه تقاسم المسؤوليات، ولكن ماذا 
تكفَل عّنا المجتمع الدولي؟«. وأشار إلى أنَّ 

»هناك عالقات ديبلوماسيَّة وعسكريَّة وأمنيَّة 
وماليَّة اليوم مع سوريا، فنحن ندفع لها شهريًّا 
مقابل ما نشتريه منها من كهرباء منذ سنوات 

طويلة«، مشيرًا إلى أنَّه »إذا كانت مصلحة 
لبنان تقضي عودة النازحين فيجب القيام 

بما يلزم لتحقيقها من دون عقد، إذ إنَّ عدد 

النازحين يرتفع، على عكس ما يقولون، ولدّي 
األرقام«.

الحكومة من فشل إلى آخر... إبراهيم لـ»الجمهوريَّة«: 
مستعّد ألي مهمة؛ الجمهوريَّة، 7 تموز 2017¶

طالب وزير الدولة لشؤون حقوق اإلنسان 
أيمن شقير، »القيادة العسكريَّة والقضاء 

المختص بفتح تحقيق شفاف في كل ما تم 
تداوله من صور وأخبار عن عمليَّة توقيف 

في عرسال وأسباب أدت إلى وفاة عدد من 
الموقوفين، وذلك حرًصا على صورة الجيش 

ومنع أيَّة شائعات قد تكون مغرضة«.

وعلى ذمة المقال المشار إليه أدناه، اقترح 
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حالًّ ممكًنا 

ألزمة النزوح، وذلك »بأْن يتولى حلفاء النظام 
السوري، والذين يقاتلون معه داخل األراضي 
السوريَّة الضغط عليه »لتسهيل إقامة مناطق 

آمنة على الجانب السوري من الحدود« 
ومخيمات بإشراف األمم المتحدة تستوعب 

النازحين العائدين من لبنان، بدل الدعوة 
إلى توريط الحكومة باتصاالت نتيجتها فتح 

باب جديد البتزاز لبنان من دون أيَّة معالجة 
حقيقيَّة لتداعيات النزوح«... وأكد: »نحن 

لن ندفع بالنازحين إلى مصير مجهول، وفي 
الوقت نفسه لن نتهاون مع أي محاولة لجعل 
أماكن النزوح بيئة حاضنة لإلرهاب والتطرف«.

إلى هذا، أعلنت قيادة الجيش أنَّ مديريَّة 
المخابرات أحالت 3 سوريين ممن كانوا 

قد أوقفوا خالل عمليَّة الدهم األخيرة في 
مخيمات عرسال، إلى القضاء المختص، وأنَّ 

هؤالء اعترفوا بانتمائهم إلى التنظيمات 
اإلرهابيَّة في جرود المنطقة ومشاركتهم 

في القتال إلى جانبها في معركة عرسال ضد 
وحدات الجيش بتاريخ 2 آب 2014. وكشف 

البيان أنَّ 190 موقوفًا سوريًّا أحيلوا إلى 
األمن العام لتجولهم على األراضي اللبنانيَّة 

بصورة غير قانونيَّة، علًما بأنَّ عدد الموقوفين 
السوريين في عمليَّة الدهم فاق الـ 350 

شخًصا.
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[ معلومات  ]ويضيف المقال نفسه بأنَّ
وردت من  واشنطن أفادت بأنَّ عدًدا من 

أعضاء لجنة الشؤون الخارجيَّة في الكونغرس 
األميركي يعتزم طلب عقد جلسة خاصة 

للجنة يستدعى إليها وزير الدفاع لالستماع 
إلى ما لديه من معلومات في شأن دهم 
عناصر من الجيش اللبناني مخيمات في 

عرسال وتوقيف نحو 360 سوريًّا والستيضاح 
حقيقة الصور المنشورة حول كيفيَّة التوقيف، 

ووفاة أربعة من الموقوفين. ولفتت 
المعلومات إلى أنَّ أهميَّة القضيَّة أميركيًّا 

تكمن في كون الواليات المتحدة تمد الجيش 
اللبناني بالسالح ويفترض أْن تبقى على اطالع 

حول وجهة استخدامه.
خلف لبناني أممي حول النازحين...   >>

 والحريري لمخيمات آمنة داخل الحدود السوريَّة؛ 
اللواء، 7 تموز 2017¶

أعلنت لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني 
عن انطالق المرحلة الميدانيَّة الثانية من 
إحصاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

على أْن يشارك نحو 500 شاب وشابة من 
أبناء المخيمات والجوار. وقال رئيس اللجنة، 

الوزير السابق حسن منيمنة، في رسالة 
بعث بها إلى فصائل وقوى فلسطينيَّة: »بعد 

إنجاز المرحلة األولى من العمل الميداني 
في مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 

في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة 
في لبنان الذي تشرف عليه لجنة الحوار 
اللبناني/الفلسطيني بالشراكة مع جهاَزي 

اإلحصاء اللبناني والفلسطيني بموجب مذكرة 
التفاهم الموقعة بين الحكومتين اللبنانيَّة 
والفلسطينيَّة في 19 تشرين األول 2016، 

نود إعالمكم أنَّه بدًءا من يوم 2017/7/12 
حتى 2017/8/17 ستنطلق المرحلة الميدانيَّة 

الثانية من التعداد التي سيشارك فيها نحو 
500 شاب وشابة من أبناء المخيمات 

والمناطق المجاورة ضمن فرق بحثيَّة للعمل 
في كل المخيمات ومناطق التجمعات وأماكن 

وجود األسر الفلسطينيَّة في المدن والقرى 

اللبنانيَّة«. واعتبر منيمنة في رسالته أنَّه 
»حرًصا على إنجاز هذا المشروع بما يخدم 

مجتمع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
نطلب منكم التعميم على كوادر الحركة 
في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة 

بضرورة تقديم التسهيالت الالزمة لهذه الفرق 
والتعاون معها لتنفيذ مهمتها«.

»الحوار اللبناني/الفلسطيني« تعلن   >> 
 انطلق المرحلة الثانية إلحصاء الفلسطينيين في لبنان؛ 

وكالة القدس لألنباء، 7 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إذا كانت 
اإلدارة األميركيَّة واضحة في التزامها دعم 

لبنان ماليًّا لتحّمل أعباء النزوح، فإنَّ موقفها 
غير محسوم في شأن دعم طلب لبنان تأمين 

اإلشراف األممي والدولي للعودة اآلمنة 
للنازحين بشقيه المالي والسياسي. 

ماذا سيحمل الحريري إلى واشنطن؟   >> 
 وماذا يتوقع أْن يسمع منها؟؛ 

سابين عويس، النهار، 8 تموز 2017¶

اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري، في 
حفل تخريج طالب في جامعة بيروت 

العربيَّة، أنَّ محاولة توريط الحكومة اللبنانيَّة 
باالتصال بالنظام السوري المسؤول أساًسا 

عن مأساة النازحين »تشكل خروًجا مرفوًضا 
على قواعد النأي بالنفس التي توافقنا عليها، 

وال وظيفة لها إاّل تقديم خدمات سياسيَّة 
وأمنيَّة مجانيَّة لنظام األسد«. وأضاف: »الذين 
يحملون دعوة التواصل مع النظام هم حلفاء 

له، ويقاتلون معه داخل األراضي السوريَّة. 
حسًنا، فليضغطوا على النظام لتسهيل إقامة 

مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، 
ومخيمات بإشراف األمم المتحدة تستوعب 

النازحين العائدين من لبنان، بداًل من الدعوة 
إلى توريط الحكومة اللبنانيَّة باتصاالت 

نتيجتها فتح باب جديد البتزاز لبنان من دون 
أي معالجة حقيقيَّة لتداعيات النزوح... 

الحريري لحزب الله: اضغطوا على األسد   >>
بداًل من ابتزاز لبنان؛ الشرق، 8 تموز 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال يختلف 
اثنان في لبنان على خطورة أزمة النازحين 

السوريين في لبنان. فحجم النزوح هائل 
مقارنة بحجم لبنان الصغير...

إنَّنا أمام معضلة مستعصية، فحجم النزوح 
أكبر من قدرة حكومة لبنان على معالجته، 

سواء بتنظيم البقاء أو بتنظيم العودة. 
فمليون ونصف مليون سوري في لبنان، 

يحتاجون للعودة إلى جهد إقليمي/دولي 
يتجاوز السجال الحاصل حول التواصل 

الحكومي مع نظام بشار األسد، فال نظام 
األسد سيعيدهم، وال لبنان سيعمد إلى 

إخراجهم عنوة...

وفي االنتظار، نعتبر تكليف الرئيس ميشال 
عون مدير األمن العام التواصل مع حكومة 
األسد في دمشق حاًل معقواًل، وإْن كنا على 

يقين أْن ال حل، ويا لألسف، ألزمة النزوح 
السوري في المدى المنظور.   

ال حل قريًبا ألزمة النزوح السوري؛   >> 
علي حمادة، النهار، 8 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
أعقاب الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء 

انطلقت حزمة مواقف لوزراء وشخصيات 
محسوبة على تيار المستقبل أوحت بأنَّ 

وزراء التيار األزرق قد شكلوا منظومة دفاع 
حالت دون مضّي الذين حملوا إلى جلسة 
المجلس رؤية أعّدوها للتخلص من أعباء 

النزوح السوري من خالل فتح قنوات التواصل 
والتنسيق مع الدولة السوريَّة في ترجمة 

رؤيتهم هذه.

يؤكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 
علي قانصو أنَّ جو النقاشات في الجلسة 

األخيرة لمجلس الوزراء لم يبلغ درجة من 
الحدة يمكن معها الخروج باستنتاج أنَّ األمور 

قد المست حدود األزمة وقاربت حدود 
االنفجار«. 

ما بين المستقبل وخصومه بعد الجلسة   >>
الحكوميَّة األخيرة؟؛ إبراهيم بيرم، النهار، 8 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
موازاة الجانب اإليجابي الذي تعكسه 

الفصائل بعد تسليم خالد السيد، ثمة جهات 
فلسطينيَّة ال ترى أنَّ هذا األمر يكفي، 

إذ يحتاج من السلطات اللبنانيَّة األمنيَّة 
والسياسيَّة إلى مزيد من زرع االطمئنان في 

نفوس الالجئين في المخيمات، وخصوًصا في 
عين الحلوة، وتخفيف اإلجراءات المتخذة 
والضغوط من خالل االستماع إلى خطاب 

هادئ من الطرف اللبناني، يساعد في تسهيل 
الحياة اليوميَّة للفلسطينيين عبر إدخال مواد 
البناء إلى المخيمات، إضافة إلى عدم حصر 

المطلوبين في بوتقة واحدة.   
المطلوبون في عين الحلوة قلقون ولن   >>

يستسلموا: مطالبة فلسطينيَّة إلبراهيم بتخفيف 
اإلجراءات؛ رضوان عقيل، النهار، 8 تموز 2017¶

استضاف السراي الحكومي احتفال إطالق 
مشروع »السياسات الوطنيَّة للتخطيط 
المدني«، برعاية رئيس الحكومة سعد 

الحريري ممثاًل بوزير الدولة لشؤون التخطيط 
ميشال فرعون، وبالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة للمستوطنات البشريَّة.

المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة 
للمستوطنات البشريَّة أشار إلى أنَّ »االقتصاد 
اللبناني في حاجة للتوصل إلى مستوى تنمية 

أفضل، بينما هناك ظروف صعبة مع وجود 
مثل هذا العدد من النازحين، وهذا يتطلب 
منا تحلياًل نوعيًّا حول المرحلة التي وصلنا 

إليها في ما يتعلق بالتمدن في لبنان«. 
إطلق مشروع »السياسات الوطنيَّة   >>

للتخطيط المدني« وفرعون يعتبره مدخًل رئيسيًّا إلى 
رؤية شاملة؛ النهار، 8 تموز 2017¶

عاد ملف وفاة أربعة موقوفين سوريين 
لدى الجيش عقب عمليَّة عرسال األخيرة 

إلى التفاعل في ظل إعالن المحامية دياال 
شحادة بوكالتها عن ذوي المتوفين السوريين 

أنَّها حصلت على قرار من قاضي العجلة 
في زحلة أنطوان أبي زيد إلجراء كشف 
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طبي على جثث المتوفين. وروت شحادة 
أنَّها نقلت عينات من الجثث إلى مستشفى 

أوتيل ديو في بيروت، لكن رئيس النيابة 
العامة العسكريَّة القاضي صقر صقر أمر 
بعدم السماح بوصول العينات وبإعادتها 

ألنَّ النيابة العسكريَّة هي المخولة منح إذن 
كهذا. وقالت إنَّها لدى وصولها إلى مستشفى 

أوتيل ديو اعترضها عنصران من مخابرات 
الجيش ولدى مراجعتها هاتفيًّا المدعي العام 

التمييزي سمير حمود طلب منها تسليم 
العينات إلى مخابرات الجيش ألنَّ القضاء 

العسكري ال قضاء العجلة هو المخول إجراء 
التحقيقات. وأوضحت مصادر عسكريَّة 

الحًقا اللغط حول »الفعل الذي أقدمت عليه 
إحدى المحاميات بأخذها عينات من جثث 
متوفين من مستشفى زحلة خالفًا للقانون 

ومخالفة قرار النيابة العامة العسكريَّة«، 
فقالت إنَّه »بناًء على ذلك صدر قرار من 

السلطة القضائيَّة المذكورة بتسليم العينات 
إلى مستشفى أوتيل ديو بواسطة السلطة 

العسكريَّة المولجة بالتحقيقات وإنَّ كل ما 
أشيع حول الموضوع من المحامية المذكورة 

هو محض افتراء وتضليل«.
ال توافق على ملف التفاوض والحريري   >>

و»القوات« ال يتراجعان؛ النهار، 8 تموز 2017¶

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
اتصااًل هاتفيًّا بقائد الجيش العماد جوزيف 

عون واطلع منه على األوضاع األمنيَّة في 
البالد ودعاه إلى اجتماع يعقد في السراي 

الحكومي لمناقشة التدابير واإلجراءات التي 
ينفذها الجيش اللبناني للحفاظ على األمن 

واالستقرار ومالحقة التنظيمات اإلرهابيَّة 
والتصدي لها في مختلف أنحاء البالد. وكان 

مجلس الوزراء قد أصدر قراًرا في جلسته 
األخيرة طلب فيها من قيادة الجيش إجراء 

تحقيق شامل وشفاف في ظروف وفاة 
عدد من الموقوفين السوريين الذين تم 

إلقاء القبض عليهم في الحملة االستباقيَّة 
التي شنها الجيش على الخاليا اإلرهابيَّة 

المتغلغلة في بعض مخيمات النزوح السوري 
في عرسال والتي كانت تخطط لتفجيرات 

وأعمال إرهابيَّة على األراضي اللبنانيَّة. تجدر 
اإلشارة إلى أنَّ الرئيس الحريري كان دعا في 
كلمة ألقاها بمناسبة حفل التخرج لجامعة 
بيروت العربيَّة الجيش اللبناني وكل القوى 

األمنيَّة الشرعيَّة لتوفير السالمة واألمان لكل 
المقيمين في لبنان ومالحقة أي شخص من 
أي جنسيَّة ينتمي إلى التنظيمات اإلرهابيَّة 
وعدم التهاون مع أي محاولة لجعل أماكن 

النزوح بيئة حاضنة لإلرهاب والتطرف، معتبرًا 
أنَّ األشقاء النازحين هم شركاء معنا بمكافحة 

اإلرهاب وكشف التنظيمات اإلرهابيَّة التي 
تستهدفهم وتستهدف لبنان.

الرئيس الحريري اتصل بقائد الجيش   >> 
ودعاه الجتماع االثنين؛ المستقبل، 8 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كشفت 
معلومات عن توجه رئيس الجمهوريَّة العماد 

ميشال عون لتكليف المدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم موفًدا رئاسيًّا إلى سوريا 

لبحث ملف النازحين ولم يصدر أي بيان 
رسمي عن رئاسة الجمهوريَّة في هذا اإلطار.

هل يكلف الرئيس عون اللواء إبراهيم؟؛  >> 
الديار، 8 تموز 2017¶

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
حسن فضل الله، في حديث إذاعي، على 

»ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين 
كقضيَّة وطنيَّة ضاغطة من خالل التواصل 
مع الحكومة السوريَّة، واحترام النازحين 

وعدم استغاللهم من قبل أي جهة«، مطالبًا 
بـ»إخراج هذا الملف من البازار السياسي 

ومحاوالت االبتزاز واالستفادة السياسيَّة على 
حسابهم«.

النائب فضل الله: لمعالجة ملف النازحين   >>
كقضيَّة وطنيَّة ضاغطة بالتواصل مع الحكومة السوريَّة؛ 

األنوار، 8 تموز 2017¶

د مدير اإلعالم في الصرح البطريركي  شدَّ
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المحامي وليد غياض على أنَّ بكركي تعتبر 
ملف النازحين »شأنًا داخليًّا يعود القرار 

فيه إلى الدولة اللبنانيَّة ال لسفراء وأحزاب«. 
وعّما يُثار حول مسألة التفاوض من عدمه مع 
الحكومة السوريَّة بشأن عودة النازحين، لفت 
غياض إلى أنَّ بكركي تنظر إلى هذه المسألة 
باعتبارها »أمرًا خاضًعا فقط لتقدير الحكومة 
اللبنانيَّة وما تتخذه من قرار بشأنه يكون هو 
المناسب«، مع التشديد على أنَّ »ملف عودة 

ا مشتركًا لكنه يبقى  النازحين وإْن كان ملفًّ
شأنًا لبنانيًّا داخليًّا تقرر الدولة اللبنانيَّة كيفيَّة 
بتّه وليس سفير من هنا أو حزب من هناك«.

إلى ذلك، نفت مصادر رئاسة الجمهوريَّة أْن 
يكون رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 

قد كلّف أي »موفد رئاسي« التفاوض مع 
الدولة السوريَّة حول عودة النازحين، وقالت: 
»فخامة الرئيس لم يكلف أحًدا وهو ال يزال 

يدرس هذه القضيَّة بدقة وعناية لتحديد 
المخرج األنسب لها«.

مصادر بعبدا لـ»المستقبل«: ال تكليف   >>
ألّي »موفد رئاسي« وعون يدرس المخرج األنسب ــ 

بكركي عن »النازحين«: القرار للدولة ال لسفراء وأحزاب؛ 
المستقبل، 8 تموز 2017¶

كرر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي موقفه الرافض ألي تواصل مباشر 

مع النظام »الُمجرم والقاتل« على حّد قوله، 
معتبرًا »أنَّ طرح هذه المسألة ال يُمكن 

أْن يتم إاّل عبر األمم المتحدة التي نتواصل 
معها في شكل دائم ويومي«، رابطًا »عودة 

النازحين باستتباب األمن واالستقرار في 
مناطقهم السوريَّة بضمانات دوليَّة«.

المرعبي: ال تواصل مباشًرا   >> 
مع النظام المجرم؛ المستقبل، 8 تموز 2017¶

دعــا الرئيس أمين الجميل إلى العمل على 
»إطــالق مبادرة إلعادة النازحين تحرج 

الداخــل والخارج في آن. قد تتذرع األمم 
المتحدة باألوضاع الســائدة في سوريا، 
وهي تبدو في اعتقادي غير مســتعجلة 

علــى العودة تلك. لكن ذلك ال يعفينا من 
عــدم التحرك إلعادتهم إلى مناطق باتت 

آمنــة دونما انتظار ضوء أخضر من هنا أو 
هنــاك...«، مضيًفا: »إاّل أنَّ ذلك لن يحصل 

من دون تنســيق مع الدولة السوريَّة واألمم 
المتحدة في آن«.

الجمّيل: ال مفر من الحوار مع سوريا   >> 
إلعادة النازحين؛ نقوال ناصيف، األخبار، 8 تموز 2017¶

نائب األمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم 
قاســم يتهم الواليات المتحدة األميركيَّة 
واالتِّحــاد األوروبي بمنع عودة النازحين 

الســوريين من لبنان إلى سوريا. وقال: 
»ســمعُت من مسؤول أوروبّي رفيع المستوى 

أنَّه قال إنَّ عودة النازحين الســوريين إلى 
بلدهم تعني أنَّ نظام الرئيس بّشــار األسد 

نظام يســتطيع أْن يديَر دولًة وأْن يحمَي 
األمن وأْن يســتقبَل هؤالء ليعيشوا ضمن 

رعايتــه، وهم يريدون القول إنَّ هذا النظام 
ال يمكــن أْن يعيش في كنِفه أحٌد، وإنَّ 

النزوح في لبنان أحُد أشــكال إعطاء الداللة 
على عدم قدرة النظام الســوري على أْن 

يحمَي مواطنيه«.

في الســياق نفسه، قال النائب نعمة الله أبي 
نصر: »لقد ســبَق لدولة رئيس الحكومة سعد 
الحريــري أْن حّذَر أمام المحافل الدوليَّة من 

أنَّ لبنان يقترب من نقطة االنهيار بســبب 
ضغوط اســتضافِة مليون ونصف مليون الجئ 

ســوري، األمر الذي يفرض اتّخاذ القرارات 
المطلوبــة لفتِح قناة االتّصال مع الدولة 
الســوريَّة واألمم المتحدة في آٍن واحد. 
إنَّ اســتمرار الصمِت في ملف النازحين 

يَطرح على بســاط البحث الهدَف من إنشاء 
وزارة لهــم. ففي مفهوِمنا هي وزارة لتأمين 

عودتهم، وليس إلدارة شــؤونهم أو تثبيت 
بقائهــم وتجّذرهم على أرض الوطن المهّدد 
فــي كيانه وديموغرافيته، في اقتصاده وأمنه 

وهجرة أبنائه«.
ر من غياب الديبلوماسيَّة اللبنانيَّة عن  تذمُّ  >>
األحداث العربيَّة والدوليَّة؛ الجمهوريَّة، 8 تموز 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تحدث 
الوزير السابق سجعان قزي عن سبعة 

وزراء يزورون سوريا أسبوعيًّا وفي شكل 
دوري، وتحدث وزير الداخليَّة والبلديات 

نهاد المشنوق عن أبناء ثالثة وزراء لبنانيين 
يقاتلون في سوريا دعًما للنظام السوري. 

وأكد وزير الخارجيَّة جبران باسيل صراحة أنَّ 
»هناك عالقات ديبلوماسيَّة وعسكريَّة وأمنيَّة 

وماليَّة مع سوريا«، موضًحا »أنَّنا ندفع لهم 
شهريًّا مقابل ما نشتريه منهم من كهرباء 

منذ سنوات طويلة«، مضيًفا: »التواصل مع 
الحكومة السوريَّة ضروري للتعاطي بملفات، 

منها ملف النازحين«، وأنَّه من الطبيعي أْن 
يلتقي بوزير الخارجيَّة السوري وليد المعلم 
عندما يكون في نيويورك ممثاًل لبنان، كاشًفا 
أنَّ »التنسيق مع النظام في سوريا يتم، وهذا 

على مسؤوليتي ومن الجهتين«.
الحكومة العاجزة وأزمة النازحين السوريين؛   >>

نوفل ضو، الجمهوريَّة، 8 تموز 2017¶

التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم ممثلي الفصائل الفلسطينيَّة والقوى 
اإلسالميَّة في سراي صيدا الحكومي في لقاٍء 
هو األّول بعد عمليَّة تسليم المطلوب خالد 
السيّد في مخيم عين الحلوة، حيث أكد أنَّ 
»مرحلة ما قبل تسليم خالد السيد تختلف 

عّما بعدها«.
إبراهيم في صيدا يلتقي   >> 

الفصائل الفلسطينيَّة؛ البلد، 8 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: الذين 
تابعوا خطب الجمعة في مساجد طرابلس 
والشمال الحظوا أنَّ أمر عمليات صدر إلى 
بعض المشايخ من خطباء المساجد بشن 

حملة مركزة على الجيش اللبناني.

بعض خطباء الجمعة في بعض مساجد 
طرابلس ركزوا في خطبهم الدينيَّة على ثالثة 
بنود: أواًل تحميل قيادة الجيش مسؤوليَّة ما 

وصفوه بـ»التنكيل بالنازحين السوريين«، 

وطالبوا قيادة الجيش باالقتصاص من 
»وحوش« في صفوفه »نكلوا« بهاربين من 

»طغاة مجرمين وعصابة قتلة«، حسب وصف 
أحد المشايخ. ثانيًا تحميل الدولة اللبنانيَّة 

مسؤوليَّة ما حصل في مخيمات عرسال 
ووصف الذين سكتوا عن هذا الحدث بالـ 

»خونة«... ثالثًا، مسؤوليَّة قيادات أهل السنة 
من السياسيين وصمتهم ووصفهم بالَكَذبَة 

والدعوة إلى تعريتهم واعتبارهم أيًضا 
»خونة« و»وحوش« ألنَّهم لم يبادروا إلى 

الدفاع عن السنة في مخيمات عرسال.
»أمر عمليات« لخطباء المساجد   >> 
 في الشمال بشن حملة مركزة على الجيش؛ 

جهاد نافع، الديار، 8 تموز 2017¶

التقت ممثّلة مفوضيَّة األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين ميراي جيرار عدًدا من 

الصحافيين في مبنى المفوضيَّة إلطالعهم 
على الوضع الحالي للنازحين السوريين. ومما 

قالته جيرار إنَّ »ثّمة اهتماًما كبيرًا اليوم 
بموضوع النازحين، واألمم المتحدة جاهزة 

للقيام بدور الوسيط بين الدول المضيفة 
للنازحين وسوريا، وبإمكانها عقد اتفاقيَّة 

ثالثيَّة بينها وبين لبنان وسوريا على سبيل 
المثال وبينها وبين سوريا وأي بلد آخر 

يستضيف النازحين، غير أنَّ ظروف العودة 
غير متوافرة حاليًّا، وهي ال تزال تنتظر الحّل 

السياسي الشامل لألزمة السوريَّة الذي 
سيدخل من ضمنها بالطبع موضوع العودة«.

جيرار: هذه هي ضمانات العودة   >> 
الطوعيَّة للنازحين؛ دوللي بشعلني، 8 تموز 2017¶

دعا رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى 
الشيخ عبد األمير قبالن إلى »ضرورة العمل 

لعودة النازحين اآلمنة إلى سوريا، ما يقتضي 
التنسيق والتعاون بين الحكومتين السوريَّة 

واللبنانيَّة«، واستنكر »محاوالت االفتراء التي 
يتعرض لها الجيش«.

قبلن: لعودة آمنة للنازحين؛   >> 
الديار، 8 تموز 2017¶
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رئيس حزب القوات اللبنانيَّة ســمير جعجع 
يقول إنَّ »ســاعة عودة النازحين إلى بالدهم 
دقّت، في ظّل وجود مناطق آمنة«، وشــدد 

على أنَّ »قرار إعادتهم هو قرار ســيادي 
لبنانــي تتخذه الحكومة باالتفاق مع األمم 
المتحدة«، رافًضا دعوات البعض للتنســيق 

مع النظام الســوري، معتبرًا أنَّ »بشار األسد 
انتهى عمليًّا«، محّذًرا من أنَّ »أي تنســيق 

مع األســد سيؤدي إلى عزل لبنان عربيًّا 
ودوليًّا«.

جعجع: عودة السوريين اقتربت والتنسيق   >>
مع األسد يعزل لبنان؛ الشرق األوسط، 9 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
الخــالف في مجلس الوزراء على تأمين 
عودة الالجئين الســوريين إلى ديارهم، 
يذكّــر بالخالف الذي حصل في مجلس 

الوزراء مــع حكومة الرئيس الراحل عبدالله 
اليافي حول جعــل منطقة الجنوب مكانًا 
وحيًدا لمخيّمات الالجئين الفلســطينيين 

كي يســهل إخضاعها للمراقبة األمنيَّة، كما 
أنَّ توزيع المســاعدات يتم بصورة أسهل. 
لكن وزراء تلــك الحكومة عارضوا تجميع 

المخيمــات في الجنوب فقط وذلك خدمة 
ألصحاب المصانع والمعامل الذين يشــّغلون 

الفلســطينيين بأجور ضئيلة بداًل من 
اللبنانيين... أوســاط سياسيَّة ترى أنَّه قبل 

البحث في كيفيَّة إعادة الالجئين الســوريين 
إلى ديارهــم ينبغي البحث أواًل في تأمين 

أمــن هذه العودة وهذا ال يتحقق ال مع 
النظام الســوري وحده وال مع أي طرف آخر 

بمفرده، بــل مع أطراف عديدين معنيين 
بذلك وهم: األمم المتحدة وأميركا وروســيا، 

وبعد االتفــاق يجب تحديد المناطق التي 
يجــب جعلها آمنة كي يصير في اإلمكان 

إعادة الالجئين الســوريين إليها، ليس من 
لبنــان فقــط بل من تركيا واألردن أيًضا وهو 

ما يتطلب التنســيق معها لتكون خطة إعادة 
الالجئين واحدة.

ومــا دامت األمم المتحدة تقول إنَّ ظروف 
عودتهم غير مؤمنــة بعد، فينبغي انتظار 
أْن تصبــح العودة آمنة قبل الخالف على 

كيــف ينبغــي أْن تتم وباالتفاق مع من وإاّل 
كان ذلك شــبيًها بمن يشــتري العربة قبل 

الحصان.
ال عودة للجئين السوريين إلى ديارهم؛  >> 

إميل خوري، النهار، 10 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
حتى هذه الســاعات »الملتهبة« بأزمة 

الالجئين، ال مؤشــرات لمعركة في جرود 
عرســال أو القلمون. وال يزال الحديث 

عن حســم لمصلحة حزب الله هناك في 
إطــار »الضغط« و»التهويل« اإلعالمي على 

المقاتلين في الجرود والالجئين في عرســال، 
لدفعهم إلى »تســوية« وفق شروطه لم 

تنجح حتى اليوم.
المعركة في جرود عرسال إعلميَّة   >> 

 والحسم مكلف... هل يدفع حزب الله الثمن؟؛ 
محمد نمر، النهار، 10 تموز 2017¶

أعلنت قيادة الجيش ـ مديريَّة التوجيه في 
بيان أنَّه: »إلحاقًا لبياناتها السابقة واستناًدا 

إلشارة القضاء المختص، أحالت مديريَّة 
المخابرات لغاية تاريخه 13 موقوفًا سوريًّا 

من الذين أوقفوا خالل مداهمة المخيمات 
في عرسال، على القضاء المختص لتورطهم 
في األعمال اإلرهابيَّة، و135 موقوفًا سوريًّا 
إلى المديريَّة العامة لألمن العام لتجولهم 
على األراضي اللبنانيَّة بصورة غير قانونيَّة، 

فيما أُخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما 
يدينهم«. 

باألرقام: الجيش يوضح مصير الموقوفين   >> 
في عمليَّة عرسال؛ النهار، 10 تموز 2017¶

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
اللجنة الوزاريَّة المختصة بمتابعة قضيَّة 

النازحين السوريين إلى االجتماع للبحث في 
الملف. وستخصص األبحاث لآلليَّة الفضلى 
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إلطالق قطار العودة. وتقول المصادر إنَّ 
نجاح اللجنة في مهمتها يبقى مربوطًا 

باستعداد األطراف كلها إلبعاد الملف عن 
التوظيف السياسي المحلي واإلقليمي.

]وعلى صعيد آخر[ أبلغ مصدر عسكري وكالة 
الصحافة الفرنسيَّة أنَّ »ثالثة أطباء شرعيين، 

وبموجب إشارة من القضاء العسكري، 
أخذوا السبت عينات من جثث السوريين 

األربعة المتوفين اثناء االعتقال، لفحصها في 
المختبرات، بناًء على طلب محامين يمثلون 
أهالي الضحايا، وبناًء على مطالبات هيئات 
ومنظمات حقوقيَّة وإنسانيَّة، كي ال يبقى 

مجال للتشكيك«.
لت؛  أسبوع استيعابي... ومعركة عرسال تأجَّ  >>

النهار، 10 تموز 2017¶

لفت عضو كتلة المستقبل النائب باسم 
الشاب إلى أنَّ »الحل للنزوح السوري في 

لبنان هو العودة إلى مناطق آمنة في سوريا 
تحت رعاية دوليَّة ومن األمم المتحدة«، 

مؤكًدا أنَّ »الحوار مع الدولة السوريَّة ال يؤدي 
إلى شيء ألنَّها عاجزة عن تأمين أي عودة ألي 

نازح ألسباب ماليَّة ولوجستيَّة«.
الشاب: حل النزوح بالعودة إلى مناطق   >>
آمنة تحت رعاية دوليَّة؛ المستقبل، 10 تموز 2017¶

شــدد أمين سر تكتل التغيير واإلصالح 
النائــب إبراهيم كنعان في حديث إذاعي 
على »ضرورة عودة النازحين الســوريين 

بعيًدا عن الوســيلة«، داعيًا إلى »عدم 
تحويلهــا إلــى قضيَّة خالفيَّة وإلى إبعاد ملف 
النزوح عن الســجاالت للخروج بحلول وفق 
المصلحــة الوطنيَّة ال الحزبيَّة وال الطائفيَّة«.

كنعان: عودة النازحين تتطلب إجماًعا؛  >> 
البلد، 10 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: دعوة 
حزب اللــه الحكومة إلى الكّف »عن الدلع 

والمزاح في مقاربة المســائل االستراتيجيَّة« 

تركت تســاؤالت عدة حول الرسالة التي 
بعث بها الحزب بعد أْن حســم أمر معركة 
الجرود في موازاة إعادة التواصل الرســمي 

بين بيروت ودمشــق ]...و[زيارات غير 
معلنــة للمدير العام لألمن العام اللواء 
عباس إبراهيم الذي ســيكون المفاوض 

اللبناني الرســمي مع دمشق بتكليف من 
الرئيس ميشــال عون وعدم ممانعة رئيس 
الحكومة وكذلك مباركة غير مباشــرة من 

النائب وليد جنبالط. 
لهذه األسباب يُصّعد حزب الله في ملفي   >>

النازحين والجرود ــ مصادر للنهار: لمقاربة جديدة 
بالتزامن مع عودة التواصل؛ النهار، 11 تموز 2017¶

عن رئيس الحكومة ســعد الحريري بعد 
لقائــه قائد الجيش العماد جوزف عون في 
حضــور وزير الدفاع يعقوب الصراف: »إنَّ 

ا،  ا وكبيرة جدًّ الجيــش قــام بعمليَّة ناجحة جدًّ
ولو لم يقم بها لكان هناك اليوم مشــكل 
كبيــر في البلد«. إلى ذلك حّذر الحريري 

من أي »تشــكيك في التحقيق الذي تقوم 
بــه قيادة الجيش«، قائاًل إنَّه أمر مرفوض. 

كما شــدد على أنَّ الدعم السياسي للجيش 
»هو دعم غير مشــروط، وقيادة الجيش 

تحــرص دوًما علــى المدنيين قبل أْن يتكلم 
أي شــخص عن هذا الموضوع، والمؤسسة 

العســكريَّة ال تشوبها أي شبهات ومن يحاول 
أْن يصطــاد في المــاء العكر فليخيطوا بغير 
هذه المســلة«. وقد ميّز رئيس الوزراء بين 
حسم عســكري يتواله الجيش وحسم يتواله 
حــزب الله، بقوله: »بصراحة إنَّ كل الدعم 

السياســي موجود للجيش لحسم األمور، لكن 
علينــا أْن نعلم أنَّ هناك مدنيين موجودون 

فــي المخيمات، ووزير الدفاع وقائد الجيش 
يدركان أنَّ لديهما القرار السياســي لتنفيذ 

أي عمليَّة في الوقت الذي يريانه مناســبًا«، 
وأكــد فــي المقابل أنَّه يعارض فتح حزب الله 

معركة في عرسال.

إلى ذلــك علمت »النهار« أنَّ قائد الجيش 
ا من  العمــاد جوزف عون خرج مرتاًحا جدًّ
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لقائه برئيس الوزراء ســعد الحريري في 
حضــور وزير الدفاع يعقوب الصراف، إذ 

أكد الحريري خالل اللقاء الدعم السياســي 
الكبير الســتمرار الجيش في مهمته في 
محاربــة اإلرهاب، والتي يجب أْن تتابع 

بزخــم أكبر. وأوضحت مصادر متابعة 
لالجتمــاع أنَّ الحريري قال لعون إنَّ »الجيش 

فوق الشــبهات«، األمر الذي قطع الطريق 
علــى المصطادين في الماء العكر. وأفادت 
ا  المعلومــات أنَّ قائــد الجيش لم يحمل ملفًّ
بنتيجــة التحقيق في وفاة أربعة موقوفين 

ســوريين قبل استجوابهم والتي ستصدر 
قريبًــا، إنَّما اطلــع على الداتا عن الموقوفين 

في عرســال. وعلمت النهار أنَّ التحقيق 
الذي يشــرف عليه القضاء المختص ومديريَّة 
القانون الدولي اإلنســاني في الجيش، والذي 
تتعامل معه القيادة بدعم مطلق، »ســيكون 

شــفافًا وسيصدر في األيام المقبلة«. 
الحريري يطّوق »التوظيف«:   >> 

دعم كامل للجيش؛ النهار، 11 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل 
عن »مصادر عســكريَّة«، أنَّ الجيش وسائر 

األجهزة األمنيَّة ستســتمر في مالحقة 
الخاليــا اإلرهابيَّة وعناصرها في عقر 

أماكــن تجمعاتهم في مخيمات الالجئين 
الســوريين في كل المناطق اللبنانيَّة... 

وقبل اســتقبال رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريــري قائد الجيش العماد جوزف عون، 
أتمت المؤسســة العسكريَّة التحقيق الذي 
فتحته في تحديد ظروف وفاة الســوريين 
األربعة، وتبين بحســب األطباء الشرعيين 

أنَّهم »يعانون مشــكالت صحيَّة في األصل، 
وأثنــاء توقيفهم مع اآلخرين حصلت لديهم 

مضاعفــات صحيَّة أدت إلى وفاتهم«. 
وأظهرت حصيلــة التحقيق معهم أنَّهم لم 
يتعرضــوا ألي أعمال تعذيب وهذا ما تم 

تثبيتــه في التقرير النهائي. 
الجيش خطه أخضر ال يعترف باألحمر...   >>

والتحقيق انتهى؛ رضوان عقيل، النهار، 11 تموز 2017¶

وزير الصحة غســان حاصباني، في ملتقى 
بيروت الدولــي للصناعة الصحيَّة، يتحدث 
عن تحديــات كبيرة تواجه القطاع الصحي 
في لبنان وهي تحديات تفاقمت بشــكل 

كبيــر نتيجة أزمة الالجئين.
استراتيجيَّة للقطاع الصحي »صحة 2025«   >>
تضمن العلج لغير المضمونين ــ حاصباني لـ»النهار«: 

 التمويل من الموازنة واالشتراكات والهبات؛ 
موريس متى، النهار، 11 تموز 2017¶

علــى ذّمة المقال المشــار إليه أدناه: 
»الحاجــة هي إلى عــودة النازحين إلى 

ديارهم في أقــرب وقت وليس بعد 
عقــود أو ال عــودة أبًدا. فال خالف على 
البعد اإلنســاني لألزمــة وكيفيَّة مراعاته 
بالتعــاون مع الهيئــات الدوليَّة، ]ولكن 

عــودة[ النازحين إلى أراٍض ســوريَّة تفترض 
التواصــل مع من يســيطر على هذه 

األراضــي ولو كان من أبغــض الناس إلينا. 
فالمســألة ليست شــخصيَّة، إنَّما تمليها 
مصلحــة حيويَّة للبنــان وال مكان فيها 

للعاطفــة أو المبــادئ المبهمة أو المراعاة. 
لنفاوض أيًّا كان من أجل عودة النازحين   >>

السوريين؛ فادي تويني، النهار، 11 تموز 2017¶

يرى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون أنَّه »كان األحرى ببعض المسؤولين أْن 
يمتنعوا عن تسويق مصالح النظام السوري في 

مسألة النازحين، ألنَّ الحساسيَّة كبيرة واالستفزاز 
سريع«.

أّما النائب عن تيار المستقبل عمار حوري 
فاعتبر أنَّ »األمم المتحدة هي الجهة الوحيدة 

الصالحة للبحث في آليَّة عودة النازحين، 
وخصوًصا أنَّ العودة مرتبطة بمناطق ال تزال 

خاضعة لتعقيدات«، مؤكًدا أنَّ »التواصل األمني 
قائم منذ مدة«.

في المقابل، شدد النائب عن الحزب السوري 
القومي االجتماعي مروان فارس على أنَّ »عودة 

النازحين السوريين تقتضي تنسيًقا متكاماًل 
بين الحكومتين السوريَّة واللبنانيَّة«، معتبرًا أنَّه 
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»إذا أراد اللبنانيون فعاًل أْن يحلّوا قضيَّة النزوح، 
فهناك مناطق شاسعة في سوريا«. وأضاف: 

»نستطيع أْن نجد حاًل فوريًّا لكل هذه القضيَّة 
التي أصبحت في يد البعض من اللبنانيين أداة 

استغالل للهيئات الدوليَّة التي ال تريد عودة 
النازحين السوريين إلى سوريا«.

انقسام لبناني حول آليَّة إعادة اللجئين   >>
السوريين إلى بلدهم؛ الشرق األوسط، 11 تموز 2017¶

أكد عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي 
»أنَّ مزيًدا من تورط حزب الله في القتال 

في سوريا ال يمكن إاّل أْن ينعكس سلبًا على 
الوضع الداخلي في لبنان وعلى الحالة األمنيَّة 

داخل مخيمات النازحين السوريين وقد 
أثبت الجيش أنَّه القوة الوحيدة التي تطمئن 

اللبنانيين والنازحين«. 
حذر من تشويه صورة الجيش ألنَّه صمام   >>
 األمان ــ وهبي: لدعم الجيش وتجهيزه والدفاع عنه؛

األنوار، 11 تموز 2017¶

عن وزير المهجرين، رئيس الحزب 
الديموقراطي اللبناني، طالل أرسالن بعد 
لقائه سفير سوريا علي عبد الكريم علي: 

»النزوح عبء كبير يلزمه حّل جذري«. 
أما علي فاعتبر أنَّ »التنسيق قائم بين 

الحكومتين، ولكن يجب أْن يفعل من أجل 
الوصول إلى أسرع طريق لمعالجة مشكلة 
النازحين، واألهم هو الخروج من المكابرة 

والكالم غير المسؤول...«.
علي: لبنان يدفع ضريبة غير مضطر   >> 

 لدفعها ــ أرسلن استقبل السفير السوري: النزوح 
 عبء كبير يلزمه حّل جذري وأْن نتحّمل مسؤوليتنا؛ 

األنوار، 11 تموز 2017¶

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن 
أنَّ ما قام به الجيش اللبناني في عرسال 

هو عمل أمني ضد اإلرهابيين، وليس ضد 
مخيمات النازحين، داعيًا إلى »الحوار المباشر 

والتواصل المباشر والنقاش مع الحكومة 
السوريَّة، وهي الحكومة الشرعيَّة الموجودة 

في سوريا بغية عودة النازحين السوريين 
بشكل ممنهج ومدروس وآمن وواقعي، وهذا 

ما نؤكد عليه«، مشيرًا إلى أنَّ »من يطرح، 
ويريد، عكس هذا األمر فهو ال يريد عودة 
السوريين إلى ديارهم، وهذا غير منطقي«.
الحاج حسن: ما قام به الجيش بعرسال   >> 
عمل أمني ضد اإلرهابيين؛ األنوار، 11 تموز 2017¶

طالب عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب 
أمل أبو زيد بـ»قرار لبناني رسمي حاسم 

بإعادة النازحين إلى المناطق اآلمنة 
والمستقرة لوضع حد لقنبلة النزوح السوري 

قبل أْن تنفجر أمنيًّا وديموغرافيًّا ويتشظى 
الواقع اللبناني اجتماعيًّا واقتصاديًّا وحياتيًّا، 

من دون التوقف عند شعارات العودة 
الطوعيَّة للنازحين التي تصدر عن بعض 
ممثلي المجتمع الدولي الذي عليه، بدل 

التفرج على هذه القضيَّة، أْن يُبادر بسرعة 
إلى إعادة النازحين إلى ديارهم بدل إبقائهم 

في لبنان وتحويل األرض اللبنانيَّة إلى وطن 
بديل وإلى أرض غير آمنة وغير مستقرة«.

أبو زيد يحذر من استمرار ملف   >> 
النزوح مفتوًحا؛ المستقبل، 11 تموز 2017¶

عقدت قيادتا حركتي فتح وحماس في لبنان 
لقاًء مركزيًّا في مقر سفارة دولة فلسطين 

في بيروت، وتوافق المجتمعون على تثبيت 
مبادئ العمل المشترك بما يخدم أوضاع 

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات.
لقاء بين فتح وحماس في سفارة فلسطين:   >>

لنموذج مشترك يحفظ المشروع الوطني وأمن 
المخيمات؛ اللواء، 11 تموز 2017¶

على ذّمة المقال المشــار إليه أدناه: يعرب 
وزير بارز عن قرفه مما يحصل... ويســأل: 

فــي دول العالم قاطبة، الخارجيَّة هي 
من يعبّر عن الموقف الرســمي للدولة، 

أما في لبنان فما شــاهدناه من خالل 
إطاللة وزير الخارجيَّة جبران باســيل على 

إحدى شاشــات التلفزة مشرًحا الموقف 
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اللبنانــي من موضوع النازحين والعالقة 
مع ســوريا واإلشادة بها، هو أمر مستغرب 
أْن يمر مــرور الكرام، ألنَّه يصيب الحكومة 

فــي مقتل... إضافة إلى ذلك، إنَّ رئيس 
الحكومة ســيصطحب معه وزير الخارجيَّة 

إلى واشــنطن، وبالتالي هما ذاهبان إلى 
العاصمة األميركيَّــة بموقفين متناقضين، 

وتحديًدا في األمور االســتراتيجيَّة من 
موضوع النازحين والحرب الســوريَّة ودور 

حزب الله، وهذا أيًضا ال يبشــر بالخير. 
تناقضات داخل الحكومة وخلفات   >>

استراتيجيَّة تفرطها ــ تساؤالت خليجيَّة عن موقف 
 باسيل أخيًرا من سوريا؛ وجدي العريضي، 

النهار 12 تموز 2017¶

في افتتاحيَّة بقلم سركيس نعوم ضمنها أسئلة 
منه وأجوبة من شخصيَّة وصفها بـ »المسؤول 

األبرز نفسه في أكبر تجّمع للمنظمات 
اليهوديَّة األميركيَّة الذي يتخذ نيويورك مقرًا 

لها«، يسأل سركيس: ماذا عن فلسطينيّي 
لبنان؟ فيأتيه الجواب: »لم يعودوا في رأيي 

عاماًل حاسًما أو خطيرًا أو مهًما«.
فلسطينيو لبنان َغْيُر ُمِهّمين َغْيُر خطرين!؛   >>

سركيس نعوم، النهار، 12 تموز 2017¶

عن وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع 
لتكتل التغيير واإلصالح: »كلنا جيش وقوى 

أمن في المعركة ضد اإلرهاب واألمر ال 
يحتمل التشكيك وال المراوغة وال المزايدة«، 

وطالب الحكومة بـ»خطة واضحة لعودة 
النازحين السوريين، عبر تطبيق األنظمة 

اللبنانيَّة المتوافقة مع المواثيق الدوليَّة«، 
الفتًا إلى »أنَّ األمم المتحدة هي منظمة 

دوليَّة، والمجتمع الدولي هو مجتمع دولي، 
وكل هذه الدول والمنظمات ليست لبنان وال 

يمكن أن نستودع المصلحة اللبنانيَّة ألحد 
إاّل السلطة اللبنانيَّة«. وأشار إلى أنَّ »آالف 

النازحين يحملون بطاقة نازح يعبرون الحدود 
ويعودون إلى لبنان، ومن يعبر ويعود إلى 

بلده ال يعود نازًحا، ونطالب كل وزير بتطبيق 

القوانين اللبنانيَّة المرعيَّة اإلجراء في ملف 
النزوح، فالخطر داهم، وعندما قلنا ذلك في 
الماضي، قالوا عنا عنصريين، فلنذهب إلى 

العالج مًعا قبل فوات األوان«.
»التغيير واإلصلح«: كلنا   >> 

 في المعركة ضد اإلرهاب ونرفض األصوات الشواذ؛
النهار، 12 تموز 2017¶

أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب 
إبراهيم كنعان بعد إقرار موازنتَي وزارتَي 
العدل والخارجيَّة والمغتربين أنَّ اللجنة 
اطلعت من وزير العدل ومجلس القضاء 

األعلى على »وضع العدليَّة، والتقرير السنوي 
الذي يشير إلى زيادة الدعاوى الجزائيَّة 

بنسبة 35 في المئة من جراء النزوح 
السوري«.

المال أقرت موازنَتي الخارجيَّة والعدل   >>
وأوصت بجمع اإلدارات؛ النهار، 12 تموز 2017¶

مقتل السوري عاطف الشيخ عبد القادر لدى 
محاولته الفرار إثر قيام الجيش بمداهمة 

المبنى الذي يقطنه في وسط بلدة عرسال. 
عرسال: الجيش أطبق على مصنع   >>

للمتفجرات وقتل إرهابيَّْين ــ ضبط عبوات ممغنطة 
والسلكيَّة وذات قدرة تدميريَّة؛ النهار، 12 تموز 2017¶

عقد النائب خالد الضاهر مؤتمرًا صحافيًّا 
في منزله بطرابلس، انتقد فيه بشدة وزير 

الدفاع الوطني يعقوب الصراف، مطالبًا إياه 
بـ »االعتذار من أبنائنا الجرحى في الجيش، 

ومن أهاليهم ومن أهل عكار الذين هم 
نصف الجيش، ألنَّه يدافع عن الميليشيا 

المسلحة غير الشرعيَّة ويدعمها تحت اسم 
المقاومة... كذلك طالبه بـ»أْن يعتذر من 

أهالي الطفلة السوريَّة التي سقطت، ليس، 
كما ادعى، بسبب تفجير والدها لنفسه، 

فوالدها حّي وأمها حيَّة، بل بسبب وقوع 
حائط الخيمة التي تسكن فيها وجدرانها 

من الخفان بسبب ارتطام الماللة به، ألنَّه 
بسياسته يؤدي إلى ضرب صدقيَّة الجيش«. 
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ومما قال: »اتصلت بذوي الضحيَّة الطفلة، 
أبوها ال يزال حيًّا، والكذب على الرأي العام 

سينكشف، واتصلت بممثلي المنظمات 
اإلنسانيَّة، وكلنا رأينا مواقف المحامية دياال 

شحادة. هناك ثالث جثث في مستشفى 
زحلة، لم تشّرح إلى اآلن... عدا الذين دفنوا 
من دون طب شرعي وهم أربعة. وأنا اآلن 

أطالب بالكشف على السجون اللبنانيَّة 
لمعرفة مدى األذيَّة الالحقة بهؤالء المعتقلين، 

وكم أصبح عدد الضحايا؟«.
الضاهر ُمهاجًما الصراف: يضرب  >> 

صدقيَّة الجيش؛ النهار، 12 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مع 
تصاعد الجدل في لبنان حول الالجئين 
السوريين وسبل عودتهم الى بالدهم، 

وخصوًصا أولئك الذين ينتمون إلى مناطق 
آمنة، يعيش البعض هاجس توطين هؤالء 
فيما يرفض البعض اآلخر مبدأ الحوار مع 

النظام السوري لتسهيل عودتهم انطالقًا من 
عدائه له. لكن السؤال: هل يريد الالجئون 

السوريون العودة إلى بالدهم؟ وما هو الحل 
الوسط الذي يمكن أْن يسهل عودتهم من 
دون أْن يكون لمصلحة طرف على حساب 

طرف آخر؟ 

نبدأ من استطالع للرأي أجرته المفوضيَّة 
العليا لشؤون الالجئين أخيرًا بين الالجئين 

السوريين في لبنان لمعرفة تفكيرهم حيال 
العودة إلى سوريا. بحسب هذا االستطالع، 

فإنَّ 6٪ منهم فقط يريدون العودة، و٪8 
منهم ال يريدونها أبًدا، ورفض نحو 75٪ إعالن 
موقفهم. وأظهر االستطالع أنَّ غالبيَّة الالجئين، 

رغم األوضاع التي يعيشونها في لبنان، 
يفضلون البقاء فيه على الذهاب حاليًا إلى 

سوريا، مع أنَّ قسًما كبيرًا من هؤالء ينتمون 
إلى مناطق ومدن وقرى آمنة. في المقابل، 
ووفق دراسة قامت بها األمم المتحدة قبل 
عامين، فإنَّه كلما طالت مدة بقاء الالجئين 
في دولة مضيفة، صارت عودتهم أصعب. 

أمام هذا الواقع دق وزير العمل السابق 
سجعان قزي ناقوس الخطر، داعيًا األمم 

المتحدة إلى »التمييز بين الالجئين داخل 
سوريا )من منطقة إلى منطقة( وبين 

الالجئين خارج سوريا )من سوريا إلى دول 
أخرى(. وعلى رأي قزي، فإنَّ »رقم نصف 

المليون الذي أعلنته مفوضيَّة الالجئين يمثل 
حقيقة 440 ألف مشرد سوري عادوا إلى 
مناطقهم من مناطق سوريَّة أخرى، علًما 

بأنَّ نحو 6.3 ماليين مشرد سوري داخلي«. 
ويبيّن تقرير دولي أنَّ األمم المتحدة وسائر 
المنظمات العربيَّة والدوليَّة تعطي األولويَّة 

منذ سنة إلعادة المشردين داخل سوريا على 
حساب إعادة الالجئين من خارجها... إاّل أنَّ 

قزي يعتبر أنَّ ثمة تالعبًا بأعداد الالجئين في 
لبنان، إذ قّدرت المنظمات الدوليَّة عددهم 

بأقل من 19٪ مما هو عليه بين سنتي 2016 
و2017، حيث لم تُْحتَسب أعداد الالجئين 
الذين ليس لديهم عائالت. ال بل إنَّ عدًدا 

كبيرًا استحصل على عقود عمل غير شرعيَّة 
بسبب عجزهم عن الحصول على إجازات 

عمل من وزارة العمل بين عامي 2014 
و2017. وفي السياق عينه، أظهرت دراسة 
أجرتها الجامعة اليسوعيَّة في بيروت أنَّه 

جرى تقدير أعداد الالجئين بأقل مما هي 
بنسبة 23٪ عام 2016... ويستغرب قزي كيف 

تعلن المفوضيَّة العليا لشؤون الالجئين »أنَّ 
نحو نصف مليون سوري عادوا إلى بالدهم 

بين شهري كانون الثاني وأيار 2017، في 
حين أنَّ عدد العائدين ال يتجاوز الـــ 31,226 

نازًحا حيث عاد 7184 من لبنان و1884 من 
العراق و1558 من األردن و20,314 من تركيا 

و286 من مصر«.
6% من اللجئين السوريين مع العودة و%8   >>

ضدها و75% كتموا موقفهم ــ قزي: إلصدار عفو عن 
 المتخلفين عن الخدمة العسكريَّة تسهيًل لعودتهم؛

سلوى بعلبكي، النهار، 12 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عمليات 
ال تحصى نفذتها جهات عدة في إطار 
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مكافحة اإلرهاب واستباق حركة اإلرهابيين، 
ولم تكن عمليَّة الجيش في عرسال األولى 

من نوعها، وحين فّضل مشتبه فيه أْن ينتحر 
على أْن يعتقل، فإنَّه أعطى الدليل إلى 

وجود سالح ومسلحين في مخيمات اللجوء، 
وبالتالي كان على الجيش أْن يقوم بالدهم 

عاجاًل أو آجاًل...

من دون أْن يكون الجيش معنيًّا بهذا النقاش، 
بدت عمليته الضروريَّة كأنَّها تسدي خدمة 

لحزب الله المتعجل إعادة النازحين. فبعدما 
شارك نظام بشار األسد في تهجيرهم، يريد 

حزب الله اآلن استغاللهم ألهداف ثالثة: )1( 
إثبات أنَّه ينشئ في سوريا »مناطق آمنة« 

بضماناته قبل ضمانات النظام، )2( اكتساب 
مشروعيَّة لبنانيَّة داخليَّة لدوره في سوريا 
عبر إعادة النازحين ولو بـ»التهشيل«، )3( 

استغالل عمليَّة »التهشيل« هذه إلعادة 
التواصل »الرسمي« بين بيروت ودمشق. 

إعادة النازحين بالتهشيل؛   >> 
عبد الوهاب بدرخان، النهار، 12 تموز 2017¶

حذر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في مداخلة له في مقر األمم 

المتحدة خالل المناقشات الجاريَّة بعنوان 
»نحو ميثاق عالمي بشأن الالجئين«، من 
»ارتفاع منسوب التوتر بين المجتمعات 

المضيفة والنازحين إلى مستويات خطيرة«، 
مشيرًا إلى »أنَّ العبء في حالتنا ليس ماديًّا، 
بقدر ما يحمل من مخاطر زعزعة لالستقرار، 

وينذر باضطرابات اجتماعيَّة وعنف تجعل 
أمن لبنان واستقراره على المحك«. وشّدد 

على أنَّه يوم نرى اإلنصاف بين دول العالم 
في تقاسم األعباء، حينها نتحدث عما يمكننا 

القيام به أكثر للنازحين السوريين في لبنان«. 
وَمثَّل على ذلك باإلحالة إلى تجاوب الدول 
المانحة مع خطط االستجابة ألزمة النزوح 
السوري، ففي 2014 تلقى لبنان 47٪ من 

النداء الذي أطلقناه، وفي عام 2015 تلقينا 
54٪، بينما في عام 2016 تلقينا 46٪ فقط 

وخالل األشهر السبعة من 2017 لم نتلق 
سوى 13٪ من التمويل...

المرعبي في مناقشات جنيف: نسمع عن   >>
»تقاسم العبء« ولم نتلّق في 7 أشهر من 2017 سوى 

13% من التمويل!؛ النهار، 12 تموز 2017¶

تناول األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله خالل إطاللة متلفزة بمناسبة انتصار 

العراق على تنظيم داعش، قضيَّة النازحين 
السوريين، وقال: »هذا الملف ]ملف اللجوء 

السوري[في حاجة إلى حل، َوَدَعْونا في 
السابق ومجّدًدا ندعو الحكومة اللبنانيَّة 

إلى أْن تتصل بالحكومة السوريَّة وتتفاوض 
معها ليتم تسهيل عودة النازحين إلى بيوتهم 

وقراهم... البعض قال إنَّ اتصال الحكومة 
اللبنانيَّة يعني إعطاء شرعيَّة للنظام السوري، 

هذا غير صحيح، فالحكومة السوريَّة لها 
سفراء في كل الدول إاّل في دول قليلة، 

وبعضهم يتفاوض معها في السر وفي العلن، 
والرئيس الفرنسي الحالي اعترف بشرعيَّة 

األسد، إًذا، الحكومة الحاليَّة عندما تتفاوض 
مع الحكومة السوريَّة فهذا ال يعني إعطاءها 

الشرعيَّة ألنَّها ليست في حاجة إليها«. 

إلى ذلك أشار نصرالله إلى أنَّ حزب الله ال 
يريد دوًرا في التفاوض وإعادة النازحين، 

»وإذا كنتم ال تُريدوننا أْن نساعد فتوفرون 
علينا، ألنَّ لدينا عماًل كثيرًا، وألسباب إنسانيَّة 

واجتماعيَّة وأخالقيَّة وأمنيَّة واقتصاديَّة 
نعتبر أنَّ عودة النازحين إلى سوريا مصلحة 

للنازحين وللشعب اللبناني، ومن هذا 
المنطلق وجهنا النداء«، وأضاف: »إنَّها المرة 
األخيرة التي أتحدث فيها عن جرود عرسال. 

لقد آن األوان لالنتهاء من تهديد المجموعات 
المسلحة في جرود عرسال، والوقت قليل 

ا للتوصل إلى تسويات أو مصالحات...«. جدًّ
نصرالله كرر الدعوة إلى التفاوض مع   >>
دمشق: آن األوان للنتهاء من اإلرهاب في جرود 

عرسال؛ النهار، 12 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قائد 
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القوة الفلسطينيَّة المشتركة العقيد بسام 
السعد يلتقي بأصحاب الصيدليات في مخيم 

عين الحلوة للتشاور في وضع خطة عمل 
مشتركة للتصدي لظاهرة تصنيع المخدرات 

الدوائيَّة وتسويق األدوية المنتهية الصالحيَّة، 
بعدما نشطت أخيرًا في المخيّم تجارة 

المخدرات، وبعدما سلّمت القوة الفلسطينيَّة 
عدًدا من التجار إلى مخابرات الجيش بهدف 

تحصين األمن االجتماعي والصّحي في 
المخيّم.

»عين الحلوة« ينتفض في وجه ُمصنِّعي   >>
المخّدرات؛ علي داود، الجمهوريَّة، 12 تموز 2017¶

مديريَّة البقاع اإلقليميَّة في أمن الدولة 
توقف مجموعة شبكات منظمة تعمل في 
البقاع الغربي وقضاء زحلة وتقوم بتهريب 

سوريين وعائالتهم إلى لبنان وتحتجز حريّتهم 
مقابل فدية ماليَّة. وقد اعترف السوري )خ. 

أ.( بانتسابه إلى شبكة تهريب يديرها اللبناني 
المعروف بأبو علي الكفير وآخرون، وهم 
يقومون باحتجاز السوريين في غرف على 
السطوح إلى حين تسديدهم فدية ماليَّة 
تصل إلى 350 دوالًرا أميركيًّا للفرد الواحد.
شبكات تهريب للسوريين وتحتجزهم؛   >>

الجمهوريَّة، 12 تموز 2017¶

استبعد عضو اللقاء الديموقراطي النائب 
غازي العريضي »أْن يؤدي ملف النازحين 

السوريين إلى تفجير الحكومة«، وذكّر بأنَّ 
»األردن حصل على مليارات الدوالرات في 

مسألة النازحين، إضافة إلى عمليَّة حصر 
تنظيم وجودهم«، محّماًل »مسؤوليَّة عدم 

ضبط عمليَّة النزوح السوري في لبنان 
للجميع« مؤكًدا أنَّ »مواجهة العمليات 

اإلرهابيَّة ال عالقة لها بمسألة النازحين«. 
العريضي: الجميع يتحمل مسؤوليَّة عدم   >>

ضبط النزوح؛ المستقبل، 12 تموز 2017¶

عن وليد جنبالط في تغريدة عبر تويتر: 
»يجب الحد من عاصفة الحقد والعنصريَّة 

تجاه الالجئ السوري الذي يُضيف على 
االقتصاد المحلي حوالى مليار دوالر ونيف«.

جنبلط: للحد من الحقد والعنصريَّة   >> 
تجاه النازحين؛ اللواء، 12 تموز 2017¶

شددت كتلة المستقبل في بيان لها على 
»موقفها الثابت الذي عبّرت عنه في بياناتها 
السابقة بشأن الطريقة الصحيحة والمسؤولة 

في التعامل مع أزمة النازحين السوريين 
بعيًدا من إرغامات السياسات الشعبويَّة أو 

الوقوع في لّجة استنفار العصبيات العنصريَّة 
أو التأثر باألهداف والغايات االنتخابيَّة«، 

مطالبة الحكومة بـ »التعاطي مع قضيَّة عودة 
أولئك النازحين حصريًّا مع األمم المتحدة من 
أجل تأمين عودة آمنة وسليمة لهم وبضمانة 

دوليَّة إلى مناطق آمنة في سوريا«.
المستقبل: التعاطي بشأن عودة النازحين   >>

مع األمم المتحدة؛ البلد، 12 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يردد 
المسؤولون األمميون باستمرار أنَّهم مع 

العودة الطوعيَّة لالجئين السوريين في لبنان 
إلى بالدهم، من دون أْن يشرحوا ماهيَّة 

تلك الطوعيَّة، وماذا يقابلها إذا لم يرد هؤالء 
تلك العودة وأعجبهم المناخ الجديد وأنماط 

العيش ووفروا لهم عماًل وقرروا االستيطان. 
هل يمنع لبنان من دفعهم إلى العودة؟

حفلة مزايدات حول اللجوء؛   >> 
غسان حجار، النهار، 13 تموز 2017¶

على ضوء نجاح عودة دفعة أولى ضمت 300 
شخص من »سرايا أهل الشام« وعائالتهم في 

10 حزيران المنصرم، عادت عشرون عائلة 
سوريَّة الجئة من مخيم النور في عرسال 

)100 شخص( إلى بلدة عسال الورد في ريف 
دمشق بناًء على موافقة النظام السوري 

وحزب الله وبتسهيل من الجيش اللبناني.
دفعة ثانية من 100 الجئ سوري عادت إلى   >>
ريف دمشق ومفاوضات لمغادرة المزيد استباًقا لمعركة 

جرود عرسال؛ النهار، 13 تموز 2017¶
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قال رئيس الحكومة سعد الحريري خالل 
ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إنَّ الجيش 

يقوم بمهماته بمحاربة اإلرهاب والحفاظ 
على األمن واالستقرار، وكشف عن »تحقيق 

شفاف يجريه لجالء مالبسات وفاة بعض 
الموقوفين لديه«. إلى ذلك التقى الحريري 

بممثلة مفوضيَّة األمم المتحدة العليا لشؤون 
الالجئين ميراي جيرار في حضور وزير الدولة 

لشؤون النازحين معين المرعبي.
مجلس الوزراء جّدد دعم الجيش   >> 
وأّجل بّت التعيينات؛ النهار، 13 تموز 2017¶

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة 
الوزاريَّة المكلفة متابعة شؤون النازحين 

وبحث في االجتماع كيفيَّة التعامل مع 
مسألة النزوح السوري إلى لبنان من كل 

جوانبها واالتفاق على تحضير ورقة عمل في 
هذا اإلطار كما تمَّ التطرق إلى المساعدات 
التي تقدمها األمم المتحدة إلى لبنان وسبل 

تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير 
الشرعيَّة للنازحين السوريين. 

الحكومة بالتعيينات... ومعركة عرسال   >>
لـ»السّيد«!؛ النهار، 13 تموز 2017¶

عن المتحدثة باسم المفوضيَّة العليا لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان، بشأن 

عودة عدد من النازحين: »ما حصل هو نتيجة 
اتفاق بين مجموعات مسلحة، ال دخل لألمم 

المتحدة به«، وأضافت: »تمكّنا من توثيق 
مغادرة نحو 30 عائلة وتأكدنا من أنَّهم يعون 
تماًما الظروف التي سيعودون إليها في عسال 

الورد وفليطة ومناطق يبرود، وهم بالمقابل 
أفادوا بأنَّهم تثبتوا قبل المغادرة من أنَّ 

بيوتهم وعقاراتهم ال تزال موجودة«.
60 عائلة سوريَّة تغادر عرسال بعد تعاظم   >>

الضغوط األمنيَّة ــ فريق من األمم المتحدة التقى 
 المغادرين للتأكد من أنَّ عودتهم »طوعيَّة«؛ 

بوال أسطيح، الشرق األوسط، 13 تموز 2017¶

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 

جعجع خالل لقائه وفًدا من دائرة المصارف 
في مصلحة النقابات في الحزب أنَُّه »بعد 

سبع سنوات من األعباء جراء النزوح السوري، 
ومن اهتراء للبنى التحتيَّة وتفاقم المخاطر 

األمنيَّة، أصبح من الضروري إيجاد حل جذري 
لهذه المعضلة«، مشدًدا على »وجوب عودة 
النازحين نحو المناطق اآلمنة في سوريا، ألنَّ 
كل واحدة منها هي عبارة عن أراض شاسعة 

وأكبر من مساحة لبنان«. وأشار إلى أنَّ 
»القوات تحضر اقتراًحا لطرحه على مجلس 

الوزراء الذي بدوره سيرسله إلى األمين العام 
لألمم المتحدة يبلغه فيه أنَّه حان الوقت 
لوضع آليَّة لعودة النازحين إلى المناطق 

اآلمنة الخالية من المعارك العسكريَّة«.
جعجع: لعودة النازحين   >> 

إلى المناطق اآلمنة؛ الشرق، 13 تموز 2017¶

أبرز بنود المسوَّدة التي تقّدم بها وزير 
الخارجيَّة والمغتربين جبران باسيل حول 

اإلجراءات الواجب اتخاذها لتقليص أعداد 
النازحين السوريين في لبنان: 

- التأكيد على الرفض القاطع والنهائي لتوطين 
النازحين والالجئين حسب ما نّص عليه 

الدستور وتنشيط وتسريع عمليات إعادة 
التوطين في الدول الثالثة على الرغم من 
تحفظاتنا على مبدأ إبعاد أهل سوريا من 

بلدهم.

- التأكيد على أنَّ الحّل السياسي هو الحّل 
الوحيد لألزمة في سوريا، وعلى أنَّ الحّل 

الُمستدام الوحيد ألزمة النزوح هو في عودة 
السوريين اآلمنة إلى المناطق الممكنة داخل 

سوريا على دفعات ومراحل.

- تغيير المقاَربة في التعاطي مع المجتمع 
الدولي لفرض ضرورة حماية وتحصين 
المجتمع المضيف، عماًل بمبدأ تقاسم 

المسؤوليات المكرّس في القانون الدولي، 
واشتراط تقديم المساعدات المباشرة 
للسلطات الرسميَّة في لبنان حكومًة 

ومؤسسات عامة وبلديات، وللمجتمعات 
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المضيفة مقابل قبول دخول مساعدات مباشرة 
إلى النازحين على قاعدة متساوية.

- ضبط الحدود واالستمرار بإقفال المعابر 
الحدوديَّة مع سوريا أمام الدخول الجماعي 

للمواطنين السوريين إلى لبنان وحصر الدخول 
الفردي للنازحين بالحاالت اإلنسانيَّة االستثنائيَّة 

وفًقا لنظام الدخول المعتمد في مطلع 
2015 )القائم على حصر الدخول بالحاالت 
االستثنائيَّة(، على أْن تكون مقترِنًة بموافقة 

السلطات المعنيَّة.

- االمتناع عن اعتبار السوريين المتنّقلين 
عبر الحدود نازحين، وعدم معاملتهم على 
هذا األساس ونزع بطاقات النزوح عن غير 

مستحقيها.

- تسجيل الوالدات: اعتماد اآلليَّة القانونيَّة 
التي تقضي بتسجيلهم في سجّل األجانب 

لدى المديريَّة العامة لألحوال الشخصيَّة على 
أْن تجرى متابعة تسجيلهم وفق األصول لدى 

الدوائر السوريَّة المختصة بحسب األصول 
الدبلوماسيَّة.

- العمل على تسليم المحكومين السوريين في 
السجون اللبنانيَّة إلى سوريا بحسب األصول 
القانونيَّة مع مراعاة التزامات لبنان الدوليَّة.

- قبول المساعدات والمشاريع بعد عرضها 
على مجلس الوزراء وإقرارها ضمن الخطة 

الوطنيَّة الواضحة المتوافق عليها في مجلس 
الوزراء بهدف مساعدة المجتمع المضيف 

واإلعداد لخطط عودة المواطنين السوريين 
اآلمنة إلى بالدهم.

»الجمهوريَّة« تنشر مسوَّدة باسيل   >> 
عهم على العودة؛  لتقليص النزوح: لخطوات عكسيَّة تُشجِّ

الجمهوريَّة، 13 تموز 2017¶

عن وزير شؤون النازحين معين المرعبي بعد 
انتهاء اجتماع اللجنة الوزاريَّة المكلفة متابعة 

شؤون النازحين: »موضوع االتصال بالنظام 
السوري، كما قال عنه الرئيس سعد الحريري، 

هو موضوع خالفي، ونعود ونكرر موقفنا وهو: 
َمن هو مع النظام يستطيع العودة ساعة يريد 

والحدود مفتوحة بشكل رسمي والدليل أنَّ 
آخر 150 شخًصا عادوا بدون أي اعتراض«.

معين المرعبي: الحدود مفتوحة   >> 
لمن يريد العودة؛ اللواء، 13 تموز 2017¶

ناشد رئيس بلديَّة عرسال باسل الحجيري 
الدولة والجيش تحييد المدنيين في بلدته 
عن المعركة المرتقبة سواء كانوا لبنانيين 
أو سوريين، وأضاف: »إنَّ عرسال تحتضن 

عشرات آالف النازحين السوريين وإنَّ نحو 
15 ألًفا منهم يعيشون في مخيمات تسيطر 

عليها الجماعات المسلحة«. 
»النهار« تجول من جرود رأس بعلبك إلى   >>

وادي الرعيان ــ العيون شاخصة إلى المعركة ومناشدة 
 من عرسال لحماية المدنيين؛ 

عباس صباغ، النهار، 1٤ تموز 2017¶

مفوضيَّة األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين ترسل توضيًحا لصحيفة »النهار« جاء 

فيه : »تود مفوضيَّة األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين أْن توضح بعض المعلومات 

التي وردت في مقالة نشرت في صحيفة 
النهار في يوم 12 تموز 2017 بعنوان »٪6 

من الالجئين السوريين مع العودة و8٪ ضدها 
و75٪ كتموا موقفهم ــ قزي: إلصدار عفو 

عن المتخلفين عن الخدمة العسكريَّة تسهياًل 
لعودتهم«. 

 أجرت مفوضيَّة األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين آخر استطالع رأي في كل 

من مصر، العراق، األردن، ولبنان بين شباط 
ونيسان 2017. ووجد االستطالع أنَّ أغلبيَّة 

الالجئين السوريين )76٪( الذين شاركوا في 
االستطالع يفكرون بالعودة بعد العام 2017 

إذا ما حصل تحسن ملحوظ في ظروف مناطق 
عودتهم. 

 تعكس نتائج تقييم هشاشة أوضاع الالجئين 
السوريين في لبنان لعام 2016 نتائج استطالع 
الرأي األخير حيث عبّرت الغالبيَّة العظمى من 

الالجئين عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم 
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عندما تتحقق الظروف لعودة آمنة وكريمة. 
وقال »نحو 6٪ من المشتركين في استطالع 
الرأي اإلقليمي إنَّهم يفكرون في العودة في 

المستقبل القريب«، بينما قال 10٪ فقط إنَّهم 
لم يحسموا أمرهم بعد«.

 ومن أبرز العقبات التي ذكرها المشاركون 
في االستطالع على أنَّها تعترض العودة: 

انعدام األمن، وانعدام الوصول إلى الخدمات، 
من مياه، وصحة، وتعليم، وكهرباء، والفرص 

المحدودة لسبل كسب العيش.

وأفاد 50٪ من المستطلعين أنَّ ممتلكاتهم في 
سوريا إما متضررة أو مدمرة، ما يشّكل عائًقا 
أساسيًا أمام عودتهم. وال تزال المخاوف في 
شأن مخاطر انتهاكات الحماية مرتفعة، بما 

فيها المعارك المستمرة أو المتجددة، التجنيد، 
االعتقال والحجز، وأشكال أخرى من العنف 

الجسدي. يشير تقرير مفوضيَّة األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين إلى أنَّ 443,000 

نازح داخل سوريا، فضاًل عن عدد أقل بكثير 
من الالجئين السوريين في الدول المجاورة 

)31,000(، عادوا إلى منازلهم في األشهر الستة 
األولى من العام 2017. وتبقى حركات العودة 

هذه منظمة ذاتيًا، ولم تسهلها المفوضيَّة«.
مفوضيَّة األمم المتحدة توضح: غالبيَّة   >>

 اللجئين يفكرون بالعودة إلى سوريا في 2017؛ 
النهار، 1٤ تموز 2017¶

قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل ورشة عمل تنمويَّة حول 

محافظة عكار عقدت في مجلس النواب إنَّ 
المحافظة »تعاني اإلهمال وغياب أي خطة 
إنمائيَّة تحد من الفقر المدقع الذي تعانيه 
غالبيَّة سكانها منذ ما قبل النزوح السوري«، 

وذكّر بأنَّ عكار »تشكل 10 في المئة من 
مساحة لبنان، وتعاني أعلى معدالت الفقر«، 

متوقًفا عند »عدم وجود طرق وال صرف صحي 
وال كهرباء، حتى إنَّ شبكات المياه فيها ال تصل 

إلى أكثر من 92 في المئة من المنازل. وال 
وجود لجامعة وطنيَّة وال مدارس كافية، وليس 

فيها سوى مستشفى حكومي فيه 60 سريرًا 
ليلبي حاجات أكثر من 650 ألف لبناني ونازح 

سوري والجئ فلسطيني يقيمون حاليًّا فيها«.
المرعبي طالب لعكار »المنسيَّة« بخطة   >>

 عاجلة والزاريني رأى الحاجة إلى عمل إنمائي مشترك؛
النهار، 1٤ تموز 2017¶

أكد رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 
جعجع خالل لقاء إعالمي أنَّ »ملف إعادة 

النازحين السوريين إلى سوريا هو قرار 
سيادي لبناني« وأضاف: »عندما استقبلنا 

النازحين لم نطلب إذنًا من أحد واهتممنا 
بهم برحابة صدر، واليوم أتعب لبناَن هذا 

الوجوُد ونرى أنَّ جرس العودة قد قرع ألنَّ 
الوضع بدأ يتأزم بين اللبنانيين والنازحين 

ألسباب عدة«، وأضاف: »يجب إرسال رسالة 
واضحة إلى األمم المتحدة كي تبدأ بالبحث 

في السبل وآليَّة إعادة النازحين وإاّل فإنَّنا 
سنرسلهم إليها بالبواخر«. 

جعجع: ملف إعادة النازحين قرار سيادي   >>
 لبناني وإذا رفضت األمم المتحدة سنرسلهم إليها؛ 

فرج عبجي، النهار، 1٤ تموز 2017¶

دعت المديريَّة العامة لألمن العام اللبناني 
الالجئين الفلسطينيين من سوريا، المقيمين 
على أراضيها بصورة شرعيَّة أو غير شرعيَّة، 
المخالفين لنظام اإلقامة، التقدم من مراكز 

األمن العام لتسوية أوضاعهم القانونيَّة 
مجانًا، من خالل منحهم إقامة موقتة لمدة 
6 أشهر مجانًا قابلة للتجديد ولعدة مرات 

دون تدريكهم أيَّة رسوم بعد ضم المستندات 
المطلوبة ووفق اآلليَّة المعتمدة لتجديد إقامة 

الفلسطينيين الالجئين في سوريا المجانيَّة.

وتوّجه السفير أشرف دبور، سفير دولة 
فلسطين لدى الجمهوريَّة اللبنانيَّة، بالشكر 

والتقدير للواء عباس إبراهيم، المدير 
العام لألمن العام اللبناني، كما أعربت 

قيادة الفصائل والقوى الوطنيَّة واإلسالميَّة 
الفلسطينيَّة في لبنان عن ترحيبها بالقرار 

الذي أصدره يوم الخميس 13 تموز والقاضي 
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بتجديد إقامة النازحين الفلسطينيين من 
سوريا إلى لبنان لمدة 6 أشهر مجانًا قابلة 

للتجديد.
إبراهيم تلقى شكر دبور والفصائل   >> 
 لتجديد إقامة النازح الفلسطيني 6 أشهر مجانًا؛

اللواء، 1٤ تموز 2017¶

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنَّ قوة 
من الجيش أوقفت في محلة عين الشعب 

عرسال، المدعو عبد المجيد علي أمون 
المطلوب إلقدامه في أوقات سابقة على تجارة 

األسلحة ومراقبة تحركات وحدات الجيش 
وتواصله مع إرهابيين، كما أوقفت السوري 

محمد فيصل الواو، النتمائه إلى تنظيم داعش 
اإلرهابي ومشاركته في القتال ضّد الجيش. 

التوقيفات مستمرة في عرسال؛  >> 
المستقبل، 1٤ تموز 2017¶

اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابيَّة النائب 
عمار حوري أنَّ أي »عودة لألشقاء السوريين 

الموجودين في لبنان إلى ديارهم آمنين، 
مرحب بها من كل الكتل السياسيَّة«. وأضاف: 

»إنَّ من طرح موضوع التواصل مع النظام 
السوري، لم يطرحه لخدمة هؤالء الالجئين بل 

لخدمة النظام السوري وتعويمه«. 
حوري: عودة النازحين مرحب بها ومواجهة   >>

اإلرهاب مسؤوليَّة الجيش؛ األنوار، 1٤ تموز 2017¶

رأت الهيئة اإلداريَّة في تجّمع العلماء 
المسلمين في بيان لها بعد اجتماعها األسبوعي 
أنَّه »ال بُّد من موقف وطني موّحد من عمليَّة 

عودة النازحين التي يجب أْن تتواّلها الدولة 
بالتنسيق والتعاون مع الدولة السوريَّة، لما فيه 

مصلحة الشعبين السوري واللبناني«.
تجمع العلماء: إلعادة النازحين بتعاون   >>

لبناني سوري؛ البناء، 1٤ تموز 2017¶

استقبل البطريرك الماروني بشارة بطرس 
الراعي رئيس دائرة األمن العام في الشمال 
العميد ريمون أيوب، واطلع منه على عمل 

جهاز األمن العام في معالجة العديد من 
القضايا الناتجة عن كثافة النزوح السوري وال 

سيما في المناطق الشماليَّة.
الراعي تابع شؤون النازحين؛  >> 

البناء، 1٤ تموز 2017¶

عن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري 
بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 

جعجع في معراب: »النازحون السوريون 
باتوا يكبدون اللبنانيين الكثير من العناء، وال 

سيما أنَّ خزينة الدولة لم تعد تحتمل، ناهيك 
عما يسببونه من إخالل باألمن ومن وجود 

إرهابيين، وقد حان الوقت لعودتهم إلى 
بالدهم«.

مكاري: النازحون يكبدوننا العناء؛   >> 
الجمهوريَّة، 1٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قوات 
األمن الوطني الفلسطيني بدأت بتحصين 

األمن االجتماعي والصّحي في مخيم 
عين الحلوة بتوجيهات من قائد األمن الوطني 

 الفلسطيني في لبنان اللواء الركن صبحي
أبو عرب، من خالل اعتقال كبار تجار 

المخدرات في مخيم عين الحلوة.
محاوالت فرض األمن... وتخفيف وطأة   >>
أزمة النازحين الفلسطينيين من سوريا؛ علي داود، 

الجمهوريَّة، 1٤ تموز 2017¶

توجه مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين 
حسون، خالل خطبة الجمعة، إلى الحكومة 
اللبنانيَّة بالقول: »أال عيب عليكم أْن تذلوا 

أبناءنا السوريين؟«، متسائاًل: »أما آن أْن نتوب 
في سوريا من كرهنا لبعضنا ونشكر الله بأْن 

أمدنا بنصره«.
مفتي سوريا للحكومة اللبنانيَّة:   >> 
 أال عيب عليكم أْن تذلوا أبناءنا السوريين؟؛ 

موقع النشرة، 1٤ تموز 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد 
ترؤسه في السرايا اجتماع »اللجنة التوجيهيَّة 
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العليا للنازحين« والتي تضم إلى الرئيس 
الحريري وزراء التربية والخارجيَّة والداخليَّة 

والشؤون االجتماعيَّة، عالوة على منسقة األمم 
المتحدة الخاصة بلبنان سيغريد كاغ ومستشار 

رئيس الجمهوريَّة إلياس بوصعب ومستشار 
رئيس الحكومة نديم المنال: »نحن ندعم 

العودة السريعة واآلمنة للنازحين السوريين، 
ومع ذلك، فإنَّنا لن نجبر، تحت أي ظرف، 

النازحين السوريين على العودة إلى سوريا«، 
وأضاف »إنَّنا نشهد تزايًدا في التوترات بين 

السوريين واللبنانيين ما يؤكد تعب المجتمع 
المضيف ويثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم 

للمجتمعات المضيفة«.
الحريري ترأس االجتماع الثاني للجنة العليا   >>
للنازحين: ندعم عودتهم العاجلة واآلمنة بالتنسيق مع 

األمم المتحدة؛ النهار، 15 تموز 2017¶

»فضلت دوائر األمم المتحدة في بيروت عدم 
التعليق على كالم رئيس القوات اللبنانيَّة على 

إرسال الالجئين بالبواخر إليها«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 15 تموز 2017¶  >>

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: الحملة 
التي شــنت على الرئيس سعد الحريري في 
موضوع دعــوة قائد الجيش إلى اللقاء معه 

للبحث في موضوع ما حصل في عرســال 
تزامنت مــع تزخيم المطالبة بصوت واحد 

لحلفاء النظام الســوري بالتفاوض معه على 
نحو يذكــر بزمن وصايته على لبنان.

»التفاوض مع األسد يتحول مساًرا ضاغطًا«؛   >>
روزانا بو منصف، النهار، 15 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مخيمات 
الالجئين السوريين في عرسال تحّول بعضها 

إلى مواقع استراحة متقدمة للمسلحين وهذا 
ما ثبت في مخيمي النور والقارية حيث نفذ 

الجيش عمليته األخيرة فيهما. 
بري يغطي حزب الله في معركة تحرير   >>

 الجرود: الجيش ال يحتاج إلى إذن في مهماته إاّل 
من الله؛ رضوان عقيل، النهار، 15 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ليس من 
الفائدة تسخين قضيَّة عودة النازحين ألنَّ 

النظام السوري ال يرغب في عودتهم وبالتالي 
]من األولى[ التوقف عن المبالغات التي 

تزرع األحقاد وال تحصد حلواًل.
»تبريد النازحين السوريين ضروري«؛   >> 

علي حمادة، النهار، 15 تموز 2017¶

عن السفير السوري علي عبد الكريم علي 
بعد لقائه وزير الخارجيَّة جبران باسيل: 
»نحن في سوريا حكومة ودولة نرحب 
باإلخوة واألبناء السوريين في كل مكان 

وندعوهم إلى العودة... ولكن هذا يستوجب 
تنسيًقا بين الحكومتين وبين الدولتين... 

التنسيق قائم بيننا ولكن يجب تفعيله في 
المجاالت األمنيَّة وفي أوضاع النازحين«. وعن 

رفض حكومته التفاوض لعودة النازحين من 
خالل األمم المتحدة، قال: »ما دام هنالك 

سفارتان وشعبان تربطهما أواصر قربى عميقة 
واتفاقات ناظمة للعالقات بين البلدين، فمن 

غير المنطقي أْن يكون هناك وسيط بين 
دولتين بينهما كل هذه الروابط«.

باسيل تسلّم نسًخا من أوراق 3 سفراء  >> 
 جدد وعلي استغرب اعتماد وسيط بين الدولتين؛ 

النهار، 15 تموز 2017¶

اعتبر السفير الفرنسي الجديد برونو فوشيه، 
خالل االحتفال بالعيد الوطني الفرنسي 

في قصر الصنوبر، أنَّه »ليس مراًدا لالجئين 
السوريين البقاء في لبنان« ودعا إلى »العودة 
المستدامة لالجئين إلى بالدهم وكذلك إعادة 

اإلعمار االقتصادي المستدام لسوريا«. 
السفير الفرنسي الجديد في خطابه األول:   >>

 لعودة اللجئين وإعادة إعمار سوريا؛ روزيت فاضل،
النهار، 15 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شجع 
حزب الله الحكومة اللبنانيَّة على فتح حوار 

مع األسد من أجل إعادة النازحين السوريين 
الى مناطق »التصعيد المخفض« في الجنوب 
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الغربي. وكان ذلك عقب اقتحام الجيش 
اللبناني مخيمات النازحين في عرسال، األمر 

الذي خلق أزمة سياسيَّة ما زالت تداعياتها 
تتفاعل حتى اليوم. والسبب أنَّ دعاة عودة 

النفوذ السوري الى لبنان شنوا حملة سياسيَّة 
تطالب باالنفتاح على النظام المعزول، في 
حين مانعت جماعة تيار المستقبل بقيادة 

رئيس الحكومة سعد الحريري كل خطة 
تفتح المجال أمام تعويم نظام األسد. وأعلن 

الحريري أنَّ هذه المجازفة من شأنها أْن 
تنعكس سلبًا على الحكومة وتعطل عملها. 
وانتقد دعاتها بقسوة عندما قال: »القبول 

بالتواصل مع نظام مجرم يعني تغطية األعمال 
التي يقوم بها الحلف اإليراني/السوري«. 

ومن أجل احتواء هذا الخالف ومنع وصوله 
الى الشارع، قرر الرئيس ميشال عون تكليف 

المدير العام لألمن العام عباس إبراهيم 
القيام بمهمة التنسيق، بحيث ال تتحول 
مشكلة النازحين السوريين إلى مشكلة 

لبنانيَّة بامتياز. ولفت الوزير رشيد درباس 
انتباه الحكومة إلى وجود مليون وخمسين 

ألف نازح حسب األرقام الرسميَّة. ولكنه 
على أرض الواقع يزيد عددهم على المليون 

ونصف المليون نسمة. وذكر أنَّ ما نسبته 34 
في المئة من مجموع هذا العدد يمكنهم 

الرجوع إلى سوريا بسبب انتمائهم إلى مواقع 
موجودة في »المناطق اآلمنة... المهم أنَّ 

الجهود التي قام بها حزب الله قد أثمرت على 
الصعيد العملي وكان من نتائجها عودة 33 

عائلة تُعتبر الدفعة الثانية من سلسلة دفعات 
يشرف مندوبو األمم المتحدة على عمليات 

رحيلها الطوعي. ومن هذه المفاجأة تبرز 
أسئلة محيرة تتعلق بموقف حزب الله من 
النازحين السوريين: هل هو موقف طائفي 

يقود الى ترحيل مليون ونصف المليون 
سوري سّني يمكن أْن يؤدي بقاؤهم في 

الوطن الصغير الى إسقاط التوازنات القائمة؟ 
يُستَدل من لهجة اإلنذارين اللذين أطلقهما 

األمين العام السيد حسن نصرالله خالل 
األسبوع الماضي أنَّه في صدد اإلعداد لهجوم 

مسلح يبعد عن منطقة الجرد، الممتدة من 
نحلة وفليطا الى عرسال ورأس بعلبك، جميع 
المقاتلين المنتمين الى داعش وجبهة النصرة 
والجيش السوري الحر، ويقدر عددهم بألف 
وخمسمئة عنصر. ويرى المراقبون أنَّ انتصار 

حزب الله عليهم سيفتح أمامه الحدود مع 
سوريَّة حيث تنتظره مهمات جديدة...

لماذا شّجع حزب الله عودة النازحين   >>
السوريين؛ سليم نصار، النهار، 15 تموز 2017¶

طالب المجلس األعلى لحزب الوطنيين 
األحرار خالل اجتماعه األسبوعي برئاسة 
النائب دوري شمعون بـ »سحب ملف 

النازحين من بازار التجاذبات السياسيَّة حتى 
ال يصبح نقطة خالف إضافيَّة بين القوى 

السياسيَّة اللبنانيَّة«.
األحرار يدين الحملت بحق الجيش  >> 
 ويطالب بسحب ملف النازحين من البازارات؛ 

الشرق، 15 تموز 2017¶

اعتبر النائب نعمة الله أبي نصر أنَّ تصريح 
السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم 

علي في ما يخص دعوة النازحين السوريين 
للعودة إلى بالدهم »خطوة متقّدمة في 
تحّمل المسؤوليَّة«، وقال: »إنَّ الحكومة 

اللبنانيَّة مدعوة لالستفادة من االتفاق 
األميركي/الروسي بشأن إقامة المناطق اآلمنة 
داخل سوريا كما حصل في درعا والسويداء 

والقنيطرة، فهذه المناطق الشاسعة تستطيع 
استيعاب جميع النازحين السوريين إلى لبنان 
وهي تتمتّع بضمانة أكبر دولتين في العالم«. 

أبي نصر الستيعاب النازحين في درعا   >>
والسويداء والقنيطرة؛ المستقبل، 15 تموز 2017¶

عن وزير البيئة طارق الخطيب: »النزوح 
السوري أصبح مسألة وطنيَّة، وإذا لم تكن 

هناك طريقة إاّل الحوار مع الحكومة السوريَّة 
إلعادة النازحين، فأنا شخصيًّا مع هذا األمر«.

الخطيب: النزوح السوري أهم   >> 
مسألة وطنيَّة؛ المستقبل، 15 تموز 2017¶
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َه وزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق  َوجَّ
كتابًا إلى محافظ جبل لبنان يطلب فيه 

التعميم على البلديات الواقعة في نطاق 
محافظته »وجوب عدم استيفاء أيَّة رسوم 
أو مبالغ ماليَّة غير قانونيَّة من النازحين 

السوريّين القاطنين في البلدات، تحت طائلة 
اتخاذ التدابير والعقوبات في حقها، وإحالتها 

إلى الهيئة العليا للتأديب«، ويأتي هذا التدبير 
بعد أن تزايدت المعلومات المؤكدة حول 

إقدام عدد كبير من رؤساء البلديات الواقعة 
ضمن محافظة جبل لبنان باستيفاء رسوم غير 
قانونيَّة من النازحين السوريّين القاطنين في 

البلدات، وقيام البعض بحجز أوراقهم الثبوتيَّة 
وذلك من دون تسليمهم أي إيصال بقيمة 

المبالغ غير القانونيَّة التي يدفعونها.
المشنوق: لوقف تجاوزات بعض رؤساء   >>
البلديات في حق النازحين؛ البلد، 15 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تحرص 
مفوضيَّة األمم المتحدة باستمرار على تأكيد 

أنَّ »العودة قرار مرتبط أواًل برغبة الالجئ، 
وثانيًا بتوافر الضمانات الالزمة واألوضاع التي 

تسمح بالعودة اآلمنة والكريمة«... وتشير 
الناطقة باسم المفوضيَّة في لبنان، إلى أنَّه 

»في غياب حّل سياسي للنزاع يوفّر أيًضا 
الحل لقضيَّة الالجئين، ال يمكننا الحديث عن 
ترويج أو تسهيل لعمليَّة العودة«. في الوقت 

ذاته، تؤكد ]الناطقة[ أنَّ المفوضيَّة »ال يمكنها 
الوقوف في وجه رغبة الالجئين بالعودة، شرط 

أن تكون عودة طوعيَّة بعيدة عن أي شكل 
من أشكال الضغوط، وأن تتوافر لدى الراغبين 

في العودة المعلومات الكافية عن األوضاع 
في المناطق التي يرغبون في العودة إليها«، 

وتوضح أن مكتب المفوضيَّة في بيروت ليس 
على تواصل مع الحكومة السوريَّة، ويتولى 
مكتبها في دمشق »متابعة أحوال العائدين 

في المناطق التي عادوا إليها«.
اللجئون السوريون في دول الجوار:   >> 

»على )البلد( المحبوب وّديني«؛ صهيب عنجريني، 
األخبار، 15 تموز 2017¶

دعا رئيس »لقاء الفكر العاملي« الســيد 
علي عبــد اللطيف فضل الله إلى »حوار 

شــفاف وبناء مع الدولة السوريَّة ومؤسساتها 
وعبر القنوات األمنيَّة والسياســيَّة الستكمال 
عــودة النازحين إلى المناطق المحررة ألن 

حل ملف النــزوح حاجة لبنانيَّة ومطلب 
ملح قبل أن يكون خدمة للدولة الســوريَّة 

هو خدمة للبنان دولة وشــعبًا وتخفيًفا 
من العبء اإلنســاني والمعيشي لإلخوة 

السوريين«.
الفكر العاملي: الستكمال عودة النازحين   >> 

مع سوريا؛ الديار، 15 تموز 2017¶

اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ 
نعيم قاسم، خالل احتفال تأبيني، أن هناك 
»قراًرا أمميًّا بعدم عودة النازحين في لبنان 

إلى سوريا في هذه المرحلة، الستخدام هذا 
الملف ضد النظام السوري«، وتمنى »على 

الحكومة اللبنانيَّة أن تتخلص من الضغوطات 
السياسيَّة العربيَّة والدوليَّة التخاذ القرار في 

مفاوضة الدولة السوريَّة إلعادة النازحين إلى 
بالدهم ممن يرغب بذلك«.

قاسم: قرار أممي بعدم عودة النازحين؛   >>
المستقبل، 16 تموز 2017¶

قال وزير المال علي حسن خليل في حفل 
غداء تكريمي أقامته على شرفه بلديَّة بعلبك: 

»إنَّ المصلحة الوطنيَّة اللبنانيَّة تقتضي أن 
نناقش ملف اللجوء السوري إلى لبنان مع 

الحكومة السوريَّة ومع القيادة السوريَّة من 
أجل الوصول إلى حل مسؤول لهذه القضيَّة«.

أمل: مشكلة النازحين تتفاقم وبواقعيَّة   >>
سياسيَّة نصل إلى حل بالتدرج؛ الديار، 16 تموز 2017¶

»قال الوزير السابق رشيد درباس إنَّ 
االتصاالت التي أجراها عندما كان وزيرًا 

بمسؤولين سوريين أظهرت له أنَّهم ال 
يملكون خطة إلعادة الالجئين السوريين إلى 

ديارهم«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 17 تموز 2017¶  >>
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»سّربت صورة عن رخصة سالح ممنوحة من 
وزارة الدفاع لمواطن سوري وقد طلبها له 

وزير آخر في الحكومة«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 17 تموز 2017¶  >>

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في القداس االحتفالي بعيد القديس 

شربل في دير مار مارون عنايا بحضور 
رئيس الجمهوريَّة: »إنَّ ما يشدد الشعب في 
الصمود واألمل في اإلنفراج، إنَّما هو يقينه 

من أنكم تتحسسون معاناته االقتصاديَّة 
والمعيشيَّة واألمنيَّة واالجتماعيَّة وهموم 

المستقبل، وهي تتزايد وتكبر بوجود مليوني 
الجئ ونازح، ينتزعون لقمة العيش من فمه 

ويرمونه في حالة الفقر والحرمان، ويقحمون 
أجيالنا الطالعة على الهجرة. فمع تضامننا 

اإلنساني مع هؤالء الالجئين والنازحين، 
يرجو اللبنانيون من فخامتكم تصويب 

مسار عودتهم األكيدة إلى بلدهم، بعيًدا 
من الخالفات السياسيَّة التي تعرقل الحلول 

المرجوة«. 
عون حضر قداس عيد القديس شربل   >>

 والراعي لـ »تصويب« مسار عودة النازحين؛
النهار، 17 تموز 2017¶

عن النائب دوري شمعون في موضوع 
النازحين السوريين: »إنَّ هذه المسألة، 

وبوضوح تام، ليست بيد لبنان وإلى درجة 
كبيرة خارج إطار الحكومة السوريَّة باعتبار 

أن ما يحصل في المنطقة طبخة دوليَّة بكل 
ما للكلمة من معنى ومن ضمنها قضيَّة 

النازحين«. 
شمعون لــ»النهار«: حلفاء سوريا مغتبطون   >>

لحراك السفير السوري؛ النهار، 17 تموز 2017¶

لفت قائد الجيش خالل اجتماع مع الضباط 
األعوان إلى »أن ما يميز الجيش في عملياته 

العسكريَّة هو التزامه التام مبادئ القانون 
الدولي اإلنساني، وخصوًصا حرصه الدقيق 

على سالمة أرواح المواطنين والمقيمين 

األبرياء، وهذا ما تجلى أخيرًا بتعرض عدد 
كبير من العسكريين إلصابات خطرة، نتيجة 

إقدام اإلرهابيين على اتخاذ المدنيين األبرياء 
دروًعا لهم«. 

قائد الجيش: ملتزمون المبادئ وحريصون   >>
على األبرياء؛ النهار، 17 تموز 2017¶

ألغى المنتدى االشتراكي االعتصام الذي كان 
قد دعا إليه الثالثاء المقبل في ساحة سمير 
قصير. وأوضح في بيان، أنَّه »يوم الخميس 

13 تموز 2017، تالقت مجموعة واسعة من 
المناضلين/ات لتنظيم وقفة تضامنيَّة مع 
الالجئين/ات وضد العنصريَّة وضد القمع 

على خلفيَّة أحداث عرسال، وتالقت بهدف 
العمل على تمتين أو ترميم العالقات بين 

اللبنانيين والسوريين. واألمل بأننا ذات 
يوم سنتخلص من كل هذه البشاعة. في 
هذا اإلطار، دعا المنتدى االشتراكي إلى 

اعتصام تضامني مع الالجئين/ات السوريين/
ات في ساحة سمير قصير يوم الثالثاء 18 

تموز 2017«. وتابع البيان: »إاّل أنَّه وبسبب 
عمليَّة التحريض الواسعة التي شنتها صفحة 

مخابراتيَّة مشبوهة على الفايسبوك اسمها 
»اتحاد الشعب السوري في لبنان«، ووصول 
العديد من التهديدات إلى أعضاء التنظيم، 
وفي هذا الجو الرهيب الذي يذكرنا بعهد 

الوصاية السوريَّة، قمنا بإلغاء االعتصام المنوه 
به أعاله«. 

المنتدى االشتراكي يلغي االعتصام   >> 
الثلثاء المقبل؛ النهار، 17 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: االلتباس 
الذي رافق الدعوات إلى التظاهرات تم 
استيعابه عبر مخرج الئق بالتراجع عن 

»الوقفة التضامنيَّة مع الالجئين«، وبحسب 
المعلومات فإنَّ الدعوة إلى التظاهر 

»قرصنتها« مجموعة تطلق على نفسها اسم 
»اتحاد الشعب السوري في لبنان« سبق 
وأعلنت تأجيل تحركها، الذي كان مقرًرا 

السبت إلى الثالثاء، وذلك »لحشد أكبر عدد 
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من الناس«، بحسب ما ذكرت على صفحتها 
على الفايسبوك، ولفتت إلى أن تحركها هو 

»لرفض التمييز العنصري الذي يتعرض له 
الالجئون السوريون في المخيمات بلبنان«، 

مشيرة إلى أن »الدعوة موجهة لجميع 
السوريين ومن ال يستطيع المشاركة يتظاهر 

في منطقته«.

يذكر أن محافظ بيروت القاضي زياد شبيب 
كان قد أكد أن »العلم والخبر الذي تقدم 

به ناشطون للتظاهر ال يحمل أي إشارة ضد 
الجيش«.

في أي حال، فإنَّ البيان الذي صدر عن الجهة 
التي سبق أن دعت إلى التظاهرة وفيه 

تراجع عن التحرك، جاء بحسب مصادر وازنة 
كمخرج للمأزق الذي شكل مادة سجال منذ 

أيام، علًما أن الوزير السابق وئام وهاب سجل 
مواقف الفتة، دعا خاللها إلى أوسع تظاهرة 

»داعمة للجيش اللبناني«.
»التباس« رافق الدعوة وحملت   >>

فايسبوكيَّة ــ وزير الداخليَّة حسمها: ال تظاهر ألي جهة؛ 
عباس صباغ، النهار، 17 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يدرك 
لبنان الرسمي أن السماح بتظاهرة للمعارضة 
السوريَّة في ظل التوتر القائم وإثارة موضوع 

االتصال المباشر بين الدولتين، سيحرك 
الشارع المقابل، بدفع مخابراتي سوري، 

وغطاء بعضه لبناني، ما يسبب مشكالت 
وربما مواجهات، ولن يسمح لبنان السياسي 

والعسكري بنقل التوتر الحدودي إلى الداخل.
»تظاهرة ال تستأهل كل هذا الضجيج«؛   >>

نايلة تويني، النهار، 17 تموز 2017¶

عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن، خالل 
حفل إطالق الصناعة الخضراء البيئيَّة في 

قرية بدر حسون البيئيَّة في راسمسقا: »إنَّ 
النزوح السوري فاقم المشكلة وليس هو 
أصلها... قبل الحرب في سوريا كان هناك 
مشاكل اقتصاديَّة في لبنان، ومع الحرب 

تفاقمت المشكلة، وعلينا أن نعمل لمعالجتها 
بمسؤوليَّة وطنيَّة واحدة دون أي تعصب أو 

عنصريَّة«.
الحاج حسن مفتتًحا قرية بيئيَّة: النزوح  >> 

أضاف المشكلة وليس هو أولها؛ األنوار، 17 تموز 2017¶

أكَّد النائب نضال طعمة »ضرورة التوازن 
بين واجبات لبنان وحقوقه. فنحن ال يمكن 

أن نغسل أيدينا من واجب إيواء طالبي 
األمان، واحتضان الهاربين بحثًا عن الحريَّة، 
وفي الوقت نفسه للبنان حق المؤازرة على 
المجتمع الدولي، الذي عليه المساهمة في 

حمل األعباء، وعدم ترك لبنان فريسة وضعه 
االقتصادي الضاغط. وإذ تبقى العودة الخيار 

األسلم، ندعو إلى تأمينها، ولكن ضمن ظروف 
إنسانيَّة وسياسيَّة تحفظ كرامة السوريين، وال 

تعرضهم لألذى«.
نضال طعمة: عودة النازحين الخيار األسلم   >>

 لكن ضمن ظروف إنسانيَّة وسياسيَّة تحفظ كرامتهم؛
األنوار، 17 تموز 2017¶

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب عالء 
الدين ترو في كلمة خالل رعايته حفل توقيع 

ديوان للشاعر رامز الدقدوقي في النادي 
الثقافي االجتماعي في برجا )إقليم الخروب( 

»الحكومة إلى االهتمام بملف النازحين 
بالتنسيق مع األمم المتحدة«. 

ترو دعا الحكومة إلى االهتمام بملف النازحين   >>
بالتعاون مع األمم المتحدة؛ األنوار، 17 تموز 2017¶

عن النائب جورج عدوان خالل تمثيله رئيس 
حزب القوات اللبنانيَّة سمير جعجع في عشاء 
منسقيَّة عاليه في القوات: »إنَّنا وعدنا ووفينا 

في قانون االنتخاب، والوقت اليوم إليجاد 
أفضل الطرق لعودة النازحين«.

عدوان: وعدنا ووفينا في قانون  >> 
االنتخاب واليوم إليجاد أفضل الطرق لعودة النازحين؛  

األنوار، 17 تموز 2017¶

اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار 
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المستقبل النائب السابق مصطفى علوش 
أنَّه ال يمكن أن يقول النظام أو سواه إنَّه 

ال يريد عودة النازحين. لكن السؤال األبرز 
هو اآلتي: »هل تأمنت الضمانات والشروط 
لتحقيق هذه العودة؟ لذلك، من المفترض 

والضروري أن يعود النازحون المقتنعون بهذا 
الخيار، علًما بأن الجميع يعرف أن نصف 

الشعب السوري على األقل معارض للرئيس 
بشار األسد«. ولفت إلى أنَّه »إذا سلمنا جداًل 

بأن نصف النازحين السوريين الموجودين 
في لبنان، هم أيًضا من معارضي النظام، إذا 
عاد 500 ألف منهم، فماذا نفعل بالمليون 

الباقين؟«
علوش: هل تأمنت الضمانات والشروط   >>

لتحقيق عودة النازحين؟؛ األنوار، 17 تموز 2017¶

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في مقر المديريَّة العامة لألمن العام، 
األمين العام للمجلس األعلى السوري/اللبناني 

نصري خوري، وبحث معه األوضاع العامة 
وملف النازحين السوريين في لبنان.

اللواء إبراهيم التقى نصري خوري؛  >> 
األنوار، 17 تموز 2017¶

اعتبر النائب باسم الشاب أن »إمكانات 
لبنان في مواجهة العبء السوري محدودة 
ا، من دون أن ننسى تأثير النزوح على  جدًّ
مجاالت عّدة منها: األثر البيئي، استهالك 

الطاقة والمياه وما الى هنالك. انطالقًا من 
هذه التأثيرات، فإنَّ لبنان يحتاج إلى دعم 

من الدول المانحة، وهذا الدعم يعتبر ثابتًا 
لكنَّ هناك خطرًا جّديًّا من أن يواجه ما 

يسّمى بتعب الدول المانحة من قضيَّة النزوح 
السوري، األمر الذي بدأنا نسمعه في اآلونة 

األخيرة مع الطلب بتخفيف المساعدات عن 
سوريا، على اعتبار أن هناك مناطق منكوبة 

بحاجة للمساعدة أكثر مثل الصومال وغيرها، 
فبات األمر يشّكل عبئًا ماديًّا واجتماعيًّا، 

من دون أن ننسى أيًضا الوضع الديمغرافي 
وقضيَّة السوريين المولودين وغير المسجلين، 

وهذه مشكلة تحتاج إلى معالجة، لكن يبقى 
الحّل األنسب لوضع النازحين في عودة 

هؤالء الى سوريا. ولكن في الوقت نفسه، 
نرى بأنَّه في ظّل الوضع السياسي القائم، 

فإنَّه من الصعب عودة النازحين السوريين 
الى سوريا ألسباب كثيرة خصوًصا تلك 

المتعلقة بوجود ستة ماليين نازح سوري 
داخل سوريا هم بحاجة لمساعدة وحماية. 
انطالقًا من هنا، نرى بأن الحل مرهون في 
ما خّص لبنان، بحصول اتفاق دولي إلنهاء 

األزمة في سوريا... وفي هذا اإلطار، نجد بأن 
الحل في هذا الخصوص كان بعيًدا قبل سنة، 

بيد أن التقارب الروسي األميركي من شأنه 
أن يساهم في حصول هذا الحّل الذي كان 
مستحياًل، حيث إنَّ الفرصة مؤاتية لحصول 
اتفاق معيّن يؤّمن مناطق آمنة للسوريين 

وبدعم دولي...
عودة النازحين السوريين باتت ممكنة   >>

بعد االتفاق الروسي/األميركي ــ النائب باسم الشاب 
لـ »األنوار«: القانون االنتخابي الجديد عصري وتمثيلي 

 ويحقق اإلنصاف السليم للناس!؛ 
فؤاد دعبول، األنوار، 17 تموز 2017¶

طالب عضو المجلس المركزي في حزب الله 
الشيخ نبيل قاووق، خالل احتفال تأبيني، بـ 
»اإلسراع في معالجة أزمة النازحين لتأمين 
عودتهم االختياريَّة إلى بلدهم أو إلى أي 

بلد آخر، ألن هذه األزمة تضغط على جميع 
اللبنانيين، ويجب أن تعالج بخلفيَّة وطنيَّة 

بعيًدا عن اإلمالءات السعوديَّة«.
قاووق: عودة النازحين إلى سوريا أو أي بلد   >>

آخر؛ المستقبل، 17 تموز 2017¶

»تقول مصادر في األمم المتحدة في لبنان إنَّ 
المساعدات الدوليَّة في ملف الالجئين زادت 

عن 13٪ في الشهر األخير«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 18 تموز 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
عرسال أناس بسطاء عاديون ينتظرون تغيّر 
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األحوال ورحيل عشرات آالف النازحين 
السوريين )قرابة 80 ألًفا يعيشون في البلدة(، 

وعودة الهدوء إلى الجرود حيث المقالع 
والكسارات التي تشكل مع بساتين الكرز 
والمشمش، المورد الرئيسي لسكان البلدة 

الذين يحرمون للسنة الخامسة تواليًا من جني 
محاصيلهم بسبب انتشار المسلحين...

أما النازحون السوريون فتتفاوت آراؤهم بين 
رافض لدخول أي مسلح للبلدة ومتريث في 

الحديث عما يحيط بعرسال. ويرفض بعضهم 
حتى اإلجابة عن األسئلة العاديَّة وال يعلّقون 

على عودة بعض العائالت إلى عسال الورد 
والقلمون »ألن الذين عادوا هم من مؤيدي 

النظام«، بحسب ما يقول أحد الشبان.
النهار تجول في عرسال القلقة من   >>

التغيرات: األهالي مع الجيش وخشية من تسلل 
 المسلحين؛

عباس صباغ، النهار، 18 تموز 2017¶

أشار رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، خالل 
استقباله مجلس نقابة العاملين في اإلعالم 

المرئي والمسموع، إلى أننا »عشنا في 
اليومين الماضيين أزمة تمثلت بإلقاء تهمة 

زور على الجيش، سائاًل كيف بإمكان الجيش 
أن يتساهل، وخصوًصا حين يتعامل مع من 

ال يتردد بتفجير نفسه إللحاق األذى؟ إنَّ 
التساهل في مثل واقع كهذا من شأنه أن 

يضاعف إمكان وقوع جرائم اإلرهاب«.
عون: الحرب االستباقيَّة بتوجيهات من   >>

السلطة السياسيَّة وكيف بإمكان الجيش أن يتساهل 
أمام مسألة اإلرهاب؟؛ النهار، 18 تموز 2017¶

رأى رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير جعجع 
في مؤتمر مشترك مع مؤسسة كونراد أديناور 

بعنوان: »أين لبنان من التحديات اإلرهابيَّة 
واألمنيَّة في المنطقة« أنَّه »أتى الوقت للحل 

الكبير في شأن النازحين، وليس للحلول 
الصغيرة المتمثلة بإحضار المساعدات. أعددنا 

ورقة عمل أرسلناها إلى الكتل النيابيَّة الصديقة 
وهذه الورقة كناية عن اقتراح للحكومة 

اللبنانيَّة لمساعدة النازحين السوريين للعودة 
إلى سوريا، وخصوًصا إلى الجنوب السوري 

حيث توجد روسيا وأميركا، إضافة إلى المنطقة 
الشماليَّة الشرقيَّة، وكل منطقة من هاتين 

هي أكبر من لبنان وفيها بنى تحتيَّة كبيرة، 
وأتى الوقت لكي تضع الحكومة اللبنانيَّة، 

بالتعاون مع المؤسسات الدوليَّة، خطة لعودة 
النازحين«. واقترح جعجع البدء بإعادة 

النازحين من الموالين للنظام الذين شاركوا في 
االنتخابات الرئاسيَّة السوريَّة، معتبرًا »أن األمر 

في حاجة إلى كلمة من الحكومة اللبنانيَّة«. 
وشّدد على »عدم تسييس الموضوع ألن أي 

تسييس للموضوع وأي طرح لفتح عالقات من 
جديد وتوسيع العالقات مع النظام السوري، 

من شأنه عرقلة عودة النازحين«.
جعجع اقترح البدء بإعادة النازحين   >> 

الموالين لدمشق: أي تسييس وطرح لتوسيع العلقات 
يعرقل العودة؛ النهار، 18 تموز 2017¶

تمكنت دوريَّة من أمن الدولة في مديريَّة 
بيروت اإلقليميَّة من توقيف السوري )ن. س.( 

النتحاله صفة مواطن لبناني وتزوير بطاقات 
هويَّة لبنانيَّة لكل من زوجته وأبنائه الثالثة، 

وإصدار بيانات قيد لهم بصورة احتياليَّة، 
لالستعمال المزور في الدوائر الرسميَّة.

توقيف سوري زّور بطاقات هويَّة لبنانيَّة؛  >> 
البلد، 18 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم يكن 
ينقص البلد أن يعيش هزًّة جديدة كتلك التي 

تَسبَّبت بها الدعوة التي وّجهتها »مجموعة 
مجهولة« عبر محافظ بيروت ووزارة 

الداخليَّة، وتطلِق على نفسها »المنتدى 
االشتراكي في لبنان«، إلى السوريين للتظاهر 

في جوار ساحة سمير قصير في وسط 
بيروت »تضامًنا مع الالجئين/ات السوريين/
ات«، وبهدف »العمل على تمتين أو ترميم 

العالقات بين اللبنانيين والسوريين« وما 
تركته من رّدات فعٍل مختلفة ومواقف 

اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي وأثارت 
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زوبعًة من رّدات الفعل المستهجنة بأكثريتها 
تضاُمًنا مع الجيش اللبناني ورفًضا إلعطائهم 
اإلذَن بالتحرّك، عدا عن التهديدات بمواجهة 
المتظاهرين من مجموعات أخرى لمنعهم 

من القيام بفعلتهم.
تحذير أمني من »أشباح« يستغلّون ملّف   >>

»النزوح السوري«؛ جورج شاهين، 18 تموز 2017¶

قال رئيس الحكومة سعد الحريري خالل 
الجلسة العامة لمجلس النواب: »إنَّ الحكومة 

مسؤولة عن السيادة على أراضيها وإنَّه ال 
تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري«، 

داعيًا إلى »الكف عن المزايدة في موضوع 
الجيش الذي سيقوم بعمليَّة مدروسة في 
جرود عرسال والحكومة تعطيه الحريَّة«. 
وأشار إلى أن »جيشنا مسؤول عن القتال 

عند الحدود وداخل األراضي اللبنانيَّة، لكن 
المشكلة هي في عدم ترسيم الحدود في 

جرود عرسال«، مشدًدا على أن »الجيش يقوم 
بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من 

خالل 3 أطباء شرعيين مدنيين وسنطلع الرأي 
العام على التقرير فور صدوره«. 

 مشادات حول التمويل والنازحين... وتعديل 
 الدوام الرسمي ــ السلسلة »انتصار« لموظفي

 القطاع العام بعد »انتظار« خمسة أعوام؛
باسمة عطوي، المستقبل، 19 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بدت 
حال الضجيج والصخب العالي النبرة التي 

نمت فجأة خالل األيام األخيرة حيال قضيَّة 
تظاهرة كان يُعّد لها احتجاًجا على إجراءات 

نّفذها الجيش اللبناني في مخيمين للنازحين 
السوريين في محيط عرسال ومن ثم في 
داخل هذه البلدة الطرفيَّة، وكأنَّها حرب 

افتراضيَّة تشن ضد طواحين الهواء...

القضيَّة انطلقت إلى دائرة الضوء اإلعالمي 
على يد ثالثة شبان )أحدهم شيعي 

واآلخران مسيحيان( قدموا طلبًا رسميًا 
لتشريع التظاهرة، وبعدها أعلن عن قبض 

األجهزة األمنيَّة على شخص من تعمير 

عين الحلوة )قيل إنَّه فلسطيني على اعتبار 
أن للفلسطينيين دوًما قرصهم في كل عرس 
أو حفلة جنون( بتهمة أنَّه صاحب الموقع 
اإللكتروني »اتحاد الشعب السوري« الذي 

أطلق أصاًل االحتجاج والدعوة إلى التظاهرة.

وعليه فإنَّنا أمام أربعة أبطال في مسرحيَّة 
واحدة متكاملة اإلعداد واإلخراج: صاحب 
الموقع التحريضي، مقدم طلب التظاهرة، 
الدولة التي تصرفت بطريقة إشكاليَّة مما 
ساهم في رفع وتيرة السجال واستطراًدا 

االحتقان والضجة، وال سيما بعدما قبلت عبر 
أحد المعنيين وهو محافظ بيروت طلب 

التظاهرة ثم ألغت عبر وزارة الداخليَّة الطلب 
وطلب التظاهرة المضادة، واإلعالم على 

أنواعه الذي فتح باب السجال على مصراعيه 
وأعطى األمر أبعاًدا مهولة.

لماذا هذا الصخب والحرب االفتراضيَّة حول   >>
قضيَّة النزوح السوري؟؛ إبراهيم بيرم، النهار 19 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ملف 
النازحين السوريين دقيق ألن البعض 

يستعمله لمزايدات سياسيَّة والبعض اآلخر 
إلشعال نعرات من دون جدوى، أما األهم 

فيتم نسيانه، وهو خطورة هذا الملف 
وعدم الجديَّة في التعامل معه من الحكومة 

والسلطات اللبنانيَّة.
»النازحون السوريون إلى متى؟«؛   >> 

ميشال تويني، النهار، 19 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لم 
يكن انسحاب وزير الخارجيَّة والمغتربين 

جبران باســيل من اجتماع اللجنة العليا 
التوجيهيَّــة التي تُعنى بملف النازحين والذي 

انعقد في الســرايا الحكوميَّة برئاسة رئيس 
مجلس الوزراء ســعد الحريري باألمر العادي 

وذلك على مرأى ســفراء وقائمين بأعمال 
وممثليــن عن 18 دولة مانحة أجنبيَّة وعربيَّة 
ومســمعهم شاركوا في االجتماع، إذ إنَّه جاء 

مباشــرة بعدما أعلنت مديرة وكالة غوث 
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الالجئيــن ميراي جيرار وبوضوح ال لبس فيه: 
»ليس هناك من مناطق آمنة في ســوريا 

كــي يعود إليها النازحون من لبنان«. وأتى 
كالم المســؤولة الدوليَّة ليرّد على المواقف 

الداخليَّــة التي دعت أخيرًا إلى عودة النازحين 
السوريّين الموجودين في لبنان والذين 

يُقــّدر عددهم وفق قيود الوكالة بنحو مليون 
ونصــف مليون نازح. ولم يقتصر كالم جيرار 

على موضوع المناطق اآلمنة في ســوريا، 
بــل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما صّنفت 

المواقــف التي طالبت بعودة النازحين بأنَّها 
تأتــي في إطار تجاذبات داخليَّة وال بُّد من 

إبعاد ملف النازحين عنها.

انســحاب باسيل من اجتماع اللجنة، ومعه 
مستشــار رئيس الجمهوريَّة الياس بو صعب، 

لــم يطل، بل انتهى بعد بعض الوقت ما يعني 
أنَّــه كان مقاطعة لما أدلت به مديرة وكالة 

غــوث الالجئين والتي رّدت ضمًنا على الفريق 
السياســي الذي ينتمي إليها باسيل الذي صّعد 
مــع حلفائه في موضوع عودة النازحين مرفًقا 

ذلــك بدعوة إلى فتح حوار بين الحكومتين 
اللبنانيَّة والســوريَّة للتنسيق في ما بينهما 

بشــأن هذه العودة، األمر الذي أحدث انقساًما 
على المستويين الحكومي والسياسي...

مــن الُمهّم أن يكون موضوع عودة النازحين 
الســوريين إلى ديارهم قد استنفد أغراضه 

الداخليَّة التي ال شــأن لها إطالقًا بهذه العودة. 
ووفق ما قاله مصدر وزاري شــارك في اجتماع 

اللجنة العليا، فإنَّ نظام الرئيس بّشــار األسد 
ال يوجد في قاموســه حاليًّا موضوع عودة 

الســوريّين الذين نزحوا إلى لبنان وسائر أقطار 
العالــم إلى ديارهم بل إنَّه يركّز فقط على 

عودة بعض النازحين الموجودين في ســوريا 
والذيــن انتقلوا إلى أماكن أخرى في البالد 
خالل الحرب إلى مواطن ســكنهم األصليَّة 

وفق شــروط النظام التي تقّرر من يحّق له 
العــودة إلى دياره ومن ال يحق له.

الحريري يصحب باسيل إلى واشنطن: سيناريو   >>
2011 لن يتكرر؛ أحمد عياش، النهار، 19 تموز 2017¶

دعا رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، خالل 
استقباله وفًدا من مجلس بلديَّة حارة حريك، 
إلى »الحذر وعدم االنجرار إلى لعبة الحقد، 
ألن نتيجتها لن تكون إيجابيَّة على اللبنانيين 

وال على السوريين«، مشّدًدا على أن »حل 
أزمة النازحين السوريين في لبنان، والحد 
من أعبائها السلبيَّة على الوضع العام في 

البالد، ال يكون من خالل نشر الكراهيَّة 
وتعميمها بين الشعبين الشقيقين«، وأضاف 

أن »ما تشهده وسائل التواصل االجتماعي 
منذ أيام من تحريض متبادل اتخذ طابًعا 
غير مقبول وخصوًصا أن ما ينشر ويجري 

تداوله ال يعكس حقيقة لبنان بلد »التعايش« 
و»التسامح« وال طباع اللبنانيين وأخالقهم، 

فإذا كان هناك بين النازحين السوريين 
من أساء، فهذا ال يعني أن جميع النازحين 
السوريين مسيئون وبالتالي يفترض التمييز 

بين هذين األمرين«.
عون يحّذر من »بث الحقد بين   >> 

الشعبين الشقيقين«؛ النهار، 19 تموز 2017¶

قال رئيس الحكومة سعد الحريري في 
الجلسة العامة لمجلس النواب إنَّ »الجيش 

اللبناني يقوم بالتحضيرات لحماية اللبنانيين 
والالجئين والحكومة تعطي الجيش الحريَّة 

للتخطيط المناسب وإبعاد المقاتلين عن 
الحدود«.

أّما النائب خالد الضاهر فطالب في الجلسة 
العامة بإقالة وزير الدفاع يعقوب الصرّاف 
على خلفيَّة أحداث عرسال والتوقيفات في 
مخيماتها التي أدت إلى موت 4 موقوفين 

سوريين لدى الجيش.
بين »سلسلَتي« الرواتب والحدود الشرقيَّة   >>

نقاشات حادة قاربت الشتائم ــ الزيادات »تفّوقت« 
 على اإلصلحات وقنبلة التمويل اليوم؛ 

منال شعيا، النهار، 19 تموز 2017¶

الحظ األمين التنفيذي للجنة االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة لغرب آسيا )اإلسكوا(، المندوب 
العراقي السابق لدى األمم المتحدة السفير 
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محمد علي الحكيم، أن »القضيَّة السوريَّة 
متشعبة للغاية سياسيًا، وهناك من يعمل 

للتوصل إلى حّل سياسي لها«، ولكن: »السؤال 
بالنسبة إلينا: ماذا بعد الحل السياسي؟ ماذا 

عن اليوم التالي؟«.

لإلجابة عن هذا السؤال تعمل اإلسكوا على 
مشروع تحت اسم »مشروع سوريا« يركز 

على التنمية االقتصاديَّة وإعادة اإلعمار 
والطاقة والمياه وعودة السوريين النازحين 
إلى مناطقهم، موضًحا أن اإلسكوا تحتضن 
نحو 60 خبيرًا سوريًّا من كل االختصاصات 

بعضهم وزراء سابقون وبعضهم اآلخر 
متخصصون جامعيون وأكاديميون وباحثون، 

وتتعاون مع البنك الدولي لوضع التكاليف 
المرجوة لهذا المشروع، متوقًعا أن يصل 

»الرقم التقريبي الذي يجري التداول به إلى 
نحو 350/300 مليار دوالر. المصارف الدوليَّة 
مستعدة في الوقت الراهن لوضع مبلغ كبير 

بصورة فوريَّة مقداره ما بين 20 و30 مليار 
دوالر، فقط من أجل تسيير األمور وإعادة 

ضخ الحياة في البنى التحتيَّة الرئيسيَّة، مثل 
المياه والكهرباء وإعادة إعمار المساكن. هذه 
تكاليف يمكن أن تصل إلى 50 مليار دوالر«. 
وكشف الحكيم أن »الخطط المرحليَّة إلعادة 

اإلعمار تشمل أيًضا النهوض باالقتصادين 
األردني واللبناني ألنَّهما تضررا أكثر من 

غيرهما، وتحمال أعباء استقبال عدد هائل من 
الالجئين السوريين«، متوقًعا أن يكون للبنان 

واألردن »دوران كبيران في عمليَّة إعادة 
إعمار سوريا. وسيكون للعراق ومصر دوران 

أيًضا في هذه المهمة«.
األمين التنفيذي لـ»اإلسكوا«   >> 

 عبر »النهار«: 350 مليار دوالر إلعمار سوريا؛ 
علي بردى، النهار، 19 تموز 2017¶

أوقفت مديريَّــة البقاع اإلقليميَّة في أمن 
الدولة 13 ســوريًّا في سهل سعدنايل، 

يحملون هويــات لبنانيَّة، ويتنقلون 
بواســطتها على كامل األراضي اللبنانيَّة، 

ويعبرون من خاللها على النقاط العســكريَّة، 

ويتم اســتعمالها أيًضا في المعامالت 
الرسميَّة داخل إدارات الدولة.

توقيف 13 سوريًّا في سعدنايل؛  >> 
الديار، 19 تموز 2017¶

التقى عضو اللجنة المركزيَّة لحركة فتح 
المشرف العام على الساحة اللبنانيَّة، عزام 

األحمد، قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون وبحث معه األوضاع في المخيمات 

الفلسطينيَّة.
األحمد عرض وقائد الجيش أوضاع   >>

المخيمات الفلسطينيَّة؛ اللواء، 19 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: للنزوح 
السوري في لبنان خصوصيَّة تختلف عن 
النزوح في األردن وتركيا وسواهما. هذه 
الخصوصيَّة مرتبطة بالحدود بين لبنان 

وسوريا، إذ يقتصر وجودها على الخريطة، 
بينما هي غير قائمة فعاًل منذ اندالع الحرب 

في لبنان منتصف السبعينات، من حيث 
وظيفة الحدود السياديَّة بين الدول. في 

زمن الوصاية لم تعد ثمة حدود فاصلة بين 
لبنان وسوريا ال في الجغرافيا فحسب، بل 
في كل تفاصيل الحياة السياسيَّة. من هنا 

جاء تعامل المجتمع الدولي، مفوضيَّة األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين تحديًدا، مع لبنان، 

وال سيما في بدايات النزوح، وكأن ال دولة 
فيه وال قرار، مثلما كانت الحال في مراحل 

سابقة. المنظمات الدوليَّة استقبلت النازحين 
وسجلتهم وتعاملت معهم وكأنَّها هي الدولة. 

والكالم المحّذر آنذاك من تداعيات الفلتان 
نُعت بالعنصري...النتيجة إلى اآلن أنَّ األزمة 
ملقاة على عاتق لبنان، والمجتمع الدولي ال 

يفي بوعوده، مثلما هي العادة منذ القرار 
194 الخاص بالالجئين الفلسطينيين والصادر 

عن الجمعيَّة العامة لألمم المتحدة منذ 
أكثر من 75 عاًما. كما أنَّ لبنان غير قادر 
على إلزام أي طرف دولي أو عربي تأمين 

التمويل المطلوب إلغاثة النازحين على مدى 
سنوات. تركيا تعاملت مع االتِّحاد األوروبي 
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بالتهديد واالبتزاز وحصلت على ما تريد، ما 
ليس في متناول لبنان. فاذا استثنينا اإلرهاب 

ومخاطره، فإنَّ آخر ما تكترث به الدول 
الكبرى عودة النازحين إلى سوريا. وإذا كان 
الرهان على المناطق اآلمنة في سوريا فهذه 

مسألة تعني سوريا والدول الكبرى والدول 
اإلقليميَّة المؤثرة في الحل السياسي وليس 

لبنان.
»النزوح السوري والمصلحة اللبنانيَّة«؛  >> 

فريد الخازن، النهار، 20 تموز 2017¶

أحداث سلبيَّة عّدة حصلت في اآلونة 
األخيرة أثّرت سلبًا على العالقة بين اللبنانيّين 

والالجئين السوريّين، ويمكنها أْن تتفاقم 
ما لم يتم تداركها من الجهات المعنيَّة في 

الحكومة والقوى السياسيَّة األساسيَّة. 

بداية، حادثة وفاة السوريّين األربعة الذين 
أوقفهم الجيش اللبناني خالل مداهمات 
لمخيّمات في عرسال، وهي مدار تحقيق 

عسكري/مدني يؤمل أْن يكون شّفافًا لمصلحة 
الجيش وعائالت المتوفّين األربعة، واألهّم 

من ذلك لمصلحة لبنان، باعتباره بلًدا يختلف 
كل االختالف عن الدول المحيطة به من 

حيث تبّنيه لقيم الحريَّة والعدالة وممارسته 
إيّاها بشكل أو بآخر مدى عقود طويلة.

على صعيد آخر، برز مستوى مخيف من 
التحريض على وسائل التواصل االجتماعي 

بين لبنانيّين بعضهم مدسوس لتهييج الرأي 
العام بذريعة الدفاع عن الجيش الذي يُشّكل 

نقطة التقاء بين كل اللبنانيّين، ومعظمهم من 
المواطنين العاديّين الذين انساقوا في موجة 

تصعيد كالمي بدوافع الحماسة الوطنيَّة 
المبدئيَّة، وقلّة قليلة تنبّهت إلى أنَّ ثّمة من 

يعمل إلشعال حريق لبناني/سوري خدمة 
ألجندات ال تمّت إلى سالمة الجيش اللبناني 

وكرامته بصلة.

في المقابل، تصاعدت حملة مضادة 
من سوريّين حملت عنوانًا فيه الكثير 

من المبالغة عندما يزعم أن السوريّين 

مضطهدون في لبنان. وهنا أيًضا قلّة قليلة 
تنبّهت إلى أن ثّمة من يريد إشعال حريق 
بين السوريّين واللبنانيّين على أرض لبنان، 

وكثرة اهتاجت ظنًّا منها أنَّها تدافع عن كرامة 
الالجئ السوري »الُمضطهد«! في الحالتين 

أّدى الواقع إلى ارتفاع االحتقان بين الجهتين، 
وكلتاهما مظلومتان، األولى من جرّاء دفعها 
دفًعا إلى النزوح عن أرضها والعيش في ذّل 
اللّجوء، والثانية ألنَّها حملت أكثر بكثير مّما 
يمكنها تحّمله مع بلوغ عدد السوريّين في 
لبنان أعداًدا قُّدرت بحوالى مليون ونصف 

مليون.

وسط هذه المناخات أتى الفيديو المصّور 
الذي ُسرِّب )أخيرًا(، وفيه شبّان لبنانيّون )قيل 
إنَّهم ينتمون إلى ما يُسّمى »سرايا المقاومة«( 

ينهالون على شاب سوري أعزل بالضرب 
واإلهانات. والحال أن توقيت الشريط زاد 

االحتقان، وإْن يكن جرى إلقاء القبض على 
الشبّان من جانب شعبة المعلومات.

الرئيس سعد الحريري، الحامل معه إلى 
واشنطن ملّفات ماليَّة، عسكريَّة وسياسيَّة 

ُمهّمة، يمكنه في مكان ما أن يتسلّح بتوتّر 
األوضاع المتّصلة بحجم اللجوء السوري لكي 

يُخاطب اإلدارة األميركيَّة من موقع البلد الذي 
يُحارب اإلرهاب، ولكي يضع واشنطن أمام 
خيارين: إما ترك لبنان ينزلق نحو انفجار 
قادم على مستََويَي األمن واالقتصاد، وإما 

أن يتطّور الدعم األميركي للجيش، ويجري 
تخفيف العقوبات الماليَّة الُمقّررة أساًسا ضد 

حزب الله.

أكثر من ذلك، يمكن الحريري، في ضوء 
االحتقان الكبير اللبناني/السوري )في 

لبنان( أن يحّض األميركيّين على إعادة قراءة 
الورقة اللبنانيَّة التي قّدمت قبل أشهر في 

بروكسيل حول ما يحتاج إليه لبنان اقتصاديًّا 
من مساعدة عاجلة لمواجهة أزمة اللجوء 

السوري.
الحريري وأزمة اللجوء السوري؛   >> 

علي حمادة، النهار، 20 تموز 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: منًعا 
لتضليل الرأي العام، الجيش اللبناني ليس 

في صدد البدء بعمليَّة عسكريَّة في جرود 
عرسال. ووسط الحرب اإلعالميَّة المستعرة 

مع المعركة وضّدها، وشائعات عّدة يتداولها 
المواطنون، أكّد مصدر أمني أن »الجيش 

مستعّد كما دوًما وفق عنوان رئيسي وأساسي 
هو حماية عرسال وعزل المخيّمات حيث 

يتحّصن اإلرهابيّون لمنع تمّددهم وتسللهم 
إلى البلدة وتفجير الساحة من الداخل واتخاذ 

المدنيّين دروًعا بشريَّة«. وفي حال بدء أي 
معركة من الجرود السوريَّة باتّجاه لبنان، أفاد 
المصدر أن »الجيش سيمنع هروب أي مسلّح 
باتّجاه الداخل بشراسة، وسيقطع أي يد تمتد 

إلى مراكزه أو أرضه أو مواطنيه«.

تزامًنا، تفّقد قائد الجيش العماد جوزف عون 
مراكز الجيش التابعة لفوج الحدود البّري 

الرابع في الطفيل، ضمن إطار جوالته على 
كل األفواج واأللويَّة، وهي رسالة دعم أرادها 

القائد بزيارته للتأكيد أن أهالي الطفيل 
بحماية الجيش.

الجيش معنّي بحماية عرسال وعزل   >>
المخيمات وال يتدخل في أي عمليَّة في الجرود 

السوريَّة؛ فرج عبجي، النهار، 20 تموز 2017¶

تسلم رئيس الجمهوريَّة ميشال عون رسالة 
خطيَّة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

نقلها له الوزير عزام األحمد، يجدد فيها 
»تقدير القيادة الفلسطينيَّة للرعاية التي 

يتلقاها أبناء الشعب الفلسطيني من الشعب 
اللبناني«.

عون قلّد ]المطران بيار[ رافان »وسام   >>
 األرز« ــ كان األفضل إقرار الموازنة قبل السلسلة؛ 

النهار 20 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اتفق 
المسؤولون عن المخيمات السوريَّة في بلدة 
عرسال بعد اجتماع في مخيم الملعب على 

بندين أساسيَّين هما رفع العلم اللبناني على 
مداخل المخيمات، وتسليم أي شخص يحاول 

العبث باألمن من داخل المخيمات إلى 
الجيش اللبناني.

»التشريع االنتخابي« يهّدد   >> 
بتداعيات فوضويَّة؛ النهار، 20 تموز 2017¶

وقَّع 260 مواطًنا لبنانيًا، من المثقفين 
والفنانين والكتّاب والصحافيين واألكاديميين 

والناشطين، بيانًا ضد الممارسات العنصريَّة 
التي تطال المدنيين السوريين المقيمين في 

لبنان.
بيان لبناني ضد ممارسات عنصريَّة   >> 

تطال مدنيين سوريين؛ موقع المدن، 20 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: الخالف 
بين القادة حول القضايا المصيريَّة يكبّد 

لبنان كل مرّة خسائر بشريَّة وماديَّة وانتقاًصا 
من سيادته واستقالله وقراره الحّر ويخضعه 
لحكم اآلخرين... في الماضي اختلفوا على 
ًنا بمعاهدة  أن يكون استقالل لبنان ُمَحصَّ

مع فرنسا، واختلفوا حول اللجوء الفلسطيني 
وحول توزيع المخيّمات في المناطق، ثّم 

حول تحّول الالجئين الفلسطينيّين فدائيّين 
يحملون السالح بحّجة تحرير أرضهم المحتلّة 

من لبنان... فكانت حرب السنتين. واختلفوا 
حول »اتفاق القاهرة« ظنًّا من مؤيّديه أنَّه 

يضبط استخدام هذا السالح، وإذ به سيكون 
سببًا لسلسلة اجتياحات إسرائيليَّة للبنان 

وتهجير أبناء الجنوب غير مرّة...

ويواجه لبنان اليوم مشكلة إعادة الالجئين 
السوريّين إلى ديارهم. فالقادة متّفقون على 
وجوب اإلعادة لكّنهم مختلفون على الوسيلة 

كما في كل مرّة يتّفقون فيها على الغاية 
ويختلفون على الوسيلة، عوض أن يتّفقوا 

على الوسيلة أيًّا تكن لبلوغ الغاية.

لقد اختلف القادة على دخول الالجئين 
السوريّين إلى لبنان عشوائيًّا وبأعداد كبيرة 

تفوق طاقته في كل المجاالت، وها هم 
يختلفون اآلن على الوسيلة التي تؤّمن 

عودتهم فتكون نتيجة هذا الخالف بقاءهم 
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في لبنان إلى أجل غير معروف، وربّما إلى ما 
بعد الحل في سوريا.

لذلك فإنَّ الرئيس عون مدعّو بصرف النظر 
عن آراء القادة وانتظار اتفاقهم، إلى وضع 
خطّة تُعيد الالجئين السوريّين إلى ديارهم 

بواسطة الجهة أو الجهات التي تُحّقق 
عودتهم بأمن وأمان، وقد يكون اقتراح 

رئيس حزب القّوات اللبنانيَّة سمير جعجع 
هو االقتراح العلمي الذي تُعطى له األولويَّة 

لعودة الالجئين الُموالين للنظام السوري، وقد 
أكّدوا والءهم هذا بانتخابهم الرئيس بّشار 

األسد، أّما الالجئون المعارضون الذين يخشون 
العودة إلى سوريا فينبغي تأمينها بضمانة 

األمم المتّحدة وأميركا وروسيا إلى المناطق 
التي يشعرون فيها باألمن واألمان. 

إنَّ خير ما يفعله الرئيس عون قبل أي أمر 
آخر، هو تأمين عودة الالجئين إلى ديارهم 

لئاّل يصبحوا مع الوقت جزًءا من اللعبة 
السياسيَّة الداخليَّة وقنبلة تنفجر في أي 

وقت، وعندها الله يستر...
هل يضع عون خطّة تُعيد اللجئين   >>

 السوريّين وال يظل ينتظر اتفاق المختلفين عليها؟؛
إميل خوري، النهار، 20 تموز 2017¶

ابتداًء من 30 حزيران 2017، ثمة 1,001,051 
الجئًا سوريا مسجاًل في المفوضيَّة السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين السوريين في 
لبنان.

مفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون اللجئىن:   >>
1,001,051 نازح سوري مسجلين ]كذا في األصل[ في 

لبنان؛ الديار، 20 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »مّر 
تعيين سفير لبناني في سوريا هو سعد زخيا، 

عوًضا عن القائمة باألعمال فرح نبيه بّري... 
من دون تسجيل أي اعتراض من »الفريق 

السيادي« في البلد، الذي يضع »فيتو« على 
أّي تواصل مع الدولة السوريَّة. وبحسب 

المعلومات، فإنَّ اتفاقًا ُعِقَد بين رئيس 
الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجيَّة 

جبران باسيل على تعيين زخيا في دمشق، 
وأنه سيكون معنيًّا بشكل أساسي بمتابعة 

ملّف النازحين.
الحكومة تقّر التشكيلت الدبلوماسيَّة   >>

»السريَّة«؛ ليال قّزي، األخبار، 21 تموز 2017.

»وزير الشؤون السابق رشيد درباس يقول 
إنَّ مشروعه لمسح الالجئين كان سيوفر داتا 
مهمة للدولة لكن الوزير الحالي ألغاه فضاع 

الجهد والمال«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 21 تموز 2017¶  >>

أصدر المسؤولون عن المخيمات السوريَّة 
في عرسال بيانًا أعلنوا فيه »أنَّهم تحت 

مظلة العلم اللبناني المتمثل بكل فعالياته 
العسكريَّة واإلداريَّة وتحت قوانينه وأنظمته 
النافذة وكل من يتطاول على هذه األنظمة 

والقوانين هو شاذ عن القاعدة ويمثل نفسه 
أو من يحركه كونه عمياًل ألعداء قضيتهم 

وتطلعاتهم إلى الحريَّة«.
استعدادات ميدانيَّة ومخيمات ترفع  >> 

العلم اللبناني؛ وسام إسماعيل، النهار، 21 تموز 2017¶

أشــار وزير اإلعالم ملحم الرياشي، بعد 
انتهاء جلســة مجلس الوزراء في بعبدا 
برئاســة رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، 

إلــى أن »الرئيس عون أطلع المجلس على 
كتاب من المنســق المقيم واإلنساني لألمم 

المتحدة فيليب الزاريني، عن مؤشــرات 
لخفض مســاهمات الدول في خطة مساعدة 

النازحيــن. وكان يتمنى لو أقرت الموازنة 
قبل السلســلة لتحديد إيرادات الدولة 
وأبواب اإلنفاق، داعيًا إلى التشــدد في 
التدقيق في األوضاع الماليَّة وحســابات 

الشــركات، وفي تطبيق القانون 44 لجهة 
معاقبــة التهرب من دفع الضريبة. وطلب 

من وزيري التربية والتعليم العالي والشــؤون 
االجتماعيَّة، إجراء مســح شامل عن مدارس 

ال طــالب فيها وجمعيات وهميَّة تحصل 



226

علــى تقديمات من الدولة، لتحديد الواقعي 
منهــا وإنهاء الوهمي. ودعا إلى وقف 

الحمــالت التي يتعرض لها الجيش فوًرا، ودان 
حمالت التحريض التي اســتهدفت النازحين 

الســوريين«. وأضاف الرياشي أن الرئيس 
الحريري اعتبر »أن إقرار السلســلة إنجاز 
للعهــد وللحكومة ولمجلس النواب، على 

رغم معرفتنا المســبقة بوجود مالحظات«، 
ولفت إلى أنَّه ســيبحث في موضوع مساعدة 

النازحين مع المســؤولين األميركيين، الفتًا 
إلى »خطورة« الحمالت التي تشــهدها وسائل 

اإلعــالم والتواصل االجتماعي. ودعا المجلس 
إلــى »وقف كل حمالت التحريض ضد 

النازحين الســوريين«، مشدًدا على »التمييز 
بيــن الذين يرتكبون أعمااًل مخلًة باألمن، 
وهــؤالء تتولى األجهزة األمنيَّة مالحقتهم، 
والنازحيــن اآلمنين الذين ينتظرون عودة 

الهــدوء إلى وطنهم للرجوع إليه«.
مجلس الوزراء أقر التعيينات والتشكيلت   >>

الديبلوماسيَّة في 7٤ سفارة ــ شميطلي أميًنا عاًما 
 وخوري للشؤون السياسيَّة و8 من خارج الملك؛

النهار، 21 تموز 2017¶

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في 
السراي عضو اللجنة المركزيَّة في حركة فتح 
عزام األحمد، وجرى نقاش حول األوضاع في 

المخيمات الفلسطينيَّة.
الحريري عرض وعزام األحمد الوضع   >>

 الفلسطيني واطلع من مونديس على تطورات
المحكمة الدوليَّة؛ األنوار، 21 تموز 2017¶

رعى وزير الدولة لشؤون حقوق اإلنسان 
أيمن شقير مؤتمرًا حول انعدام الجنسيَّة 

في لبنان بعنوان »الخروج من الظل: سياسة 
شاملة للحد من انعدام الجنسيَّة«، بدعم 

من المفوضيَّة العليا لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين واالتِّحاد األوروبي وسفارة مملكة 

النروج، وبتنظيم من جمعيَّة »رواد الحقوق«.
مؤتمر حول انعدام الجنسيَّة في لبنان  >> 

 بالتعاون مع األمم المتحدة واالتِّحاد األوروبي؛
األنوار، 21 تموز 2017¶

أطلقت مجموعة العمل حول قضايا الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان، من السراي الحكومي، 

برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
ممثاًل بعضو كتلة المستقبل النائب عمار 

حوري، وثيقتها التي حملت عنوان »رؤية لبنانيَّة 
موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان«.
لقاء في السراي يطلق وثيقة الرؤية اللبنانيَّة   >>

الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني؛ األنوار، 21 تموز 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: استكمااًل لمكافحة 

تهريب األشخاص من سوريا إلى لبنان، 
ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة 

المعلومات في قوى األمن الداخلي بتاريخ 
2017/7/19، من توقيف 48 شخًصا، من 

بينهم 18 طفاًل، جميعهم من الجنسيَّة 
السوريَّة وذلك في بلدة الصويري البقاعيَّة، 
حاولوا الدخول إلى األراضي اللبنانيَّة خلسة.

توقيف ٤8 سوريًّا بينهم 18 طفًل   >> 
دخلوا خلسة؛ األنوار، 21 تموز 2017¶

عن مستشار الرئيس األميركي لشؤون الشرق 
األوسط وليد فارس: »على القوى السياسيَّة 
األساسيَّة في لبنان بذل الجهود إليجاد حل 
لموضوع النازحين السوريين وإعادتهم إلى 

[ المطالب التي تأتي من  سوريا ]علًما بأنَّ
لبنان إلى واشنطن، سواء من زعامات روحيَّة 
أو سياسيَّة، ال تقدم مشروًعا تنفيذيًّا فعليًّا«. 

وأضاف: »من المبكر الحديث عن مناطق آمنة 
في سوريا والمطلوب من لبنان العمل على 

تجميع الالجئين السوريين في مناطق محددة 
وأن تقوم األمم المتحدة بواجباتها في إدارة 
هذه المناطق، ثم على الحكومة اللبنانيَّة أن 

تنسق مع األمم المتحدة وبقيَّة عواصم العالم 
للعمل على نقل الالجئين تدريجيًّا إلى المناطق 

التي تعتبر آمنة لهم على األراضي السوريَّة«.
وليد فارس لـ»النهار«: ال مساعدات ماليَّة أو   >>
عسكريَّة للبنان يستفيد منها حزب الله وقرار العقوبات 

 الماليَّة على الحزب بيد الحكومة اللبنانيَّة؛ 
فرج عبجي، النهار، 22 تموز 2017¶
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رجحت كفة المعركة على المفاوضات، 
وانفجر الوضع فجر أمس باألسلحة الرشاشة 

والصاروخيَّة، بين عناصر حزب الله من جهة، 
والمسلحين في جرود عرسال من جهة أخرى.

وضع الجيش اللبناني في حالة تأهب، ولم 
يسجل أي خرق أمني، كما سجل نزوح عدد 

قليل من األهالي والسوريين إلى خارج البلدة 
خوفًا من تفاقم الوضع.

معركة الجرود بدأت... وقد تتخطى  >> 
 األسبوع ــ ضحايا من الحزب وعرسال؛ 

وسام اسماعيل، النهار، 22 تموز 2017¶

بحث وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون مع رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 

في المستجدات األمنيَّة على الحدود وأوضاع 
النازحين السوريّين.

عون تتّبع التطورات على الحدود الشرقيَّة؛   >>
النهار، 22 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في حمأة 
السجال الدائر حول ملف الالجئين السوريين 

وإمكان عودتهم إلى بالدهم، وضرورة 
االتصال بالنظام السوري للتنسيق معه في 
األمر أو عدمه، وبدل التلهي في مهاترات 

داخليَّة ال تقدم وال تؤخر، يبدو من الضروري 
التساؤل عن الرغبة واإلرادة السوريتين في 
إعادة هؤالء إلى موطنهم، إذ ليس ما يؤشر 

على ذلك.

لم نسمع في تصريحات المسؤولين 
السوريين ما يدعو إلى العودة ضمن سلة من 

التسهيالت والتقديمات تتيح لالجئين ذلك.
هل تريد دمشق استعادة مهجريها؟؛   >> 

غسان حجار، النهار، 22 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: السؤال 
الذي بات يفرض نفسه عند البعض هو: 

ماذا بعد معركة تحرير جرود عرسال وصواًل 
إلى القلمون الغربي من آخر مجموعات 
المسلحين فيها؟ وما هو انعكاسها على 

المشهد الداخلي اللبناني عموًما؟

ثمة من يذهب إلى القول إنَّ المجموعات 
في الجرود استشعرت أنَّها فقدت »آخر 

عوامل االستقرار والطمأنينة« في أعقاب بروز 
تطورين مهمين: األول عمليات الدهم الثالث 
التي نفذتها وحدات الجيش اللبناني في زمن 

قصير على مخيمي النازحين السوريين في 
محيط عرسال )القارية والنور(، ثم عمليَّة 

الدهم التي استهدفت أماكن اختباء شبكة 
إرهابيَّة داخل عرسال نفسها والتي أفضت 

إلى مقتل نحو عشرة أشخاص بينهم خمسة 
إرهابيين واعتقال نحو 40 مشتبًها فيهم، 

فضاًل عن أنَّها شهدت دخول الجيش إلى هذه 
المواقع للمرة األولى، إضافة إلى أن الجيش 

استكمل ما بدأه على المستوى العسكري 
ضاربًا عرض الحائط بكل حملة االعتراض 

المنظم على عمليتيه األوليين والضجة التي 
واكبتهما. والثاني تمثل في الكالم النوعي 

الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري 
من على منبر مجلس النواب وتحدث فيه 
بوضوح عن غطاء سياسي أعطي للجيش 

لكي يبادر إلى القيام بعمليَّة »مدروسة« في 
عرسال وجرودها.

في ضوء ذلك، أيقنت المجموعات اإلرهابيَّة 
أن »وقت السماح« انتهى وأن »الزمن األول 

تحّول«، وبالتالي صارت متيقنة من أن 
قرار شطبها قد اتخذ ليس فقط من حزب 
الله والنظام في دمشق، بل ثمة إيحاءات 

وإشارات وأمر عمليات أتى من المكان األبعد 
واألرفع. 

ومن الميدان نفسه أتت أيًضا إشارات عززت 
ذلك، إذ بعد ساعات على بدء الهجوم على 
الجرود سارعت المجموعات المسلحة إلى 
إجراء اختبار لمدى جهوز الجيش اللبناني 
للمواجهة، فحاولت بعض المجموعات أن 
تلوذ بداخل عرسال لكنها وجدت الجيش 
بالمرصاد، مما أكد لها أيًضا مدى التنسيق 

الميداني غير المعلن من جهة والدور 
المنوط بالجيش في حماية عرسال ومخيمات 

النازحين من جهة أخرى. وهو ما من شأنه، 
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وفق التقديرات، وضع المسلحين أمام رفع 
راية االستسالم أو العودة مجدًدا إلى دائرة 

التفاوض لتأمين انسحابهم.
معركة الجرود: ما مداها الزمني  >> 

 وأي مشهد سيفرض نفسه في الداخل بعدها؟؛ 
إبراهيم بيرم، النهار، 22 تموز 2017¶

رحبت سفيرة بعثة االتِّحاد األوروبي كريستينا 
السن، بعد زيارتها رئيس الحكومة سعد 

الحريري، بإعالن الحريري عن نشر نتائج 
التحقيقات الجارية في وفاة أربعة أشخاص 

أوقفهم الجيش.
السن من بيت الوسط: دعم االنتخابات   >>
وقلقون من توترات عرسال؛ النهار، 22 تموز 2017¶

دعا حزب الوطنيين األحرار في بيان، بعد 
اجتماع مجلسه األعلى برئاسة النائب دوري 

شمعون، إلى »تحييد مخيمات النازحين لمنع 
تسلل اإلرهابيين إليها واتخاذ المدنيين دروًعا 

بشريَّة لالعتداء على الجيش اللبناني«.
األحرار: قرار الدفاع عن لبنان  >> 

للجيش وحده؛ النهار، 22 تموز 2017¶

أعلن البيت األبيض في بيان أن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب سيستقبل رئيس 

الحكومة سعد الحريري في 25 تموز 2017 
وسيناقش الزعيمان القضايا ذات االهتمام 

المشترك بما فيها قضايا اإلرهاب واالقتصاد 
والالجئين.

إلى ذلك، أصدر تيار المستقبل بيانًا اعتبر 
فيه »التطورات العسكريَّة في جرود السلسلة 
الشرقيَّة المتداخلة مع األراضي السوريَّة جزًءا 

ال يتجزأ من الحرب السوريَّة التي يشارك 
فيها حزب الله إلى جانب النظام السوري«، 

وأكد »إدانته أليَّة أعمال تتصل باالعتداء على 
السيادة اللبنانيَّة، سواء من جانب التنظيمات 
اإلرهابيَّة المسلحة التي اتخذت من الجرود 
مكانًا لتهديد األمن الداخلي اللبناني، أو من 
جانب النظام السوري وحلفائه الذين قرروا 
تصفية حساباتهم مع تلك التنظيمات على 

أرض لبنان وبمعزل عن أي قرار أو مشاركة 
للدولة اللبنانيَّة وسلطاتها الشرعيَّة«. وأضاف 
البيان: »إنَّ تيار المستقبل الذي يجدد رفضه 

لكل أشكال توريط لبنان في الحرب السوريَّة، 
ويعتبر مشاركة حزب الله فيها خروًجا 

على مقتضيات اإلجماع الوطني والمصلحة 
الوطنيَّة، يشدد على أولويَّة تجنيب لبنان 

تداعيات تلك الحرب، ودعم اإلجراءات التي 
يتخذها الجيش اللبناني لحماية بلدة عرسال 

وأهلها والنازحين إلى محيطها، ومنع كل 
محاولة لزجها في أتون المعارك ومخاطرها، 
ويرفض التيار رفًضا قاطًعا وضع هذا االلتزام 

في خانة بعض المحاوالت الجارية إلضفاء 
صفة الشرعيَّة على قتال حزب الله في 

الجرود أو داخل سوريا«.
معركة الجرود: نار الميدان ونار  >> 

التداعيات ــ سبع توصيات أمميَّة »وقائيَّة« حول لبنان؛ 
النهار، 22 تموز 2017¶

استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة سفير ألمانيا مارتن هوت، وبحث معه 

في مشاريع دعم خطة الحكومة اللبنانيَّة 
لتقديم التعليم للتالمذة الموجودين على 

األراضي اللبنانيَّة من لبنانيين ونازحين، 
وإسهامات الحكومة األلمانيَّة في هذا الدعم 

من خالل منظمات األمم المتحدة.
حمادة بحث وهوت تعليم النازحين؛  >> 

الديار، 22 تموز 2017¶

د وزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق  شدَّ
على »ضرورة العمل لتخفيف األعباء 

اإلنسانيَّة الباهظة الثمن التي يتحملها 
المجتمع المضيف في عرسال منذ بداية 

الحرب في سوريا وتضحياته من أجل إيواء 
النازحين وتحمله تداعيات وجود المسلحين 

في جرود منطقته«. إلى ذلك، التقى 
المشنوق وفًدا من المفوضيَّة السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، وقد أبلغ الوفد 
المشنوق وضع المفوضيَّة إمكاناتها في 

تصرف وزارة الداخليَّة والحكومة اللبنانيَّة. 
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كما استقبل رئيس بعثة اللجنة الدوليَّة 
للصليب األحمر في لبنان، واستقبل ممثل 

»اتحاد الجمعيات اإلغاثيَّة والتنمويَّة« محمد 
نور قرحاني وبحث معه في مدى جهوزيَّة 

المنظمات األهليَّة وخططها الطارئة لتقديم 
المساعدات اإلنسانيَّة وتسهيل استضافة 

المدنيين.
المشنوق: نسعى إلى حماية المدنيين   >>

ومساعدتهم؛ المستقبل، 23 تموز 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: »استكمااًل لمكافحة 

تهريب األشخاص من سوريا إلى لبنان، 
ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة 
المعلومات في قوى األمن الداخلي، من 

توقيف 55 شخًصا سوريًّا، في محلة ضهر 
البيدر وبلدة غزة، لمحاولتهم الدخول إلى 

األراضي اللبنانيَّة خلسة. كما تم توقيف 
المدعوين )ج. ع.( مواليد عام 1962، سوري 

و)خ. ق.( مواليد عام 1988، لبناني إلقدامهما 
على تهريبهم إلى لبنان، وتم ضبط فان وبيك 

آب يستخدمان في التهريب«.
توقيف 55 سوريًّا حاولوا الدخول  >> 

خلسة إلى لبنان؛ الديار، 23 تموز 2017¶

اغتيال أحمد الفليطي، نائب رئيس البلديَّة 
السابق في عرسال، أثناء قيامه بالتفاوض بين 

البلدة والجرود بصاروخ استهدف سيارته.

 عضو اللقاء الديمقراطي، النائب وائل
أبو فاعور، وتيار المستقبل، نعيا الفليطي، 

وشيعته بلدته وسط حشد كبير.
أحمد الفليطي: اغتالوا رسول الوساطات؛   >>

النهار، 2٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لبنان 
سيطلب من واشنطن المساعدة في تمويل 
البرنامج االستثماري الذي طرحته الحكومة 

اللبنانيَّة في المؤتمر الدولي الذي استضافته 
بروكسيل حول سوريا والذي يتضمن حصول 

لبنان على هبات وقروض ميسرة بقيمة عشرة 
مليارات دوالر تنفق على مشاريع البنى 

التحتيَّة وتنشط االقتصاد بما يمكن لبنان من 
مواصلة تحمله أعباء النازحين السوريين في 

السنوات المقبلة.
الحريري في واشنطن: ليكن لبنان محطة   >>

لإلعمار ــ 70% من جرود عرسال خالية من المسلحين؛ 
النهار، 2٤ تموز 2017¶

بعد التنسيق مع الجيش وبلديَّة عرسال، 
الصليب األحمر اللبناني يدخل البلدة ويباشر 

بتوزيع مساعدات للنازحين السوريين، كما 
نقل 7 جرحى و100 امرأة وطفل من جرود 

عرسال إلى البلدة.
الصليب األحمر وزع مساعدات على   >>

النازحين في عرسال؛ األنوار، 2٤ تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: هل تكون 
نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري لواشنطن 

على رأس وفد متعدد االختصاص ليست ككل 
الزيارات فتثبت أميركا من خاللها أنَّها صديقة 
فعاًل للبنان وليس قواًل وأنَّها تريد له االستقرار 

الدائم والثابت وتحقيق ما يصبو إليه؟ ومن 
أهم ]ما يصبو إليه[: أواًل: اإلسراع في إيجاد 

حل للحرب في سوريا تسهياًل لعودة الالجئين 
السوريين إلى ديارهم فال يظل لبنان يتحمل 
عبء وجودهم فيه وال الدول المانحة عبء 

تقديم المساعدات لهم.

أما إذا كان هذا الحل ليس بقريب المنال 
فينبغي مساعدة لبنان على إعادة هؤالء 

الالجئين إلى مناطق آمنة في سوريا...
تسليح الجيش وإعادة اللجئين وتنفيذ  >> 
 الـ 1701 يحقق للبنان االستقرار الثابت واالزدهار؛

إميل خوري، النهار، 25 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يتهيأ 
أهالي عرسال والبلدات المجاورة لها لمرحلة 

ما بعد معارك الجرود، والستعادة ماض 
مشترك بعد سنوات من الجفاء المصطنع 

بين بلدات لم تشهر يوًما هويتها الطائفيَّة 
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أو المذهبيَّة في وجه اآلخرين، إلى درجة أن 
سكانها كانوا ينسون ذلك االنتماء المذهبي 

أمام قضايا كبرى جمعتهم في محطات 
قبل أن تفرقهم الحرب السوريَّة وتداعياتها 

اللبنانيَّة.
هل دقت ساعة المصالحة بين عرسال   >>

واللبوة؟؛ عباس صباغ، النهار، 25 تموز 2017¶

تحت إشراف الجيش اللبناني، نزحت إلى 
بلدة عرسال 10 عائالت سوريَّة جديدة وصل 
عدد أفرادها إلى 500 هربًا من الجرود، فيما 

لجأ المسلحون الفارون من معارك الجرود 
إلى مخيم وادي حميد.

حزب الله يضّيق الخناق على النصرة  >> 
 ويرفع »تحيَّة إلى شهداء المؤسسة العسكريَّة«؛

النهار، 25 تموز 2017¶

أطلع قائد الجيش العماد جوزف عون 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون على التدابير 

واإلجراءات التي اعتمدها الجيش في عرسال 
لتوفير سالمة المواطنين اللبنانيين والنازحين 

السوريين في األماكن المحيطة بمناطق 
القتال.

إلى ذلك أشاد رئيس الجمهوريَّة ميشال 
عون بـ»جهوزيَّة الجيش واستعداده لصّد أي 

اعتداء على األراضي اللبنانيَّة وحماية السكان 
والنازحين وتأمين سالمتهم في بلدة عرسال 

ومحيطها وفي بقيَّة القرى والبلدات على 
امتداد الحدود«.

اجتماع أمني في قصر بعبدا ــ عون: نتائج   >>
إيجابيَّة للتطورات الميدانيَّة؛ النهار، 25 تموز 2017¶

أظهر تقرير اللجنة الطبيَّة الثالثيَّة التي 
كشفت على جثث السوريين األربعة الذين 

ألقي القبض عليهم في منطقة عرسال أن 
وفاتهم ناتجة عن مشاكل صحيَّة مختلفة 

وليست ناجمة عن أعمال عنف. تسلم 
التقرير مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكريَّة القاضي صقر صقر وتبين من 

تقرير اللجنة أن األربعة توفوا نتيجة توقف 

مفاجئ في القلب والتهاب رئوي وصدمة 
حراريَّة وجيوب هوائيَّة، وتقّرر حفظ الملف.

السوريون األربعة توفوا بسبب  >> 
مشاكل صحيَّة؛ النهار، 25 تموز 2017¶

أيد النائب وليد جنبالط عمليَّة حزب الله في 
الجرود »لتحرير أرض لبنانيَّة محتلة ويبقى 
المهم الحفاظ على أهل عرسال ومخيمات 

الالجئين السوريين«.
ترامب للمرة األولى أمام ملّفات  >> 

 لبنان ــ معركة الجرود من النصرة إلى داعش؛
النهار، 25 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تمكن 
الالجئون السوريون، باستثناء الشباب الذين 

تفوق أعمارهم 16 عاًما، من الدخول إلى 
بلدة عرسال بمساعدة الجيش اللبناني، ومن 

المؤكد أن هدف الجيش وحزب الله واحد 
وهو التعاون لمنع المسلحين من الوصول 

إلى مخيمات الالجئين وجعلها دروًعا بشريَّة.
معارك الجرود عُنفت مساء بعد رفض  >> 
»فتح الشام« االستسلم؛ النهار، 26 تموز 2017¶

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع على الخطة التي وضعها وزراء 

القوات في ملف عودة الالجئين السوريين 
إلى بلدهم، مذكرًا بشعاره »صنع في لبنان« 
وأضاف: حان موعد عودة هؤالء إلى بلدهم 

ألسباب لبنانيَّة وسوريَّة »وعن جد تعبنا 
وتحملنا«. ال يقول جعجع بـ»رمي الالجئين 

في النار. وعلينا واجبات إلعادتهم إلى 
المناطق اآلمنة«.

باشر وزراء القوات في تسويق هذا الطرح 
تمهيًدا لطرحه في مجلس الوزراء وتلقوا الى 

اآلن ردوًدا إيجابيَّة.

ال يعتقد جعجع أن حزب الله وحركة أمل 
سيعارضان عودة الالجئين... ويتحدث 

بإعجاب هنا عن الدور الذي تؤديه األجهزة 
األمنيَّة اللبنانيَّة منذ ستة أعوام في تأمين 
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الحماية لـ 4 ماليين لبناني فضاًل عن الالجئين 
الفلسطينيين والسوريين مع اعتقاده أن 

الوضع سيستقر في سوريا مع وجود خطوط 
تماس باردة. 

جعجع: معركة الجرود إيجابيَّة والجيش رّد   >>
شّر اإلرهابيين؛ رضوان عقيل، النهار، 26 تموز 2017¶

عن قائد الجيش العماد جوزف عون خالل 
زيارته قيادة القوات الجويَّة في عين الرمانة: 

»هناك 50 إرهابيًّا خطيرًا بين الموقوفين 
في المخيمات، بعضهم من الرؤوس المدبّرة 
والمشاركين في خطف العسكريين والهجوم 
على مهنيَّة عرسال خالل أحداث آب 2014«، 
وأكَّد أن »الجيش، ومع التزامه الدقيق معايير 

حقوق اإلنسان، لن يجعل من المخيمات 
ستاًرا لإلرهابيين يمّكنهم من التخطيط في 

الخفاء، واإلعداد لتنفيذ عمليات إرهابيَّة في 
الداخل«.

قائد الجيش زار قيادة القوات الجويَّة:  >> 
 50 إرهابيًّا خطيًرا بين موقوفي المخيمات؛ 

النهار، 26 تموز 2017¶

قال الرئيس سعد حريري خالل المؤتمر 
الصحافي مع الرئيس األميركي دونالد ترامب: 

»نشكر الرئيس ترامب على دعمه للجيش 
اللبناني واألجهزة األمنيَّة، إضافة إلى دعمه 
لليونيفيل للمحافظة على السالم واالستقرار 
على حدودنا الجنوبيَّة، حيث تلتزم حكومتنا 

قرار مجلس األمن الرقم 1701 إضافة إلى 
جميع قرارات المجلس. لقد بحثنا أيًضا 

في الضغوط التي يتعرض لها لبنان نتيجة 
وجود مليون ونصف مليون نازح سوري على 
األراضي اللبنانيَّة. وقد أطلعت الرئيس ترامب 

على رؤية حكومتي في التعامل مع هذه 
األزمة«.

]في سياق آخر[ قالت مصادر مطلعة إنَّ 
حزب الله تجنب استهداف المنطقة التي 
لجأ إليها المسلحون في وادي حميد ألنَّها 
مكتظة بالنازحين، وعلم أن هؤالء الفارين 

باتوا محاصرين بين حزب الله والجيش 

اللبناني و»سرايا أهل الشام« التي أعلنت 
وقف النار واالنسحاب من المعركة وحصل 

اتفاق بين الحزب وبينها على اللجوء إلى 
المخيمات إلى حين تسوية خروج عناصرها 

إلى سوريا. وأوضحت المصادر نفسها أن 
مجموعات كبيرة من عناصر النصرة رمت 

سالحها والتحقت بالمخيمات في وادي حميد 
وهؤالء سيكونون ضمن التسوية التي تسري 

على »سرايا أهل الشام« وعدد هؤالء نحو 
مئتي عنصر.

ترامب يدعم الجيش ويهاجم حزب الله؛   >> 
النهار، 26 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اللبنانيون 
يزدادون احتقانًا القتناعهم بأنَّ السوريين، 

نازحين وغير نازحين، »بلعوا البلد«. فهؤالء 
باتوا عَدديًا أكثر من نصف السكان. وهناك 
مناطق لبنانيَّة أصبحت ذات غالبيَّة سوريَّة 

ساحقة، كعرسال. وتدريًجا، بدأت اليد العاملة 
السوريَّة تحتّل مواقع اللبنانيين، ال في المهن 
التي اعتاد السوريون أن يشغلوها في لبنان، 

والتي يحفظها لهم القانون، بل حتى في كثير 
من المهن والوظائف األخرى التي لطالما 
كانت محصورة باللبنانيين. في المقابل، 

»اكتشف« السوريون أنَّ مستوى الترحيب 
بهم في لبنان قد تراجع كثيرًا، وأنَّ األمر ال 

يتعلق بالبيئات الشيعيَّة والدرزيَّة والمسيحيَّة 
فحسب، بل حتى بالبيئة السّنيَّة التي بدأت 
تشهد تملماًل واضًحا، خصوًصا في ما يتعلق 
بالمزاحمة على لقمة العيش. فأفراد العائلة 

الواحدة، داخل البيت الواحد، يبدأ النفور 
بينهم عندما يصل بهم األمر إلى النزاع على 

اللقمة.
اللبنانيون والنازحون: احتقاٌن ينمو!؛  >> 

طوني عيسى، الجمهوريَّة، 26 تموز 2017¶

على ذّمة المقال المشار إليه أدناه: دعت 
القوة األمنيَّة الفلسطينيَّة في مخيم 

عين الحلوة جميع المتشّددين، من خالل 
قنوات إسالميَّة، إلى عدم التحرك أو القيام 
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بأّي عمل أمني، ألنَّ األمور سترتّد عليهم من 
النواحي كافة، فالبيئة في المخيم لم تعد 
قادرة على احتضانهم أو تحّمل أعمالهم 

الطائشة وهم في دائرة الرصد والمراقبة، وأّي 
عمل يقومون به سوف يُقمع بقوة النار.

»عين الحلوة«: لعدم انتقال عدوى المعارك؛   >>
علي داود، الجمهوريَّة، 26 تموز 2017¶

زارت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة 
في لبنان سيغريد كاغ مخيم عين الحلوة، 
والتقت القيادة السياسيَّة للقوى والفصائل 

الفلسطينيَّة في صيدا وتفقدت مراكز 
ومؤسسات األنروا في عين الحلوة.
كاغ زارت عين الحلوة والتقت  >> 

 القيادة السياسيَّة للفصائل الفلسطينيَّة؛
الجمهوريَّة، 26 تموز 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
استقبال وزير الدولة البلجيكي أندريه فالهو: 
»إنَّ لبنان يوفر كل الدعم المناسب للنازحين 

السوريين ويميز بوضوح بين اإلرهابيين 
الذين تالحقهم األجهزة األمنيَّة والمدنيين 
الموجودين في مختلف المناطق والذين 

يلقون رعاية المؤسسات الرسميَّة واألهليَّة 
والدوليَّة حتى يؤمن لهم عودة كريمة وآمنة 

لبلدهم وأرضهم«.
فلهو ومدير »هيومن رايتس واتش« في   >>

بعبدا ــ عون: ال تساهل مع المسلحين اإلرهابيين؛ 
النهار، 27 تموز 2017¶

عن األمين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله خالل إطاللة تلفزيونيَّة خصصها 

للحديث عن معارك الجرود: »إنَّنا أمام انتصار 
ا تحقق خالل  عسكري وميداني كبير جدًّ

48 ساعة، وإنَّ هدف معركة جرود عرسال 
هو إخراج المسلحين من الجرود اللبنانيَّة 
والسوريَّة بسبب مخاطر هذه الجماعات 

المسلحة على لبنان وسوريا«.

أشاد نصرالله بـ »دور الجيش اللبناني في 
تلك المعركة، وكان أساسيًّا في االنتصار، 

إذ قدم الحماية لعرسال وأهلها والنازحين 
السوريين، وبالتالي حيَّدهم عن المعركة 

وقطع الطريق على كل مدبري الفتن 
الستغالل عرسال«. 

وإذ أشاد أيًضا بتصرف »سرايا أهل الشام« 
وانسحابها من المعركة، أوضح أن »المسلحين 
ا وقريبة  باتوا محاصرين في منطقة ضيقة جدًّ

من مخيمات النازحين، وأنجزنا انتصاًرا 
عسكريًّا بأقل الخسائر، والمعارك ستستمر في 

موازاة المفاوضات«.
نصرالله: سنسلّم األراضي المحّررة  >> 

للجيش ولن نرد على ترامب تسهيًل لزيارة الحريري؛ 
النهار، 27 تموز 2017¶

هربًا من القصف، تقدم نحو من 6 آالف 
الجئ من المخيمات المنتشرة في وادي 

حميد والمالهي إلى مناطق قريبة جًدا من 
مراكز الجيش في وادي حميد.

معركة الرمق األخير في الجرود   >> 
 واالشتباك األول مع داعش؛ 

وسام إسماعيل، النهار، 27 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كشفت 
وكالة »إرنا« سّر عدم توجيه أّي غارات جّويَّة 

أو قصف مدفعّي إلى مناطق داعش في جرود 
القلمون، وأفادت معلوماتها عن رغبة لدى 
أمير تنظيم داعش موفق الجربان )الملقب 

موفق السوس( بإجراء مفاوضات مع حزب الله 
عبر وسطاء إلتمام تسوية تضمن انسحابًا آمًنا 

له ولعناصره، على غرار التسويات التي حصلت 
في مناطق سوريَّة أخرى.

ووفق معلومات حصلت عليها »النهار«، فإنَّ 
حديثًا يترّدد بين الالجئين السوريين في 

مخيّمات وادي حميد عن أنَّ عناصر داعش 
وأهاليهم سينتقلون إلى تدمر.

وتبقى المعركة مع فتح الشام مقيّدة بقرار 
أبو مالك الشامي، وأمامه ثالثة خيارات: إّما 

االنتحار بالقتال حتى الموت ضمن المنطقة 
المحاصر فيها، وإما االنتقال إلى مخيمات 
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الالجئين السوريين في وادي حميد ليستخدم 
ورقة المدنيين عنصَر ضغط، وحينها تكون 

الكارثة الكبرى، وإما االتجاه نحو إنجاح 
التسوية.

الخيار الثاني سيكون كارثيًا على الجميع، فهل 
تستعّد الحكومة لمثل سيناريو كهذا؟ وهل 
المخيمات هناك بخير؟ يجيب وزير الدولة 

لشؤون النازحين معين المرعبي بالقول: 
»هناك حذر ومخاوف لكن ال خطر داهًما 

على المخيّمات هناك، والجيش اتخذ التدابير 
الالزمة لحمايتهم وحماية كّل المدنيين 

ويتصدى ألّي محاولة تسلّل بالقوة«، مذكرًا 
أنَّ »عمليَّة انتقال الالجئين من الخارج إلى 

الداخل ال تزال محدودة«. 

ماذا عن حال الالجئين؟ سؤال طرحناه على 
أحد العاملين في الجمعيات اإلغاثيَّة المعنيَّة 
بتأمين الغذاء والدواء للمخيمات في عرسال، 
فقال: »هناك نحو 7 آالف الجئ في منطقة 

وادي حميد ومنذ أشهر تم إحصاء العدد لكن 
كان أقل من ذلك، ويبدو أنَّ هناك الجئين 
كانوا في مناطق جرديَّة أبعد وهربوا إلى 

وادي حميد مع بدايات الحديث عن معركة 
في الجرود. أما المخيمات داخل البلدة فهي 
هادئة ورفعت العلم اللبناني والجميع التزم 

توجيهات األجهزة األمنيَّة، وحصل خرق واحد 
تمثّل بمقتل فتًى )16 عاًما( بعد هربه من 

دوريَّة للجيش اللبناني«.

جزء كبير من الالجئين في وادي حميد هم 
من أهالي المسلّحين، سواء من فتح الشام أو 
داعش أو سرايا أهل الشام )جيش حر(. ووفق 
المصدر فإنَّ هؤالء يخشون االنتقال من وادي 

حميد إلى داخل البلدة ألنَّ وضعهم حّساس 
ويخشون توقيفهم، كما أنَّ كل من دخلوا إلى 
البلدة خالل األيام الخمسة ال يتجاوز عددهم 
الـ 200 عائلة، وهم فقط من النساء واألطفال 
والشيوخ ألن الرجال يخشون الدخول والجيش 
يمنع إدخال من يتجاوز عمرهم 16 سنة. وال 

يخفي المصدر تعرّض بعض المخيّمات للضرر 
من جرّاء المعارك والصواريخ العشوائيَّة التي 

سقطت قرب المخيمات، وخصوًصا عندما 
وصلت المعركة إلى أبواب وادي حميد.

ماذا عن المشفى الطبّي هناك؟ يجيب: »هناك 
نقطة طبّيَّة في الجرود أعتقد أنَّها تعطلت 

بفعل المعارك، أما النقطة داخل وادي حميد 
فال تزال موجودة لكنها أيًضا متوقفة عن العمل 

بسبب عدم توافر الدواء وال المستلزمات 
الطبّيَّة، لهذا تم إدخال حاالت مرضيَّة إلى 

المشفى الطبّي داخل عرسال«. وسّجل أيًضا 
دخول قافلة مساعدات بإشراف الصليب 

األحمر، أّمنت نحو ألف حّصة غذائيَّة، أسهمت 
فيها الجمعيات بالتنسيق مع بلديَّة عرسال.

أما في شأن عناصر »سرايا أهل الشام« الذين 
انسحبوا من المعركة، فهناك معلومات ترددت 
عن إتمام وضعهم وأن متطلبات لوجستيَّة بدأ 
تحضيرها النتقالهم مع عائالتهم إلى القلمون 

الشرقي، وهم ال يزالون في مخيمات الالجئين 
التي يشرف عليها ناريًا الجيش. ويكمن الخوف 

على حياة المدنيين بقرار أبو مالك الشامي 
وحزب الله، ويقول المصدر: »إذا تم حشر 
الشامي فقد يتخذ من المخيمات ملجأً له 

ما سيحّول القصف العشوائي لحزب الله في 
اتجاه المخيمات، وهنا ستعلو الصرخة وتصبح 

المعركة أطول وربما يستغّل أبو مالك األمر 
لفرض شروطه في التسوية، مثلما حصل في 

عام 2014 عندما دخلوا المخيمات ثم البلدة«. 
ويضيف: »ال بّد من تسوية ألنَّ المعركة خاسرة 

لفتح الشام، وأبو مالك كان يطالب بقرية في 
القلمون منذ سنتين ولم يحصل على ذلك، 

فاألفضل لحقن الدماء أن ينسحب إلى إدلب«. 
وال يخفي المصدر عن مقترح لدى جمعيات 

اإلغاثة أن يجري نقل المخيّم إلى داخل البلدة 
أو إلى منطقة أخرى بعد انتهاء المعارك.

7 آالف الجئ في وادي حميد بخطر...  >> 
 »إرنا« تكشف السّر: الدواعش إلى تدمر؟؛ 

محمد النمر، النهار، 27 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه : تفّضل 
الواليات المتحدة األميركيَّة دفع المساعدات 
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وإبقاء الالجئين الفلسطينيين والنازحين 
السوريين حيث هم، أي في الدول المضيفة، 
إلى حين إيجاد الحلول. ومن اآلن إلى حين 

توافر الحلول ألزمات المنطقة ككّل، فإنَّه 
على لبنان أن يتأقلم مع وجود النازحين على 
أرضه، وأن يقوم بكّل ما بوسعه لكي يندمج 

هؤالء مع الشعب اللبناني.
ترامب مع تأجيل قضيَّة النازحين لحين حل   >>

األزمة السوريَّة؛ دوللي بشعلني، الديار، 27 تموز 2017¶

أعلنت وزارة الخارجيَّة األميركيَّة  أنَّها 
ستقّدم أكثر من 140 مليون دوالر على 
شكل مساعدات إنسانيَّة إضافيَّة  للبنان  

تلبية الحتياجات ملحة لالجئين من  سوريا  
والمجتمعات اللبنانيَّة المضيفة. وقد جاء هذا 
اإلعالن خالل زيارة رئيس الوزراء اللبناني  سعد 

الحريري  إلى  واشنطن ، وبناء عليه فـ»هذا 
التمويل، يرفع قيمة المساعدات اإلنسانيَّة 

األميركيَّة إلى لبنان ألكثر من 1.5 مليار دوالر 
منذ بداية  األزمة السوريَّة  في عام 2012«.

الحريري: لن نجبر النازحين على العودة   >>
ومساعدة أميركيَّة إنسانيَّة استجابة ألزمة اللجئين؛ 

الجمهوريَّة، 27 تموز 2017¶

التقى رئيس الحكومة ســعد الحريري برئيس 
مجلس النــواب االميركي بول راين في مكتبه 

فــي الكابيتول. بعد االجتماع قال الحريري: 
»كان اللقــاء مع رئيس مجلس النواب 

ا، وطلبنا منه زيارة لبنان  األميركــي جيًًدا جــدًّ
ليــرى بعينــه الجهد الذي نبذله في محاربة 

اإلرهاب، وليطلع أيًضا على الوضع اإلنســاني 
لالجئيــن. إنَّ تركيزنا كله خالل هذه الزيارة 
ينصــب على موضوع الالجئين واألمن، وهنا 
في الكونغرس نناقش مســألة القرارات التي 
يحضرونهــا ضــد لبنان. لذلك نحن نبحث في 

كيفيَّــة حمايــة لبنان من هذه العقوبات، وإْن 
شــاء الله نتمكن من إقناعهم بذلك«.

الحريري التقى رئيس مجلس النواب األميركي   >>
ووزير الخزانة: علينا أن نحمي البنوك واللبنانيين وأاّل 

تكون العقوبات شاملة؛ األنوار، 28 تموز 2017¶

اللجنة الدوليَّة للصليب األحمر تدخل أربع 
شاحنات تحمل مساعدات غذائيَّة وطبيَّة إلى 
منطقة وادي حميد المتاخمة لبلدة عرسال، 

ومن المقرر توزيع هذه المساعدات على 
نحو ثمانمئة عائلة سوريَّة.

الصليب األحمر أدخل مساعدات للنازحين   >>
 والجيش رد على رمايات لداعش في رأس بعلبك؛ 

الشرق، 28 تموز 2017¶

عن المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان 
سيغريد كاغ بعد لقائها رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون: »تم تقديم طلب إلى الدول 

المانحة لتوفير المزيد من المساعدات للبنان 
وتخفيف العبء الثقيل الملقى على عاتقه 

في رعاية أوضاع النازحين السوريين«.
عون يؤكد لكاغ التزام القرار 1701 كامًل؛  >> 

النهار، 29 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شارف 
االتفاق الذي تم بين حزب الله وجبهة النصرة 

الدخول حيز التنفيذ على أن تكتمل بنوده 
خالل الساعات المقبلة بنقل المسلحين 

وعائالتهم من وادي حميد إلى منطقة 
إدلب. وبنود االتفاق هي: وقف النار، إخراج 

المسلحين، إخراج المدنيين، إطالق أسرى 
حزب الله؛ وقد تم تسجيل حوالى 3000 

مدني للخروج مع جماعة النصرة.
»بمجدك احتميت« شعار الجيش في عيده   >>

كما في الميدان... المعركة ضد داعش آتية والتحضيرات 
اكتملت؛ هدى شديد، النهار، 29 تموز 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أصيب 
إرهابيو جبهة النصرة في عين الحلوة بنكسة 

بعدما منيت الجبهة بهزيمة في جرود 
عرسال. ونقل عن مصادر فلسطينيَّة في 

المخيم أن »مسؤولي النصرة في المخيم 
اجتمعوا في منزل اإلرهابي رائد جوهر 

واتفقوا على إرسال مقاتلين من المتطرفين 
اإلسالميين في المخيم إلى سوريا«، مؤكدة أن 
»تلك العناصر بدأت بتغيير أشكالها الخارجيَّة 
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في محاولة لاللتحاق بجبهة النصرة التي 
تتجّمع في آخر معاقلها في إدلب«.

إرهابيو عين الحلوة يستعدون  >> 
للرحيل إلى إدلب؟؛ النهار، 29 تموز 2017¶

دخلت »لجنة هيئة تحرير الشام« بلدة 
عرسال وتولى أحد أعضائها، »أبو الخير«، 

التحدث مع الالجئين وتسجيل أسماء 
الراغبين من المدنيين في الخروج إلى إدلب. 

وكان عقد اجتماع داخل مسجد أبو طاقيَّة 
في البلدة حضره رؤساء مخيمات عرسال التي 

تتجاوز 100 مخيم وعدد كبير من الالجئين 
المهتمين بالعودة إلى إدلب«.

النصرة وألوف النازحين ينسحبون اليوم؟؛   >>
النهار، 29 تموز 2017¶

عقد رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماًعا 
مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين 

الغارد، تاله اجتماع موسع حضره عن الجانب 
اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 

والقائم بأعمال السفارة اللبنانيَّة في أميركا 
كارال جزار والمستشار نديم المنال وعدد من 

كبار المسؤولين في الصندوق.

تم التطرق خالل االجتماع إلى تداعيات 
ونتائج النزوح السوري على لبنان وكانت 

وجهات النظر متطابقة ما بين رؤية لبنان 
للتعاطي مع أثر النزوح وتوصية صندوق 

النقد التي تتركز على تنفيذ برنامج استثماري 
في البنى التحتيَّة كوسيلة لتحفيز النمو وخلق 

فرص عمل جديدة...
الحريري تابع لقاءاته في واشنطن وطالب   >>

صندوق النقد الدولي بإجراء دراسة لتحديد اآلثار السلبيَّة 
للنزوح على موازنة لبنان؛ األنوار، 29 تموز 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة البالغ التالي: بتاريخ 

2017/07/27 وفي محلة وادي المعنية/إقليم 
الخروب، عثر على جثة )م. أ.( مواليد عام 

1989، سوري، وفي أقل من 12 ساعة، وبعد 
االستعالم والمتابعة التقنيَّة، تمكنت الشعبة 

المذكورة من تحديد هويَّة المشتبه بهما، 
وتوقيفهما في محلتي األوزاعي والوردانيَّة، 

وهما )ك. ز.( مواليد عام 1964، لبناني و)ف. 
أ.( مواليد عام 1983، سوريَّة.

قوى األمن توقف قاتلي سوري؛  >> 
األنوار، 29 تموز 2017¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل خالل زيارة 
لزحلة: »عودة النازحين السوريين إلى سوريا 

ستبدأ بقرار لبناني«، وأضاف: »هناك إرادة 
دوليَّة تعمل على إبقاء السوريين في لبنان 

ونحن من منطلق وطنيتنا ومحبتنا لهم نعمل 
على إعادتهم إلى وطنهم«.

باسيل: من محبتنا للسوريين نعمل على   >>
إعادتهم إلى وطنهم؛ الشرق األوسط، 30 تموز 2017¶

تمنى عضو كتلة المستقبل، النائب أمين 
وهبي، عودة النازحين السوريين إلى 

قراهم، مع التشديد على »عدم الحاجة 
إلى الحوار مع الحكومة السوريَّة، فعودة 
النازحين مسؤوليَّة عربيَّة ودوليَّة، ولو أن 

النظام السوري يهمه أمرهم لما فعل ما فعل 
بسوريا«، مشدًدا على »أننا لم نعترض على 

أي حوار تقني مع الجانب السوري، لكن 
الحوار الذي يريده البعض ال مصلحة فيه 

لعودة النازحين، بل يريدون منه تعويم صورة 
النظام السوري وترميمها«.

حزب الله يرضخ إلبعاده عن معركة   >> 
داعش... وإجماع على دور الجيش ــ وزير الدفاع 
اللبناني يعد بـ »انتصار« على التنظيم خلل شهر؛ 

الشرق األوسط، 30 تموز 2017¶

تمت المرحلة األولى من االتفاق بين حزب 
الله وجبهة النصرة برعاية األمن العام اللبناني 
وتضمنت تبادل الجثث: 5 للحزب و9 للنصرة 
إضافة إلى الناشطة ميادة عيوش وابنها البالغ 

17 سنة والتي كانت تجمع المال للتنظيم.
نجاح عمليَّة التبادل واليوم دور األسرى ــ   >>

 الراعي يدعو لعدم دفع الزيادات للمعلمين!؛
النهار، 31 تموز 2017¶
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يستهجن السفير األوكراني أيهور أوسترش 
أعداد النازحين في لبنان ويقول: »ال أعرف 

دولة في العالم قارب عدد الالجئين فيها عدد 
سكانها األصليين«، ورأى أن »المجتمع الدولي 
ا الوضع في لبنان وهو مقصر في  ال يقدر حقًّ

تقديم المساعدات لتأمين كل مستلزمات 
النازحين الفلسطينيين والسوريين«.

السفير األوكراني لـ»النهار«: يصعب  >> 
 إبعاد لبنان عن أزمة سوريا ــ محادثات صعبة 

في آب للتمديد لليونيفيل جنوبًا؛ وجدي العريضي، 
النهار، 31 تموز 2017¶

عن النائب الســابق طالل المرعبي: »نحن 
نعاني من أزمة النازحين الســوريين التي 

تشــكل عبئًا كبيرًا على المواطن وعلى 
الدولة، في حيــن هناك تقصير كبير من 

المجتمــع الدولي والعربي بحق هذه األزمة، 
فقد تبلغنا وعــوًدا كثيرة، تفيد بتخصيص 

أموال طائلة لمســاعدة النازحين والشعب 
اللبنانــي لتحّمل هذه األزمة. واآلن نجد بأن 

هــذه الوعود كلها لــم تنفذ، وبتنا خائفين 

مــن أن نبقى وحدنــا ويتخلى عنا المجتمع 
نهائيًّا«. الدولي 

الوزير السابق طلل المرعبي لـ»األنوار«:   >>
 لبنان يمر في أزمة حكم ومحادثات الحريري 

 في أميركا وضعت قواعد لحل مشكلة النازحين؛
فؤاد دعبول، األنوار، 31 تموز 2017¶

عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد 
رعد خالل احتفال تأبيني: »إنَّنا نعتز بوقفة 

جيشنا الوطني اللبناني، وبالدور المهم الذي 
أداه في حفظ االستقرار في بلدة عرسال وفي 
طمأنة الناس وحماية مخيمات النازحين من 

أن تحدث فيها تحركات معيقة، وهو يتهيأ 
لدور أكبر في المرحلة المقبلة، حيث سنكون 

جنبًا إلى جنب تنسيًقا وتخطيطًا وأداًء، وأما 
من ال يعجبه هذا الوضع، فليذهب ويبحث 
عن أي أمر أو موضوع آخر، فنحن لن نعلق 
على ما قيل من ثرثرات هي ال تعبّر إاّل عن 

أحقاد أو قصور نظر أو غباء أو تحامل«.
رعد: لن نعلق على ثرثرات   >> 

ولبنان ربح أرضه؛ النهار، 31 تموز 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تزايدت 
أعداد الالجئين في مخيمات عرسال الراغبين 

في الرحيل والعودة إلى األراضي السوريَّة في 
األيام األخيرة، إاّل أنَّ هناك ما يزيد عن مليون 

الجئ سوري في لبنان، وال يكفي وال تؤثر 
عودة هؤالء، لذلك فإنَّ التوظيف السياسي 

اللبناني لما يجري على هذا الصعيد سيكون 
مبالًغا فيه... بالنسبة إلى ديبلوماسيين 

معينين فإنَّ سنونوة واحدة ال تكفي إلعالن 
مجيء الربيع.

شكوك في أن تكفي سنونوة واحدة  >> 
لعودة اللجئين؛ روزانا بو منصف، النهار، 1 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بدأت 
عمليَّة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
النار في منطقة جرود عرسال بين حزب الله 

وفتح الشام )النصرة سابًقا(، برعاية األمن 
العام، وبلغ عدد المسجلين من الالجئين 

الراغبين في العودة إلى سوريا حتى الرابعة 
بعد الظهر 15.000 الجئ، ليتناقص قبل 

عمليَّة التنفيذ إلى 10,000 مع تراجع عدد 
كبير من الالجئين السوريين في عرسال عن 

قرار االنتقال إلى إدلب. 
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف   >>

النار ــ أعداد طالبي المغادرة تتراجع خوًفا من المصير؛ 
وسام إسماعيل، النهار، 1 آب 2017¶

أكد وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي، 
خالل جولة له على المراكز المتقدمة للجيش 
اللبناني في جرود عرسال ومخيمات الالجئين 

ومراكز الشؤون االجتماعيَّة في البقاع 
الشمالي، أنَّ »دعوتنا مستمرة للنازحين 

السوريين كي يعودوا إلى 
بالدهم، ألنَّها أفضل لهم، 
وليكونوا بين أهلهم وفي 

وطنهم الطبيعي«. 
بوعاصي تفقد مراكز الجيش في عرسال:   >>

 دعوتنا مستمرة ليعود السوريون إلى بلدهم؛
النهار، 1 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بأقل قدر 
من السجال والتباينات الداخليَّة، عبرت عمليَّة 
استعادة جرود عرسال من قبضة جبهة النصرة 
اإلرهابيَّة التي نفذها مقاتلو حزب الله. ذلك 
هو فحوى االستنتاج الذي خرجت به دوائر 

الرصد والمتابعة في الحزب...

و]وفق هذه الدوائر[ لم يعد خافيًا أنَّ ما زاد 
حراجة ]الوضع في بلدة عرسال وجرودها 

وسيطرة النصرة على الجرود[ ما كشفته 
عمليَّة دهم الجيش لمخيمي النازحين 

السوريين في محيط بلدة عرسال قبل أيام 
من بدء معركة التحرير، وتيقنه ]الجيش[ من 
قدرة المسلحين على التغلغل في المخيمات 

وتحويلها إلى معسكرات جاهزة لتصدير 
اإلرهاب والموت كونها تخفي انتحاريين 

بالجملة وأسلحة وأحزمة ناسفة...

كلتا الواقعتين أكدتا الهواجس التي أقام عليها 
كثر وهم يرون بأم العين تدفق النازحين إلى 

جرود عرسال وإقامتهم مخيمات عشوائيَّة 
بعيًدا عن أعين األجهزة الرسميَّة وسلطتها 
والحديث المتكرر عن إمكان تحولها إلى 

بيئات حاضنة لإلرهابيين وخالياهم النائمة.
عمليَّة الجرود أكدت أن ال خوف على معادلة   >>

التفاهم الداخلي؛ إبراهيم بيرم، النهار، 2 آب 2017¶
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عن أمين سر تكتل التغيير واإلصالح إبراهيم 
كنعان بعد اجتماع التكتل األسبوعي في 

الرابية: »ال ضرورة للتذكير بموقف التكتل 
]من موضوع عودة النازحين[، وال سيما 

موقف وزير الخارجيَّة جبران باسيل الواضح 
منذ أكثر من ثالث سنوات وقد اتهمنا على 

إثره بالعنصريَّة، ليتبيّن أنَّ كل كالم عن قرار 
دولي، وضرورة الموافقة الدوليَّة لعودة 

النازحين إلى بالدهم، هو أمر غير صحيح، 
ونرى اليوم على سبيل المثال حافالت تنقل 
بحدود 12 ألف نازح واألمر ممكن والقرار 

يجب أْن يكون داخليًّا بإجماع لبناني«. 
»التكتل«: عودة النازحين بقرار  >> 

لبناني إجماعي؛ النهار، 2 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عمليَّة 
ترحيل الالجئين السوريين مع عدد من 
مسلحي جبهة النصرة تنطلق اليوم كما 

أعلن اإلعالم الحربي المركزي في حزب الله 
في بيان ليلي تزامن مع إعالن اللواء عباس 

إبراهيم األمر. والمفاوضات الجارية في رعاية 
األمن العام عبر وسطاء، وإْن بدت معقدة 
بعض الشيء في مراحلها، فهي محكومة 

ببلوغ نهاية إيجابيَّة، ألسباب عدة، أولها، وفق 
مصدر نيابي، أنَّ االتفاق محكوم بالنجاح 
بعدما دخلت على خطه حركة اتصاالت 

إقليميَّة ناشطة جعلته ممكًنا واختصرت مدة 
المعارك في الجرود. دولتان دخلتا على خط 
التفاوض، األولى تولت التفاوض مع الحزب، 

والثانية مع النصرة. وأرادت الدولتان من 
خالل االتفاق توجيه رسالة سياسيَّة إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي. وإذ ضمنتا االتفاق 

تركتا التفاصيل للجهات المعنيَّة مباشرة. 
وثاني األسباب أنَّ النصرة لم تعد قادرة 

على التراجع في ظل سقوطها العسكري في 
الجرود، ورغبتها األكيدة، في رعاية إقليميَّة، 

باالنتقال إلى أماكن أخرى في الداخل 
السوري تضمن استمرارها. تضاف إلى ذلك 

عوامل ضغط في صفوف الالجئين الذين 
وضبوا أغراضهم وباعوا ما يملكون وفككوا 

خيمهم ولم يعودوا قادرين على البقاء في 
حال انتظار. 

اتفاق »حزب الله«/»النصرة« يُنجز اليوم؛  >> 
النهار، 2 آب 2017¶

الممثل جورج كلوني وزوجته أمل يقرران 
مساعدة نحو ثالثة آالف طفل سوري الجئ 

على دخول المدرسة في السنة الدراسيَّة 
الجديدة في لبنان.

َسيَُموَّل تدريس هؤالء األوالد الثالثة آالف 
بفضل شراكة بقيمة 2,25 مليون دوالر 

بين »ذي كلوني فاونديشن فور جاستس« 
و»غوغل«، فضاًل عن تقديم شركة »هويلت 

باكارد« للكومبيوترات تجهيزات بقيمة مليون 
دوالر. وستسمح هذه الشراكة مع اليونيسف 

لسبع مدارس رسميَّة بتوفير التعليم لهؤالء 
األوالد الذين يرتادون المدرسة راهًنا. 

وستسمح كذلك بتجربة مشروع نموذجي 
يضع بتصرف أوالد لبنانيين والجئين وسائل 

تكنولوجيَّة حديثة على ما أعلن الزوجان 
كلوني.

جورج وأمل كلوني يمّوالن تعليم  >> 
ثلثة آالف ولد الجئ في لبنان؛ النهار، 2 آب 2017¶

زار النائب علي خريس، ممثاًّل رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، والنائب  عالء الدين ترو،  

ممثاًّل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب 
وليد جنبالط، مقّر إدارة مشروع التعداد العام 
للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 

الفلسطينيَّة في لبنان، لالطالع على سير 
العمل في المرحلة الثانية الميدانيَّة من 

المشروع الذي تنّفذه لجنة الحوار اللبناني/
الفلسطيني، بالشراكة مع إدارة  اإلحصاء 

المركزي  اللبناني وجهاز اإلحصاء المركزي 
الفلسطيني التي انطلقت في 2017/7/17، 

بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين 
والفلسطينيين، من باحثين وعدادين 

ومشرفين وميسرين، وشملت كّل  المخيمات 
الفلسطينيَّة  الـ12 وأكثر من 136 تجّمًعا، 
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باإلضافة إلى أماكن وجود الفلسطينيين في 
المدن والقرى اللبنانيَّة كافّة.

خريس وترو يطلعان على مشروع تعداد   >>
سكان الفلسطينيين في المخيمات؛ اللواء، 2 آب 2017¶

سفيرة المملكة النروجيَّة في لبنان ومدير 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقّعا على 

هبة من المملكة النروجيَّة إلى لجنة الحوار 
اللبناني/الفلسطيني عبر برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي في لبنان. 

الغاية من هذه الهبة هي دعم تنفيذ الخطة 
االستراتيجيَّة 2020/2015 المتفق عليها بين 
اللجنة ممثلة الحكومة اللبنانيَّة وبين برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي والهادفة إلى تحسين 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي 

الخطة التي نفذت اللجنة مؤخرًا من ضمن 
توصياتها مشروع التعداد العام بموجب 

المرسوم الجمهوري الرقم 654 الصادر بتاريخ 
28 نيسان 2017 )إبرام مذكرة تفاهم للتعاون 

بين حكومة الجمهوريَّة اللبنانيَّة وحكومة 
دولة فلسطين حول مشروع التعداد العام 

للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفلسطينيَّة في لبنان(. 

هبة نرويجيَّة دعًما لمشروع التعداد  >> 
في المخيمات الفلسطينيَّة؛ األنوار، 2 آب 2017¶

استنكر وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي حديث بعض وسائل اإلعالم عن 
أنَّ في لبنان من ال يريد عودة النازحين 

إلى سوريا، بغية استخدامهم في معادالت 
غريبة عجيبة، واضًعا ذلك في سياق أجندة 

مشبوهة، هدفها الضغط على الحكومة 
اللبنانيَّة لفتح قناة مباشرة مع الحكومة 

السوريَّة، وكأنَّ عودة النازحين متوقفة على 
خطوة مماثلة. وتساءل: »لماذا ال يسارع 

النظام السوري إلى استقبال النازحين، 
والتعهد لألمم المتحدة عدم قتلهم وتهجيرهم 

وقصفهم بالبراميل المتفجرة...«. 
المرعبي: لبنان يحتاج لمساعدات إضافيَّة   >>

لتحمل أعباء النزوح؛ األنوار، 2 آب 2017¶

د اللواء صبحي أبو عرب قائد األمن  تفقَّ
الوطني الفلسطيني في لبنان معسكر الشهيد 

ياسر عرفات للتدريب العسكري في مخيم 
الرشيديَّة جنوب لبنان.

أبو عرب يتفقد معسكر التدريب  >> 
في الرشيديَّة؛ البلد، 2 آب 2017¶

رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه في 
السرايا المدير العام لألمن العام اللواء عباس 

إبرهيم الذي أطلعه على مجريات عمليَّة 
التفاوض التي أدت إلى إخراج مسلحي جبهة 

النصرة وعائالتهم من جرود عرسال، وخالل 
رده على سؤال مفاده »كيف تقبلون التفاوض 

مع جهة إرهابيَّة وترفضون التفاوض مع 
النظام السوري؟« أجاب: كل الدول في العالم 

تفاوض حين يتعلق األمر بمواطنيها. ولكن 
مع النظام السوري ليس لدينا ما نتفاوض 

بشأنه. األمر الذي كان مطروًحا هو التفاوض 
بشأن النازحين. أليس للعراق عالقة مع 

النظام في سوريا؟ أليس لمصر أو دول أخرى 
عالقات مع النظام؟ هل عاد النازحون من 

هذه الدول إلى سوريا؟ هؤالء النازحون غير 
قادرين على العودة ألنَّ هناك قوانين دوليَّة 

يجب أْن يحترمها لبنان وأْن تحترمها كل هذه 
الدول. هل عاد النازح السوري في العراق إلى 

سوريا، رغم أنَّ هناك عالقات بين الدولتين 
وتتساعدان في العديد من المجاالت؟ المبدأ 
هو وجود أماكن آمنة لكي يعود إليها هؤالء 
النازحون، بموافقة األمم المتحدة، وحينها ال 
مانع لدينا. ألم يعد اليوم خمسة آالف نازح؟ 

هل كان هناك من منعهم من العودة؟ هل 
منعتهم الدولة اللبنانيَّة أو األمن العام؟ نحن 

واضحون في سياستنا هذه. نحن نريد أْن 
يعود النازحون إلى أرضهم اليوم قبل الغد، 

ويجب أاّل يكون لدى أحد أي عالمة استفهام 
في هذا الشأن. المشكلة في هذا الموضوع 
أنَّ هناك وضًعا أمنيًا في سوريا وهناك أمم 
متحدة وهناك مجتمع دولي، هل يستطيع 

لبنان أْن يضع نفسه عكس هذا االتجاه؟ إذا 
أردنا أْن نعيد الالجئين دفعة واحدة فأنا أقول 
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إنَّ لبنان حينها يرتكب خطيئة بحق النازحين 
وبحق نفسه. حين فتحنا في لبنان أبوابنا 

لهؤالء النازحين كان ذلك ألنَّ هناك مشكلة 
يعالجها المجتمع الدولي، ونحن نتمنى أْن 

يتم حل هذه المشكلة اليوم قبل الغد.
الحريري اطلع من إبراهيم على عمليَّة   >>
 التفاوض والتقى جمعيَّة المصارف وسلمة: وضعنا

 خطة لمساعدة أهالي عرسال على الصعيدين
االجتماعي والمعيشي؛ الوكالة الوطنيَّة، 2 آب 2017¶

اســتقبل وزير الخارجيَّة جبران باسيل 
الســيناتورة الفيديراليَّة األوستراليَّة كميرلي 

كيتشــينغ على رأس وفد أسترالي/لبناني 
واطلــع منها على أجواء زيارتها لمخيمات 

النازحين الســوريين في لبنان واألردن. عقب 
اللقاء قالت كيتشــينغ: »عاينت االستضافة 

الكريمة للنازحين الســوريين، في ظل األزمة 
اإلنسانيَّة«. 

باسيل التقى السيناتورة األوستراليَّة   >>
كيتشينغ؛ النهار، 3 آب 2017¶

شدد المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري 
على »ضرورة وضع خطة شاملة للتعاطي، 

بجديَّة ومسؤوليَّة، مع ملف النازحين 
السوريين« وأكدوا تمسكهم بالبعد اإلنساني 

إاّل أنَّهم رفضوا أْن يأتي على حساب البعد 
الكياني الوطني.

المطارنة الموارنة طالبوا بإعادة النظر   >>
في السلسلة ــ وضع خطّة للتعامل بجديَّة مع ملّف 

النازحين السوريّين؛ النهار، 3 آب 2017¶

أعلنت المفوضيَّة الســامية لألمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين في لبنان أنَّه »في ما يتعلق 

بعودة المقاتلين من الجماعات المســلحة 
الســوريَّة وعائالتهم من عرسال إلى سوريا، 

تود المفوضيَّة الســامية لألمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين أْن تؤكد أنَّها ليست جزًءا 

مــن االتفاق الذي تقوم عليه تحركات 
العودة هذه والمفوضيَّة ال تشــارك في هذه 
التحركات«. وتابع البيان: »المفوضيَّة ليســت 

في وضع يســمح لها بالتحقق إلى أي حد 
يعــود الالجئون، الذين هم مدنيون بحكم 

تعريفهــم، عن طريق تحركات العودة هذه«، 
مضيًفا »وفي هذا الســياق، تشير المفوضيَّة 

الســامية لألمم المتحدة إلى أنَّ عودة 
الالجئيــن ينبغي أْن تكون مبنيَّة على قرارات 
فرديَّة، اســتناًدا إلى معلومات موضوعيَّة عن 

األوضــاع في مكان العودة المقصودة، وخالية 
مــن الضغوط التي ال مبرر لها«.

مفوضيَّة شؤون اللجئين: لسنا جزًءا من   >>
اتفاق عودة المقاتلين إلى سوريا؛ النهار، 3 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: انتصار 
حزب الله وتنفيذ أكبر عمليَّة إجالء لمواطنين 
سوريين يمثالن خطوة مثاليَّة الستعادة األسد 

سيطرته على ما يطلق عليه اسم »سوريا 
المفيدة...«. 

اتفاق مع المتمردين يسمح لألسد بإعادة تشكيل   >>
سوريا؛ النهار نَْقًل عن التايمز البريطانية، ٤ آب 2017¶

دعا وزير اإلعالم ملحم الرياشي خالل 
إطالقه، بالتعاون مع المفوضيَّة السامية 
لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
ومجموعة الدول المانحة حملة إعالميَّة 

مشتركة لتخفيف التشنج بين اللبناني 
المضيف والسوري النازح بعنوان »سأعود 

إلى بلدي وأدعوك إلى زيارتي«، إلى »عدم 
التسبب بحاالت توتر بين الضيف السوري 

والمضيف اللبناني«، معتبرًا أنَّ ذلك بحاجة 
إلى طمأنة متبادلة. وأضاف: »هذه الحملة 
ستنطلق في األسابيع المقبلة، بالتعاون مع 

األمم المتحدة والدول المانحة، لخلق جو من 
حسن الجوار، منًعا ألي حض على الكراهية 

بين السوريين واللبنانيين«، وأكد: »سنتواصل 
مع أبناء اللبنانيين والسوريين الذين يعيشون 

متجاورين، لتأكيد ما رددناه دائًما، ومفاده 
أنَّه ال بد من العودة، وأنَّ بقاءهم في لبنان 

يكون تحت القانون«.
الرياشي أطلق حملة إعلميَّة لتخفيف   >>

التشنج بين اللبناني والسوري؛ النهار، ٤ آب 2017¶
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زار النائب علي فياض، ممثاًل كتلة الوفاء 
للمقاومة، واألمين العام لحزب الكتائب 

اللبنانيَّة المحامي رفيق غانم ممثاًل رئيس 
الحزب النائب سامي الجميل، مقر إدارة 
مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 

في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة في 
لبنان. النائب فياض وصف التجربة بأنَّها »غير 

مسبوقة في لبنان وتستحق الجهد المبذول، 
وخصوًصا على المستوى العلمي من حيث 

التقنيَّة المعتمدة«، أما غانم فأكد على أهميَّة 
مشروع التعداد.

إشادة بتجربة تعداد اللجئين الفلسطينيين؛   >>
الجمهوريَّة، ٤ آب 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: باألمس 
كان لجبهة النصرة غطاؤها السياســي 

اإلقليمــي، وكانت مخيمات وادي حميّد 
خــط إمدادها الحيوي المحظور المّس 

به. وباألمس كان طيران الجيش الســوري 
ممنوًعــا مــن التحليق أبعد من إطار نظامه 
المحاصــر. وباألمس كان محرًما على حزب 

اللــه القتــال على أرض لبنانيَّة إاّل في مواجهة 
اســرائيل، حتى ولو كان العدو مشتركًا وهو 

»اإلرهــاب التكفيري«. إزاء هذا الواقع 
المســتجد، لم يُسَمع صوت اعتراضي إاّل في 

بعض الداخل. وبالتزامن مع إســقاط كل 
الخطوط الحمر الســابقة في جرود سلسلة 
لبنان الشــماليَّة الشــرقيَّة، يُْعلَُن عن تحضير 

الجيــش اللبناني لمعركته على داعش 
فــي جرود القاع ورأس بعلبك وصواًل إلى 

الحدود السوريَّة. 
معركة جرود عرسال تفصيل صغير في   >>
 مشهد كبير ــ خريطة جديدة للمنطقة ولبنان جزء

خاٍل من اإلرهاب؛ هدى شديد، النهار، 5 آب 2017¶

علّق وزير الشؤون االجتماعيَّة السابق رشيد 
درباس على مشهد القوافل التي نقلت 

سوريين من عرسال باتجاه إدلب قائاًل: إذا 
كان حزب الله والصليب األحمر والنظام 

السوري والقوى المتصارعة، بما فيها الواليات 

المتحدة، قبلت الصفقة مع منظمة إرهابيَّة 
اسمها جبهة النصرة من أجل ترحيل اآلالف، 

فبات من باب أولى أْن يصبح الكالم جّديًا 
حول نقل »المدنيين األوادم« إلى مناطق 
سوريَّة انتهت فيها الحرب، علًما بأنَّ نحو 

43٪ من النازحين إلى لبنان هم من مناطق 
أصبحت آمنة وقليلة التوتر. 

الجئون ونازحون... َمْن يُعيدهم؟؛  >> 
غسان حجار، النهار، 5 آب 2017¶

عن رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجيَّة 
والمغتربين جبران باسيل، من حديث 

صحافي: »إنَّنا اليوم في بداية مرحلة سنرفع 
فيها الصوت إلعادة النازحين، فالسياسة 

الدوليَّة القائمة اليوم تعطي النازحين 
مساعدات ليبقوا في لبنان، فيما يجب أْن 

تكون مساعدتهم للعودة إلى سوريا«. وأضاف 
»ال يجوز ربط قرار العودة بأحداث قد 

تحصل في سوريا وقد ال تحصل، أو بالحل 
السياسي الذي قد يتأخر أو ال يتأخر«، وأكد 

»رفض منطق االتكال على الخارج والرهانات 
على التطورات الخارجيَّة لحّل أزمة النازحين، 

والقيام بكل ما يساعد على إعادة النازحين 
إلى سوريا، متمتعين بأمنهم وكرامتهم«.

باسيل: انطلق حل ملف النازحين؛  >> 
البلد، 5 آب 2017¶

أصحاب المحال المتضررة من األحداث 
في مخيم عين الحلوة يحتجون على عدم 

التعويض ويعتصمون. 
أصحاب محال عين الحلوة يحتجون  >> 

على عدم التعويض؛ البلد، 5 آب 2017¶

َد السفير السوري في لبنان  علي عبد  َشدَّ
الكريم علي،  في حديث تلفزيوني، على أنَّ 

»عودة النازحين السوريين من لبنان إلى 
سوريا متاحة والنظام السوري يرحب بهذا 

األمر«.
السفير السوري: عودة النازحين متاحة؛  >> 

الديار، 6 آب 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال يعير 
لبنان الرسمي اهتماًما كافيًا مسألة رعاية 
الالجئين السوريين في ظل تراجع حجم 
المساعدات الدوليَّة، وهو ما يهدد بخطر 

انقطاع بعض الخدمات عن أكثر من مليون 
الجئ يستفيدون من تلك المساعدات...

في التقرير الذي عرضه رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون على مجلس الوزراء أنَّ المبالغ 

المطلوبة للمنظمات الدوليَّة لعام 2017 
للقيام على أكمل وجه بكل الخدمات الالزمة 
والضروريَّة تبلغ مليارين و750 مليون دوالر، 

تعهدت الدول توفير نحو مليار و200 ألف 
دوالر منها فقط، ولم يسّدد أكثر من 560 

مليونًا حتى 30 حزيران 2017، أي ما نسبته 
19 في المئة من المبلغ المطلوب، وأقل من 
50 في المئة من التعهدات. تأمل المنظمات 

الدوليَّة أْن تزيد األرقام في األشهر المقبلة 
إلكمال مبلغ المليار والـ200 مليون في الحد 

األدنى للحؤول دون حصول تدهور جذري 
للخدمات األساسيَّة المقدمة ألكثر من مليون 

نازح سوري.
االلتزام الدولي للجئين يتراجع:  >> 

المساعدات 19%؛ النهار، 7 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »لبنان 
الرسمي ال يتحرّك كفاية واهتماماته الداخليَّة 

لم ترَق بعد إلى مستوى أزمة اللجوء السوري، 
ووزارة الخارجيَّة مع الوزارات المعنيَّة لم تُطلق 

وفوًدا إلى دول العالم لحّضها على اإليفاء 
بالتزاماتها وشرح أخطار تداعيات اللجوء على 

بلد محدود اإلمكانات مثل لبنان«. هذا ما 
ينقله أحد الوزراء عن مسؤول أممي، ويتحّدث 

عن تقرير أُرسل إلى رئيس الجمهوريَّة وعدد 
من الوزراء من مكتب الممثّل المقيم لألمم 

المتّحدة في لبنان فيليب الزاريني، عرض 
الرئيس ميشال عون ملّخًصا عنه أمام الوزراء، 

محّذًرا من تراجع المساعدات الدوليَّة ألنَّ ذلك 
سينعكس سلبًا على الالجئين وعلى المجتمع 

المضيف الذي يفيد من بعض المساعدات.

واألرقام التي تضّمنها التقرير هي كاآلتي:

- المساعدات األساسيَّة: تم تسلّم 75.278.389 
دوالًرا من 571.500.000 دوالر متوقّعة، أي 

نسبة 13 في المئة.

- حماية الطفولة: تم تسلّم 16.466.991 دوالًرا 
من أصل 32.132.000 دوالر منتظرة، أي نسبة 

51 في المئة.

- التربية: تّم تسلّم 93.126.832 دوالرًا من 
372.604.248 دوالرًا متوقّعة، أي ما نسبته 25 

في المئة.

- الطاقة: لم يتّم تسلّم أي مبلغ من االعتماد 
المتوقّع والبالغ 99.238.750 دوالًرا.

- األمن الغذائي: تّم تسلّم 66.844.843 دوالًرا 
من 507.167.007 دوالًرا أي نسبة 13 في 

المئة.

- الصّحة: تّم تسلّم 52.413.635 دوالًرا من 
308.068.614 دوالًرا أي نسبة 17 في المئة.

- سبل عيش: تّم تسلّم 38.054.757 دوالرًا من 
195.725.000 دوالر متوقّعة أي نسبة 19 في 

المئة.

- الحماية: تّم تسلّم 37.719.126 دوالرًا من 
99.500.000 دوالر متوقّعة أي نسبة 38 في 

المئة.

- الحماية من العنف الجنسي والتمييز 
الجندري: تّم تسلّم 9.267.586 دوالرًا من أصل 

32.150.000 دوالر متوقّعة أي نسبة 24 في 
المئة.

- توفير المأوى: تم تسلّم 31.242.437 دوالًرا 
من 128 مليون دوالر متوقّعة أي ما نسبته 24 

في المئة.

- االستقرار االجتماعي: تّم تسلّم 20.455.560 
دوالًرا من أصل 123.822.000 دوالر متوقّعة 

أي نسبة 17 في المئة.

- الماء: تّم تسلّم 54.120.870 دوالًرا، من أصل 
280 مليون دوالر متوقعة أي نسبة 19 في 

المئة.

- غير محّددة: تم تسلم 20 مليون دوالر.
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مجموع المبلغ المطلوب للعام 2017 بلغ 
مليارين و750 مليون دوالر، سّدد منها حتى 

30 حزيران 515.227.201 دوالر أي نسبة 19 
في المئة فقط.

ويظهر جدول آخر أنَّ مجموع المساهمات 
التي تعّهد بها المانحون بلغ مليارًا و190 

مليونًا و833.068 دوالرًا، يضاف إليه 
المبلغ المتأّخر والمرّحل من 2016 بقيمة 

309.645.993 دوالًرا، أي أن مجموع الموارد 
المتوقّعة هو مليار و500 مليون و479.061 

دوالًرا أميركيًّا.

أما الدول التي ساهمت في التمويل حتى 30 
حزيران فهي وفق اآلتي )بماليين الدوالرات(: 

الواليات المتحدة األميركيَّة 172، ألمانيا 86، 
بريطانيا 52، االتِّحاد األوروبي 34، النروج 27، 

كندا 21، فرنسا 11، النمسا 10، اليابان 8.
المساعدات الدوليَّة للجئين السوريين في   >>

 لبنان: 19 في المئة من المطلوب واألزمة إلى اتساع؛
غسان حجار، النهار، 7 آب 2017¶

تطور اإلشكال الذي وقع داخل مخيم الميَّة 
وميَّة شرقي صيدا، بين أفراد من آل زيدان 

وآخرين من آل سليمان، إلى حال من 
االستنفار العسكري بين عناصر من »حركة 
أنصار الله« وآخرين من حركة فتح، ووقع 

ثالثة جرحى نقلوا إلى مستشفى الهمشري 
للمعالجة.

إشكاالن في المخيمات الفلسطينيَّة   >> 
والجيش اللبناني يشدد تدابيره في عين الحلوة؛ 

الجمهوريَّة، 7 آب 2017¶

وقع إشكال بين شخصين من أبناء مخيم 
البرج الشمالي إثر خالف على امتالك قطعة 

أرض في الساحة العامة داخل المخيم، تطور 
الحًقا إلى تبادل إلطالق النار، ثم تجدد مساء، 

ما أسفر عن سقوط قتيل وسبعة جرحى.
قتيل و 7 جرحى بإشكال في مخيم  >> 

البرج الشمالي؛ المستقبل، 7 آب 2017¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل خالل 

اجتماع استثنائي للمجلس السياسي في التيار 
الوطني الحر في صالون كنيسة في رأس 

بعلبك: »إنَّنا اليوم في صدد استرداد القرار 
السيادي، ودائًما كنا نتكلم عن خطر النزوح 
وخطر اإلرهاب وكانا بتغطية خارجيَّة، لكن 

اليوم لم تعد هذه التغطية موجودة«.
باسيل: النزوح هو الخطر الثاني  >> 

بعد اإلرهاب؛ الشرق، 7 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في تموز 
الماضي، انشغلت وسائل اإلعالم بتصريحات 
صادرة عن »مفوضيَّة الالجئين« تؤكد عودة 

»أكثر من 31 ألف الجئ سوري إلى ديارهم«، 
ما عكس أماًل بتحّسن يطال ملف النازحين 
والالجئين. وقبل أيام، صدر عن المفوضيَّة 

تقرير يكشف أنَّ تصريحات تموز كانت 
خاطئة بنسبة 41٪، وأنَّ عدد العائدين فعليًّا 

هو أقل بتسعة آالف مما ذُكر...

يوضح أحدث بيان صادر عن المفوضيَّة أنَّّ 
عدد العائدين بين كانون الثاني وأيار 2017 

هو في واقع األمر »حوالى 22200 الجئ، عاد 
معظمهم إلى شمال سوريا«. تبدو الفجوة 
بين الرقمين شديدة االتساع، إذ انخفضت 
تقديرات أعداد العائدين بما يقارب 9000 

شخص في لغة األرقام، ويتحّول هذا الفارق 
إلى خلل يبدو كارثيًّا لدى مالحظة أنَّ نسبة 

الخلل بين الرقمين تقارب 41٪ تقريبًا!

وتشير أرقام العودة إلى أنَّ »90 بالمئة من 
جميع العائدين سافروا مع أفراد أسرهم. 

إضافة إلى أنَّ السبب الرئيسي للعودة هو 
لّم الشمل«. كذلك يوضح التقرير أنَّ نسبة 

العائدين األكبر ُسجلت في صفوف »الالجئين 
بين عامي 2013 و2015، أما الالجئون عام 

2016 فلم يعد طوعيًّا سوى 1 في المئة 
منهم«.

تشكل اإلناث أكثر من نصف الذين غادروا 
األردن ولبنان، وأقل من نصف الذين غادروا 

مصر والعراق. وهو أمر يعزوه المتحدث 
الرسمي سكوت كريغ إلى أنَّ »النساء 
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واألطفال يشكلون في األصل حوالى 75٪ من 
الالجئين في المنطقة«.

يولي التقرير أهميًَّة لـ »إعادة توطين 
الالجئين في بلد ثالث«. ما بين كانون الثاني 

2013 وحزيران 2017 »حددت المفوضيَّة 
178500 الجئ سوري في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وتركيا ألجل إعادة التوطين، 
والرقم سيتزايد« وقد غادر منهم حتى اآلن 

»85250 إلى 33 بلًدا«. 

وتشير المفوضيَّة إلى »تطورات إيجابيَّة في 
دعم وصول الالجئين السوريين إلى سبل 
العيش« حيث حصل 35 ألف الجئ على 
تصاريح عمل رسميَّة في األردن، كما تم 

إصدار 10 آالف تصريح عمل إضافي لالجئين 
في تركيا«.

»مفوضيَّة اللجئين« لـ»األخبار«:  >> 
 ال نشّجع وال نسّهل أّي عودة إلى سوريا؛
صهيب عنجريني، األخبار، 7 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »الحدث 
هي البلديَّة المثاليَّة في كيفيَّة إدارتها ألزمة 

النزوح السوري«، هذا ما قاله وزير الخارجيَّة 
والمغتربين جبران باسيل لرئيس بلديتها 
جورج عون، وفق ما صّرح األخير تبريرًا 

لإلجراءات التي تتبعها البلديَّة تجاه الالجئين 
السوريين عبر منعهم من العمل في أي قطاع 
ضمن نطاقها اإلداري، باستثناء القيام بأعمال 

النظافة والبناء والزراعة. يقول عون إنَّ 
»بلديَّة الحدث تطبّق هذا اإلجراء منذ فترة 

طويلة، تنفيًذا لقرار وزير العمل محمد كبّارة 
المتعلّق بتحديد المهن المحصورة باللبنانيين 

وقد ساهم ذلك في عدم وجود أي عامل 
سوري في األعمال المحرّمة عليه في نطاق 

بلديتنا«.
رهاب اللجوء السوري: بلديات تمنع  >> 

االستثمار في نطاقها؛ فيفيان عقيقي، األخبار، 7 آب 2017¶

عن الوزيرة ليلى الصلح حمادة خالل احتفال 
تخّرج طالب »كلية أليس رامز شاغوري 

للتمريض« في الجامعة اللبنانيَّة األميركيَّة 
في جبيل: »أيها الشاب، وأيها الممرض 

بنوع خاص، لن أتلو عليك وصايا فلورنس 
نايتينجيل. أنت تعلمها، لكن عندي وصيَّة 

واحدة فقط: أوصيك بالوطن، لبنان مريض 
بحاجة إلى شفائك، لبنان يتيم بحاجة إلى 

رحمتك، إذا تركته ُحكًما سيأخذ النازح 
السوري مكانك غير آبه بقوانينك فهناك من 
يدعمه لمساكنتك. حينئذ لن يبقى من لبنان 
إاّل اسمه ومن الوطن إاّل رسمه، وهل يرضيك 

هذا؟«.
الصلح رعت احتفال تخّرج طلب  >> 

»كليَّة التمريض« في الـ»U.A.L«؛ الديار، 7 آب 2017¶

»لوحظ أنَّ مؤتمرات باريس التي كان لبنان 
موعوًدا بها للتخفيف من عبء اللجوء عليه 

ال أحد يأتي على ذكرها«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 8 آب 2017¶  >>

لفت رئيس الجمهوريَّة، خالل لقائه وفًدا من 
االنتشار اللبناني، إلى أنَّ األمم المتحدة »ال 

تقدم مساعداتها إلى الدولة اللبنانيَّة لتمكينها 
من تحمل عبء النزوح ]السوري[، بل تقدمها 

مباشرة إلى النازحين، وهو ما يعتبر من 
أهم الصعوبات التي يواجهها لبنان حاليًّا، 
خصوًصا أنَّه يعيش أزمة اقتصاديَّة نسعى 

دائما وبجهود حثيثة إلى وضع حلول لها عبر 
تغطية العجز الذي تعانيه الماليَّة العامة«. 

عون: األمم المتحدة تقدم مساعداتها  >> 
إلى النازحين وليس إلى الدولة؛ النهار، 8 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ماذا 
عن »الوظيفة« اإلقليميَّة والدوليَّة للبنان؟ 
الوظيفة التي تصنع سالمه في سنوات ما 

بعد االنفجار السوري و»الربيع العربي« عبر 
إعادة تكريسه كمركز خدمات سلميَّة لحروب 

المنطقة المندلعة، وخصوًصا في سوريا: 
نازحون، مهمة لبنان الحد من انتقالهم 

المحرج إلى أوروبا، مستشفيات، سالح، ترفيه 
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وعقارات لبعض الطبقات العربيَّة الحاكمة 
الجديدة، مخدرات، جامعات، ثقافة وكتب، 
سوق فنون ذات مستوى عالمي، تجارة آثار 
إقليميَّة، مركز نشاط سياسي مخابراتي. هذا 
نوع من الوظيفة اللبنانيَّة ال يسمح بوطنيَّة 

لبنانيَّة مكتملة ال عند المسلمين وال عند 
المسيحيين!

جهوزيَّة الفالَِجين الُسّني والّشيعي؛  >> 
جهاد الزين، النهار، 8 آب 2017¶

تفقد رئيس الحكومة سعد الحريري 
مركز إدارة مشروع التعداد العام للسكان 

والمساكن والمخيمات والتجمعات 
الفلسطينيَّة في لبنان واطلع خالل الجولة 

على سير العمل ومراحله واستمع إلى شرح 
عما تم التوصل إليه في المرحلة الثانية من 
المشروع وهي تشمل عماًل ميدانيًّا انطلق 

بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين 
والفلسطينيين من باحثين ومشرفين وشملت 
المخيمات الفلسطينيَّة و136 تجّمًعا وأماكن 

وجود الفلسطينيين في المدن والقرى.
الحريري أمل إنجاز مشروع تعداد   >>

الفلسطينيين قريًبا؛ النهار، 9 آب 2017¶

نبَّه النائب أالن عون إثر اجتماع كتلة 
التغيير واإلصالح إلى »استغالل اإلرهابيين 
لحالة النزوح، واستغالل المخيمات لتنظيم 
النشاطات اإلرهابيَّة«. ورأى أنَّ التوجهات 

السياسيَّة »يجب أْن تكون للحث على عودة 
السوريين وليس على تعزيز وجودهم، وعلى 

المجتمع الدولي أْن يشجع عودتهم، ونحن 
سنقوم بكل الخطوات لمنع إنشاء مخيمات 

جديدة«.
»التغيير واالصلح«: كل الخطوات لمنع   >>

مخيمات جديدة ــ إّما رد قانون السلسلة وإّما االتفاق 
على التعديلت؛ النهار، 9 آب 2017¶

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة اجتماًعا موّسًعا لسفراء الدول المانحة 
وممثلي المنظمات الدوليَّة والوكاالت العاملة 

في لبنان، ومما قاله خالل االجتماع: »أتوجه 
إلى التالمذة اللبنانيين وإلى ضيوفنا وأعزائنا 

وأشقائنا األوالد الالجئين الموجودين على 
األراضي اللبنانيَّة والذين يتوجه إليهم هذا 
المشروع، وأقول لهم عودوا إلى المدرسة 

هذه السنة لمتابعة التعليم. فقد استقبلت 
مدارسنا الرسميَّة في العام الدراسي المنصرم 

260,000 تلميذ لبناني و195,000 غير 
لبناني«، وأضاف: »إنَّ هدفنا هذه السنة، 

استقبال المزيد من التالمذة اللبنانيين 
وإعطاؤهم األولويَّة بالتسجيل، وخصوًصا وأنَّ 
لبنان يمر بأزمة اجتماعيَّة واقتصاديَّة خانقة 

وأنَّ األهل سيواجهون ربما بسبب سلسلة 
الرتب والرواتب أعباء إضافيَّة«. 

حمادة دعا سفراء الدول المانحة لتأمين   >>
أموال تعليم اللجئين؛ النهار، 9 آب 2017¶

»سألت أوساط سياسيَّة عما إذا كانت مقدمة 
أخبار محطة أو.تي.في تعكس حقيقة موقف 

الرئيس عون من موضوع إعادة الالجئين 
السوريين من خالل التواصل مع النظام 

السوري«. 
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 10 آب 2017¶  >>

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إنَّ 
السجال حول العالقات اللبنانيَّة/السوريَّة 

مفتعل... فالطرف المعارض للعالقات يعتبر 
أنَّ إعادة العالقات بصورة رسميَّة ال تعود 
بفائدة على لبنان باعتبار أنَّ النظام ليس 

الجهة الصالحة لبحث موضوع النازحين، وال 
هو الطرف األهم في معادلة قتال داعش 

على الحدود اللبنانيَّة السوريَّة... 
زيارات دمشق: السجال المفتعل!؛  >> 

علي حمادة، النهار، 10 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إنَّ 
تجربة ترحيل مسلحين والجئين سوريين 

من جرود عرسال إلى سوريا كانت ناجحة، 
فال يظل يقال إنَّ النظام يرفض عودتهم أو 
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إنَّ األمم المتحدة ترغب بتوطينهم، ولذلك 
يجب وضع خطة شاملة لعودتهم، وأْن يكلف 

بهذه الخطة اللواء عباس إبراهيم، المدير 
العام لألمن العام اللبناني، وفي حال رفض 

الحكومة وضع هذه الخطة سنكون أمام 
تداعيات سياسيَّة وأمنيَّة واقتصاديَّة كتلك 

التي واجهتنا مع بقاء الالجئين الفلسطينيين. 
إنَّ االعتماد على المساعدات الدوليَّة لالجئين 

السوريين ليس حاًل، وال أحد يعرف متى 
يتوقف... ولذلك يجب عدم تكرار تجربة 

اللجوء الفلسطيني والحروب التي حصلت 
معهم، فيصّح عندئذ قول الوزيرة السابقة 

ليلى الصلح حمادة في احتفال تخريج طالب 
كليَّة التمريض في الجامعة اللبنانيَّة األميركيَّة: 

»عندي وصيَّة واحدة فقط، لبنان مريض 
بحاجة إلى شفائك، لبنان يتيم بحاجة إلى 
رحمتك، إذا تركته سيأخذ النازح السوري 

مكانك غير آبه بقوانينك، فهناك من يدعمه 
لمساكنتك وحينئذ لن يبقى من لبنان إاّل 

اسمه ومن الوطن إاّل رسمه«. 
وجوب وضع خطّة شاملة للجئين  >> 

السوريّين تؤّمن عودة من يرغب في المرحلة األولى؛ 
إميل خوري، النهار، 10 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم تأخذ 
وثيقة »رؤية لبنانيَّة موحدة لقضايا اللجوء 
الفلسطيني في لبنان« التي أعلنت أخيراً، 

والتي توصلت إليها »مجموعة العمل حول 
قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان«، 

ها من االهتمام... وقَّع على الوثيقة كتلة  حقَّ
القوات اللبنانيَّة، وتكتل التغيير واإلصالح، 

وكتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة التنمية 
والتحرير، وكتلة جبهة النضال الوطني، وكتلة 
نواب المستقبل... أبرز بنود الوثيقة، تعريف 
التوطين وهو: »إعطاء الالجئين الفلسطينيين 

في لبنان الجنسيَّة اللبنانيَّة بشكل جماعي، 
بعضهم أو كلهم، من خارج السياق القانوني، 

بموجب قرار سياسّي مفروض في سياق 
تسوية إقليميَّة أو دوليَّة، خالفًا للدستور، 
سواء تّم ذلك دفعة واحدة أو بالتدرج«. 

كما نصت الوثيقة على االعتراف بالبعدين 
االجتماعي والثقافي بما يتضمن الحفاظ على 
الهويَّة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، والحق في إنشاء 

الجمعيات وفق إجراءات خاصة للسلطات 
اللبنانيَّة )وهو ما تحفظت عليه كتلة 

الكتائب(. وسجلت الوثيقة اعترافًا بالحق 
المعيشي/الحياتي للفلسطينيين، ورفع القيود 
غير الضروريَّة على تمتع الالجئين بحقوقهم 

االقتصاديَّة واالجتماعيَّة. 
توافق سياسي لبناني حول تعريف  >> 
 اللجئ الفلسطيني و»التوطين« ــ وثيقة تفتح

الطريق لتنقية العلقات وإدارة المخيمات والعمل؛ 
ابراهيم حيدر، النهار، 10 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: انسحب 
وزير التربية مروان حمادة من مجلس الوزراء 

غاضبًا ولما سئل قال »في فمي ماء« قبل 
أْن يكشف لجريدة األنباء أنَّ خروجه جاء 
احتجاًجا على تجاوز صالحيات المجلس 

والوزراء وامتناع الرئاستين األولى والثالثة 
عن توقيع مرسوم كان أقره مجلس الوزراء، 

ووقع بموجبه اتفاق الهبة المقدمة من البنك 
الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية.

حمادة ينسحب وزيارة سوريا تثير  >> 
 الخلفات ــ الحكومة تتحّصن بمبدأ »النأي بالنفس«!؛

النهار، 10 آب 2017¶

أعلن عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب 
آالن عون بعد االجتماع األسبوعي للتكتل، 

أنَّ »هناك فكرة إلنشاء مخيمات جديدة في 
وقت ينبغي أْن نباشر إعادة الالجئين إلى 

سوريا. سمعنا أنَّهم يفكرون في إنشاء مخيم 
في خربة قنافار في البقاع الغربي، ونحن 

نحذر من هذا المخطط. كما نحذر من فكرة 
إنشاء مخيمات جديدة ألنَّنا اليوم بصدد 
تقليص المخيمات وليس زيادة عددها، 

وسنقوم بكل ما لدينا من إمكانات لمنع 
مخططات إنشاء مخيمات جديدة«. إعالن 

عون تبعته رسائل وزعت عبر تطبيق »واتس 
اب«، تحذر من إقامة المخيم، ألنَّه سيكون 
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شبيًها بمخيمات عرسال، أو بالمخيمات 
الفلسطينيَّة، ودعت أهالي القرية والمنطقة 
لالستنفار لمواجهة هذا المخطط والتصدي 

السريع إلمكان إنشائه...

رئيس بلديَّة خربة قنافار طوني شديد 
استغرب حديث »التكتل« عن إقامة مخيم 

في البلدة، الفتًا إلى أنَّ »كل ما نقوم به 
هو عمليَّة تنظيم وضبط لالجئين الذين 
ازداد عددهم كثيرًا في الفترة األخيرة«. 

وأضاف: »منذ تسلّم المجلس البلدي الجديد 
مهماته، وردنا العديد من الشكاوى عن 

الوجود الكثيف لالجئين بين المنازل وعلى 
مداخل القرية، وطلبات بنقلهم فقامت 

البلديَّة بتكليف لجنة من أعضائها إلحصاء 
العدد الموجود وطرح حّل شامل بما ال 
يؤذي الالجئين والعمال وأهل القرية... 

ولقد تبيّن لنا أنَّ هناك 1017 الجئًا سوريًّا 
نصفهم تقريبًا يعيشون داخل القرية وعلى 

مداخلها والنصف اآلخر في األراضي الزراعيَّة 
والبساتين«. وأوضح شديد أنَّ اللجنة رفعت 

اقتراًحا للمجلس البلدي بنقل الموجودين 
داخل القرية وعلى مداخلها إلى األراضي 
الزراعيَّة، على أْن يتحمل كل من يؤجرهم 

األرض مسؤوليتهم بالنسبة إلى الكهرباء 
والمياه والنظافة واألمن، ألنَّ أبناء القرية 
يعملون بالزراعة وهم بحاجة إلى عمال 

يستطيعون تأمينهم من الالجئين. أما بالنسبة 
إلى من لم يجد كفياًل، فتقدم البلديَّة قطعة 

أرض يتم تجهيزها وتأمينها لوضع خيمهم 
فيها وتكون تحت عين البلديَّة، فوافق 

المجلس البلدي على االقتراحات وجرى 
تطبيق القرار حرفيًا«، وكشف شديد أنَّ عدد 

الخيم في هذه القطعة ال يتجاوز الـ15 
خيمة يقطنها حوالى 150 شخًصا فقط، 

وبالمبدأ هي غير قابلة لالزدياد ألنَّ البلديَّة 
أيًضا اتخذت قراًرا بعدم استقبال أعداد 

جديدة من الالجئين.
خربة قنافار لن تصبح كـ»عرسال«:  >> 

 لم نسمح بإقامة مخيم للجئين؛
اسكندر خشاشو، النهار، 10 آب 2017¶

افتتحت الجمعيَّة اللبنانيَّة لصحة األسرة 
»سالمة« عيادتها في الكرك قرب زحلة، وذلك 

في إطار مشروع المساعدات اإلنسانيَّة »لـ 
الحد من أمراض الصحة اإلنجابيَّة لألم والطفل 
بين النازحين السوريين« الممول من حكومة 

اليابان. 
»سلمة« الصحة اإلنجابيَّة للنازحين؛  >> 

النهار، 10 آب 2017¶

عن مدير األونروا في منطقة صيدا الدكتور 
إبراهيم الخطيب: »لقد سبق أن أكد المدير 

العام، ومن داخل عين الحلوة، أنَّ الوكالة 
تلتزم بتأمين ما أمكن من مساهمات ماليَّة 

إلعادة ترميم وبناء الوحدات السكنيَّة 
المتضررة من األحداث األخيرة، لكنها اليوم 

ال تزال تنتظر ما سيقرره الشركاء والدول 
المانحة بهذا الشأن... األمور إيجابيَّة وقد 

تظهر نتائجها قريبًا، لكن لم تتبلور حتى اآلن 
ليتسنى اإلعالن عنها رسميًّا«.

 وبشأن ما سبق وأعلنته سفيرة النرويج من 
عين الحلوة أيًضا عن تخصيص بالدها هبة 

ماليَّة قدرها 3.5 مليون دوالر لدعم األونروا 
في تقديم الخدمات األساسيَّة للنازحين 

الفلسطينيين، أوضح الخطيب أنَّ »هذا األمر 
أحدث نوًعا من االلتباس في البداية كون 

البعض ظن أنَّ هذا المبلغ سيخصص بجزء 
منه لدفع تعويضات أضرار عين الحلوة، األمر 

الذي دفع السفارة النروجيَّة لتوضيح األمور 
ووضعها في نصابها من خالل اإلعالن عن أنَّ 
هذا المبلغ هو هبة لألونروا للنهوض بأعباء 

النزوح الفلسطيني من سوريا وأنَّ الوكالة هي 
التي تقرر كيفيَّة صرفه وفي أي وجهة«.

يذكر أنَّ جمعيَّة »نبع« قامت بتسليم الدفعة 
األولى من المبالغ النقديَّة المخصصة لترميم 

األضرار من الدرجة الثالثة وفق التصنيف 
الذي يشمل إعادة تأهيل المنازل القابلة 

للترميم المحدود في حي الطيري وجواره. 
وكان الشارع الفوقاني في المخيم شهد 

األربعاء تحرّكًا احتجاجيًّا لمتضرري أحداث 
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نيسان تخلله إغالق الطريق بالعوائق مطالبًا 
باإلسراع في صرف التعويضات. 

عين الحلوة: الطيري ينتظر التعويضات...  >> 
وبدر يعود؛ رأفت نعيم، المستقبل، 10 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال 
تزال األعالم اللبنانيَّة ترفرف بالعشرات 

فوق خيم النازحين السوريين في عرسال. 
وكان النازحون قد رفعوا هذه األعالم غداة 

مداهمات الجيش اللبناني لبعض المخيمات 
بحثًا عن مطلوبين وغداة المواجهة الدمويَّة 
التي حصلت وما تالها من تداعيات طواها 
الهجوم الذي شنه حزب الله على مسلحي 

جبهة النصرة في الجرود.

عدد من النازحين وجهوا نداء إلى الحكومة 
اللبنانيَّة والسفارة الروسيَّة لتنظيم قافلة 

عودة إلى ريف حمص الشمالي، »فنحن ال 
أوراق ثبوتيَّة لدينا ويعتبر وجودنا في لبنان 

دخول خلسة، وال يمكننا العودة بمفردنا، 
المطلوب ضمانات لنا وقافلة بإشراف روسي 

تعيدنا ونحن كلنا مستقلون وال عالقة لنا 
بأحد ونريد العودة«.

النازحون إلى عرسال ما بعد  >> 
»النصرة«: لُترِْجْعنا روسيا إلى ريف حمص الشمالي؛ 

ناجية الحصري، الحياة، 10 آب 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: يتبين 
من االتصاالت التي أجريت في األســبوعين 

الماضييــن بين لبنان والواليات المتحدة 
األميركيَّــة أنَّه ال أفق لخرق ما حول عودة 

الالجئين إاّل بعد توفر الشــروط التي يطلبها 
المجتمــع الدولي... وفي معلومات أنَّ 

األولويَّة ســتكون لماليين السوريين الذين 
نزحوا داخل ســوريا، وهؤالء سوف يتطلب 

وضعهم ســنوات، ما يعني أنَّ عودة النازحين 
من لبنان إلى ســوريا ستنتظر أعواًما طويلة... 

وقد كان الفتًا إصدار الســلطات األردنيَّة 
إجازات عمل للنازحين الســوريين في األردن 

تقدر بعشــرات األلوف، ما يعني أنَّ طريقة 
التعاطــي مع هذا الملف لم تعد تمضي 

علــى قاعدة العجلة في عودة النازحين 
النتفاء الشــروط الموضوعيَّة لهذه العودة...

حضــر ملف النازحين بقوة خالل المحادثات 
التــي أجراها الرئيس الحريري والوفد 
المرافق في واشــنطن الشهر الماضي. 

ومــن المعطيات حول هذه المحادثات أنَّ 
لبنــان ليس في موقع من يعطي الضمانات 

لعودة النازحين الســوريين إلى بالدهم، 
بــل إنَّ هذه الضمانات تأتي من األمم 

المتحــدة والدول الكبرى... وإذا كان موقف 
لبنان الرســمي ينطلق من مبدأ عودة آمنة 
وســريعة للنازحين السوريين إلى ديارهم، 

فإنَّ ذلك ال يعني التســّرع بما يخالف 
سياســة األمم المتحدة والدول الكبرى. 

مــاذا يمكن لبنان أْن يفعله في المرحلة 
الفاصلــة عن تحقيق هدف عودة النازحين 

الســوريين إلى ديارهم؟ تجيب على ذلك 
مصادر الوفد إلى واشــنطن قائلة إنَّ خطة 
حكومــة الرئيس الحريري في التعاطي مع 
هذا الهدف والتي صارت بيد المســؤولين 

األميركيين وقبل ذلك بيد مســؤولي االتِّحاد 
األوروبــي واأللمان، وهي تقضي بإعطاء 
لبنان فســحة نهوض تمنحه القدرة على 

تلبية متطلبات اســتضافة هذا العدد الهائل 
من النازحين قياًســا إلى عدد سكان لبنان. 

وقــد قاربت الخطة اللبنانيَّة هذا الهدف 
بمعادلة حســابيَّة أوضحت أنَّ كلفة الالجئ 
الســوري في أوروبا حاليًّا تراوح ما بين 30 

و35 ألف أورو ســنويًّا، في حين أنَّ كلفة 
النازح الســوري في لبنان تبلغ فقط ألف 

دوالر ســنويًّا. وبناًء على هذه الكلفة تقترح 
الخطــة اللبنانيَّة أْن ينال لبنان 12 ألف 

دوالر عن كل نازح ســوري لمدة 12 سنة، أي 
مــا مجموعه 12 مليار دوالر إلنفاقها على 
مشــاريع البنى التحتيَّة في الطرق والمياه 
والكهربــاء والصحة والتعليم وتوفير فرص 

عمل للبنانيين والســوريين مًعا...
لبنان ينجو من أمر عمليات إيراني  >> 

 بالتطبيع مع األسد؟ فكيف سترد طهران؟؛

أحمد عياش، النهار، 11 آب 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كشف 
القيادي في »سرايا أهل الشام« أبو عبدو عن 

مطالبة السرايا بإطالق سراح موقوفين في 
سجن رومية ال عالقة لهم بملفات إرهابيَّة، 

وهم من عناصر الجيش السوري الحر، 
مستغربًا »المماطلة والتأخير« في عمليَّة 
نقلهم إلى القلمون الشرقي. وتحدث عن 

بنود التفاوض، فضاًل عن حال المخيمات في 
وادي حميد والمعركة التي خاضتها السرايا 
ضد داعش بغطاء من الجيش، ويلفت إلى 

أنَّ وادي حميد في جرود عرسال يتعرض 
لحصار خانق في ظّل شّح كبير للمواد 

الغذائيَّة والطبيَّة وفقدان أبسط مقومات 
الحياة لالجئ، وخروق عديدة لوقف إطالق 
النار أصيب على إثرها العديد من الالجئين 

السوريين. ويضيف: »الالجئون في وادي 
حميد بال مأوى بعدما تعرضت مخيمات 
منتشرة في المنطقة إلطالق النار وفرار 

ساكنيها والنوم في شوارع الوادي وتحت 
األشجار«، ويقولها بوضوح: »نسعى جاهدين 

إلى اإلسراع بعمليَّة االنتقال تفاديًا ألي مصيبة 
قد تحدث«. 

»أهل الشام« يريدون الرحيل   >> 
ويكشفون لـ»النهار« بنود التفاوض: واجهنا داعش 

بغطاء من الجيش؛ محمد نمر، النهار، 11 آب 2017¶

أظهرت نتائج استطالع »صوت الالجئين 
السوريين الشباب« المكمل الستطالع »أصداء 

بيرسون مارستيلر« السنوي التاسع لرأي 
الشباب العربي 2017، أنَّ أكثر من نصف 

الالجئين السوريين الشباب ال يرجحون 
العودة إلى وطنهم بشكل دائم، وأنَّ انتهاء 
الحرب وخروج داعش هما العامالن األهم 

بالنسبة إليهم للعودة إلى سوريا. وركز 
االستطالع على آمال وتطلعات ومخاوف 

الشباب السوريين الموجودين ضمن مخيمات 
الالجئين في لبنان واألردن. وألجل االستطالع، 

أجرت شركة األبحاث العالميَّة »بي اس بي 
ريسيرتش« 400 مقابلة مباشرة مع الجئين 
سوريين ينتمون إلى الفئة العمريَّة ما بين 

18 و24 عاًما. وكانت نسبة الذكور إلى اإلناث 
منهم هي 50: 50 ممن يعيشون حاليًّا ضمن 
مخيمات ومناطق الالجئين في األردن ولبنان.

اللجئون السوريون الشباب يأملون في   >>
الهجرة ــ 5٤% ال يرجحون العودة إلى بلدهم بشكل 

دائم؛ النهار، 11 آب 2017¶

في إطار نشاطات تحصين األطفال بمن فيهم 
الوافدون عبر المعابر البريَّة، تفقد وزير 

الصحة العامة غسان حاصباني موقع تلقيح 
األطفال في مركز األمن العام الحدودي في 

المصنع.
حاصباني تفقد التلقيح في المصنع؛  >> 

النهار، 11 آب 2017¶

عن السفير السوري في لبنان علي 
عبد الكريم علي، في حديث صحفي: »إنَّ 

بعض االتفاقات ال زالت قائمة بين لبنان 
وسوريا، والسفارات موجودة والتنسيق 
مستمر رغم كالم البعض غير المسؤول 

والالمنطقي«.
السفير السوري: التنسيق مستمر مع لبنان؛   >>

الحياة، 11 آب 2017¶

اعتبر سفير دولة فلسطين لدى الجمهوريَّة 
اللبنانيَّة أشرف دبور في حديث إذاعي أنَّه 
»من الخطأ وغير المنطقي أْن يكون هناك 

باألساس أي فلسطيني مطلوب للدولة 
اللبنانيَّة وموجود في مخيم عين الحلوة«. 

وتعليًقا على الحملة التي أطلقها وزير 
اإلعالم ملحم الرياشي بعنوان »سأعود إلى 

بلدي« للتخفيف من التشنج بين اللبنانيين 
والسوريين، قال: »سأعود إلى بلدي تنطبق 

على الفلسطيني أينما وجد ونتمنى أْن 
تتحقق اليوم قبل غد، وأشار إلى أنَّ هناك 

ا بيننا وبين اإلخوة في األمن العام  تعاونًا تامًّ
اللبناني ممثاًل بسيادة اللواء عباس إبراهيم 

الذي يصدر دائًما توجيهاته وتعليماته 
بالتسهيل على الفلسطينيين«، وقال: »عملنا 
مع إخوتنا في لبنان حكومة وأجهزة وأحزابًا 
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وشعبًا بكافة أطيافه على أاّل تكون المخيمات 
ممرًّا ومستقرًّا للجهات التي تريد العبث بأمن 

لبنان«.
دبور: لن تكون المخيمات ممرًّا   >> 

وال مقرًّا للعبث بأمن لبنان؛ اللواء، 11 آب 2017¶

ترأس رئيس الجمهوريَّة ميشال عون جلسة 
عمل حضرها وزير التربية والتعليم العالي 
مروان حمادة، وقال حمادة إثرها: »كانت 

جلسة عمل طويلة تناولت كل وجوه السياسة 
التربويَّة بشقيها المتعلقين بالطالب اللبنانيين 

والنازحين السوريين، وأثرنا احتمال زيادة 
عدد األوالد السوريين النازحين إلى قرابة 

الــ25 ألًفا وسبل مواجهة هذه الزيادة عبر 
العمل على إبقاء مستوى المساعدة الدوليَّة 

بما يتالءم مع الحاجات اللبنانيَّة«. 
عون التقى حمادة ووفوًدا تونسيَّة   >>

وكسروانيَّة وطبيَّة وأمل معالجة المسائل المطروحة 
]يوم[ االثنين بروح المسؤوليَّة؛ النهار، 12 آب 2017¶

قالت المنظمة الدوليَّة للهجرة التابعة لألمم 
المتحدة إنَّ أكثر من 600 ألف سوري عادوا 

إلى منازلهم في األشهر السبعة األولى من 
هذه السنة وهو تقريبًا نظير العدد الذي 
عاد طوال عام 2016 كله، لكن النازحين 

الجدد ال يزالون يفوقونهم عدًدا... وأوضحت 
المنظمة أنَّ كثيرين يعودون إلى مواطنهم 

لتفقد أمالكهم أو ألنَّهم كانوا في مناطق 
شهدت تدهوًرا في االقتصاد ومجاالت أخرى. 
وصرحت الناطقة باسم المنظمة: »ال يمكن 
تأكيد كون حاالت العودة طوعيَّة أو آمنة أو 

مستدامة«.
تزايد النازحين العائدين؛ النهار، 12 آب 2017¶  >>

زار المنسق الخاص لألمم المتحدة والممثل 
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

في لبنان فيليب الزاريني مركز إدارة 
مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 

في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة في 
لبنان، واطلع على سير العمل في المشروع 

الذي تنفذ حاليًّا المرحلة الثالثة منه التي 
تشمل تعداد الفلسطينيين المقيمين خارج 

المخيمات والتجمعات في لبنان.
الزاريني يزور مركز تعداد  >> 

اللجئين الفلسطينيين؛ المستقبل، 12 آب 2017¶

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة بالممثلة المقيمة للمجلس النروجي 

لالجئين في لبنان، على رأس وفد من 
المجلس، في حضور المدير العام للتربية، 
وتناول البحث إسهامات المجلس النروجي 

لالجئين في دعم خطة وزارة التربية لتعليم 
النازحين.

المجلس النروجي للجئين يلتقي حمادة: دعم   >>
خطة التربية ليتعلم النازحون؛ المستقبل، 12 آب 2017¶

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد 
قبالن أنَّ حل قضيَّة النازحين السوريين 

يقتضي تعاون حكومتي لبنان وسوريا.
قبلن: حل قضية النازحين السوريين يقتضي   >>

تعاون حكومتي لبنان وسوريا؛ اللواء، 12 آب 2017¶

طالبت حركة المقاومة اإلسالميَّة )حماس(، 
في بيان لها بمناسبة مرور 41 عاًما على 
مجزرة مخيم تل الزعتر، الدولة اللبنانيَّة، 

باإلسراع في إقرار الحقوق المدنيَّة 
واالجتماعيَّة لالجئين الفلسطينيين، وإعادة 
إعمار مخيم نهر البارد »كي ال تتكرر مأساة 

أهالي مخيم تل الزعتر«.
حماس تطالب الدولة اللبنانيَّة تصحيح   >>

العلقات مع اللجئين؛ الديار، 13 آب 2017¶

تأجل تنفيذ المرحلة الثانية من انسحابات 
»سرايا أهل الشام« إلى بلدة الرحيبة السوريَّة 

بريف دمشق والتي تقضي بترحيل ثالثمئة 
وخمسة وثمانين مسلًحا وفق جداول 

لجان المخيمات مع عائالتهم ممن تبقى 
من مسلحين في المخيمات الخارجة عن 

القانون في وادي حميد والمالهي في جرود 
عرسال والبعيدة عن سيطرة ورقابة الجيش 
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اللبناني، فيما أفاد اإلعالم الحربي المركزي 
عن »وصول 35 حافلة إلى بلدة فليطة في 
القلمون الغربي لتتوجه إلى شرق عرسال 

إلخراج مسلحي سرايا أهل الشام وعدد من 
النازحين«.

تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية   >> 
من انسحابات »سرايا أهل الشام« في الرحيبة السوريَّة؛ 

حسين درويش، الديار،13 آب 2017¶

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل تكريسه كنيسة سيدة البشارة 

في بلدة درب السيم جنوبي صيدا إلى 
»التهديدات األمنيَّة المستمرة من مخيم 

عين الحلوة الفلسطيني الذي يشغل ثلث 
أراضي بلدة درب السيم«.

الراعي زار درب السيم بعد جبيل وتنورين   >>
ورفض االستبدال المذهبي للموظفين؛ النهار، 1٤ آب 2017¶

تعثرت عمليَّة خروج مسلحي »سرايا أهل 
الشام« وعدد من الالجئين السوريين من 

شرق عرسال لليوم الثاني بسبب إصرار 
الالجئين على اصطحاب سياراتهم الخاصة.
تعّثر خروج مسلّحي »سرايا أهل الشام«   >>

إلصرار اللجئين على اصطحاب سيارات؛ وسام اسماعيل، 
النهار، 1٤ آب 2017¶

عن النائب خالد زهرمان: »إنَّ مقارنة اللجوء 
الفلسطيني مع ذاك السوري، ليست دقيقة، 

فاألول جاء إلى لبنان بعد االحتالل اإلسرائيلي 
لفلسطين، وطرد الفلسطينيين من أرضهم، أما 

النزوح السوري، فهو مختلف من نواح عّدة، 
ألنَّ النازحين السوريين هربوا من الحرب 

والمعارك، التي ستنتهي إما بانتصار النظام 
أو المعارضة، وإما بتسوية قريبة، فيعود 

السوريون إلى بالدهم. من ناحية ثانية، إنَّ 
المشكلة في ملف النازحين السوريين تمثلت 

في اعتماد سياسة النعامة ووضع الرأس في 
الرمال، على اعتبار أنَّنا لم نتعامل مع هذه 

القضيَّة بجديَّة منذ البداية، فكنا نطالب 
الحكومة بأْن تتعاطى بالملف، كما تعاطت 

باقي الدول معها، من خالل إنشاء مخيّمات 
قريبة من الحدود لتنظيم وجودهم وحركاتهم 

وحتى المساعدات التي تمنح لهم، بيد أنَّ 
بعض األفرقاء، رفضوا هذا االقتراح تحت حّجة 

تكرار القضيَّة الفلسطينيَّة رغم الفارق بين 
المسألتين، األمر الذي جعل النزوح السوري 

ينتشر على كامل األراضي اللبنانيَّة، وحتى 
داخل السجون اللبنانيَّة التي أصبحت أكثر 

اكتظاظًا، ما شّكل أزمة على المستويات كافة، 
سواء االجتماعيَّة أو األمنيَّة أو االقتصاديَّة من 
دون أْن ننسى المضاربة بين العامل اللبناني 

والسوري الذي أخذ فرص عمل كثيرة من 
درب المواطن اللبناني«.

دعا إلى استعادة السيادة اللبنانيَّة وتلبية   >>
حقوق المواطنين ــ النائب زهرمان لـ األنوار: لبنان في 

أزمة نظام طويلة وطّي ملف الفساد مطلوب بسرعة 
قبل فوات األوان؛ األنوار، 1٤ آب 2017¶

انطلقت قافلة من 34 حافلة تقّل 300 مسلح 
من »سرايا أهل الشام« وثالثة آالف من 

عائالتهم مع أمتعتهم وأسلحتهم الفرديَّة، 
من وادي حميد العرسالي في اتجاه منطقة 

الرحيبة السوريَّة وسلكت طريق وادي 
حميد وعقبة الجرد مروًرا بسهل الرهوة 

وصواًل إلى النقطة الحدوديَّة في جرد فليطا 
السوريَّة، ترافقها 14 سيارة للصليب األحمر 

اللبناني نقلت 6 جرحى من المسلحين، 
بمواكبة من األمن العام اللبناني الذي عمل 
على التدقيق في األسماء واألوراق الثبوتيَّة 
حتى الحدود اللبنانيَّة/السوريَّة، حيث تولى 
الجيش السوري هناك مهمة تأمين وصولهم 

إلى منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي. 
في الوقت عينه دخلت وحدات الجيش 

اللبناني إلى الجرود، حيث نفذت انتشاًرا في 
وادي حميد ومدينة المالهي والمرتفعات 
المحيطة بهما، وضيقت الخناق تاليًا على 

إرهابيي تنظيم داعش المنتشرين في جرود 
رأس بعلبك والقاع، حيث بات من المؤكد 

اقتراب الساعة الصفر لعمليَّة تحرير البلدتين 
منهم. وكان الفتًا تسليم عدد من »سرايا أهل 
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الشام« أســلحتهم الفرديَّة، ودخولهم مخيمات 
الالجئين الســوريين داخل بلدة عرسال. 

وأصدرت المديريَّــة العامة لألمن العام البيان 
اآلتي: »في تاريخه الســاعة 11:50، انطلقت 
أربع وثالثون حافلة تقل مئات من مســلحي 

»ســرايا أهل الشام« وعائالتهم في اتجاه 
األراضي الســوريَّة، بمواكبة دوريات من 

األمن العام بالتنســيق مع الصليب االحمر 
اللبناني، حتى الحدود اللبنانيَّة/الســوريَّة، 

على أْن تتولى الســلطات المعنيَّة في ســوريا 
تأمين وصولهــم إلى منطقة الرحيبة داخل 

األراضي الســوريَّة. إنَّ المديريَّة العامة لألمن 
العام تؤكد إنجاز عمليَّة إخراج مســلحين 

كانوا قــد احتلوا جزًءا من األراضي اللبنانيَّة 
في جرود عرســال، بعد مفاوضات قامت بها 

المعنيين«. المديريَّة مع 
مسلّحو »سرايا أهل الشام« انسحبوا مع  >> 

3 آالف من عائلتهم ــ الجيش انتشر في وادي حميد 
والملهي للتضييق على داعش؛ النهار، 15 آب 2017¶

سأل رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 
جعجع مغرًدا عبر تويتر: »أين المصلحة 
اللبنانيَّة العليا في االنفتاح الرسمي على 

نظام بشار األسد؟ هل في االستثمارات التي 
ستأتي من النظام على لبنان، أم في انقطاع 
االستثمارات من دول الخليج إلى لبنان؟ هل 

في السواح الذين سيرسلهم لنا األسد إلى 
لبنان، أم في سواح الخليج الذين سينقطعون 

كليًّا في هذه الحالة عن لبنان؟ هل في 
التبادل التجاري وباألخص الزراعي حيث 

ستغرق السوق اللبنانيَّة بمنتوجات مدعومة 
من نظام األسد ومهربة إليه من دول الجوار، 
أم في انقطاع ما تبقى من تبادل تجاري بين 

لبنان ودول الخليج؟ هل في االنفتاح على 
نظام بائد زائل مهما يكن من أمر، أم في 

االنغالق على عشرين دولة عربيَّة مستقرة 
باقية؟ هل في التواصل مع نظام معزول 

دوليًّا، أم في الظهور أمام المجتمع الدولي 
بأنَّ لبنان أصبح في المحور اإليراني وبالتالي 

استدرار المزيد من الضغوط والتطويق 

والعقوبات والتدابير بحقه؟«. وختم تغريداته 
قائاًل: »وبالمناسبة، أي زيارة ألي وزير إلى 
سوريا ال تحظى بموافقة واضحة وصريحة 

من الحكومة اللبنانيَّة تعد زيارة شخصيَّة وال 
عالقة للبنان الرسمي بها«.

إلى هذا، استقبل جعجع وفًدا من اللجنة 
المؤقتة لمتابعة شؤون النازحين السوريين 

في عرسال حيث ناقش الحاضرون عمليَّة 
عودة النازحين بشكل آمن إلى بالدهم 
وقدمت اللجنة عدًدا من المطالب إلى 

رئيس القوات الذي وعد بمتابعة الملف مع 
المراجع المختصة.

جعجع: المعادلة التاريخيَّة »شعب ودولة   >>
وجيش« وحدودنا الفعليَّة تنتهي عند السلسلة الشرقيَّة؛ 

األنوار، 15 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال يتحمل 
الالجئ السوري مسؤوليَّة قيامه بأعمال 

معينة في لبنان ودفعه لبنانيًّا إلى البطالة، 
فصاحب العمل غالبًا ما يكون لبنانيًّا، وهو 
الذي يستخدم سوريًّا أو أجنبيًّا آخر، بهدف 

توفير المال، إذ يفيد من البطالة في صفوف 
الالجئين السوريين تحديًدا، وقد يستغل 

حاجتهم لتشغيلهم في ظروف تكون أحيانًا 
غير إنسانيَّة، على ما روى لي شاب سوري 
يعمل في سوبرماركت من الثامنة صباًحا 

إلى العاشرة لياًل براتب يبلغ 800 ألف ليرة 
في الشهر، وهو مبلغ ال يكفي لتسديد 

إيجار منزله وتوفير عيش الئق لعائلته... 
المطلوب دائًما أْن تكون الحلول على 

مستوى المؤسسات فال يعاقب السوري 
الذي يعمل، بل صاحب العمل الذي يستبدل 

لبنانيًّا بأجنبي، والذي يشّغل أناًسا من دون 
إجازة عمل، وال يمنع سوري من فتح محل 
أو فرن أو أية مصلحة أخرى مشروعة، لكن 

يشترط عليه نيل الترخيص واستيفاء الشروط 
المطلوبة ودفع الرسوم المتوجبة للخزينة، 

ألنَّ البلد يجب أاّل يضيق الخناق على نفسه 
بحجة الخوف والتوطين والمخيمات، فهذه 
أمور ال تحّل بالمعالجات الصغيرة بل برؤية 
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شاملة وخطة وطنيَّة لم ترسم بعد وقد ال 
تبصر النور.

<<  ال تعاقبوا السوري الذي يعمل؛ غسان 
حجار، ملحق »بناء السلم«، )العدد 16، آب 2017(. 

يَُعرِّف الملحق المذكور نَْفَسه بأنَّه: »ملحق خاص يصدر 
عن مشروع بناء السلم في لبنان التابع لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، بتمويل من ألمانيا، ويوّزع مع 
جريدة النهار بنسخته العربية، ومع جريدة الدايلي 

ستار بنسخته اإلنكليزية، ومع جريدة األوريان لو جور 
بنسخته الفرنسية. يجمع الملحق عدًدا من الكّتاب 

والصحفيين واإلعلميين والباحثين والفنانين المقيمين 
في لبنان، ويُعالج قضايا تتعلّق بالسلم األهلي باإلضافة 

 الى انعكاسات األزمة السورية على لبنان والعلقات
 بين اللبنانيين والسوريين، في مقاربات موضوعية

بعيًدا عن خطاب الكراهية«¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ريثما 
يتم التوصل إلى حل دائم للصراع السوري، 

يجد لبنان نفسه، إْن طوًعا أو كرًها، في موقع 
إدارة وجود أعداد كبيرة من الالجئين على 

أراضيه. ولنكن صريحين، هذه اإلدارة ليست 
طوعيَّة وال مكرهة، ففي الواقع هي غير 

موجودة على اإلطالق، حتى إنَّ الدولة تبدو 
غير مبالية للمسألة...

التكامل االقتصادي هي كلمة كبيرة على 
مسمع الذين يخشون إقامة طويلة األمد 

للنازحين السوريين في لبنان. ولكن بداًل من 
االنشغال في استكشاف ذكي لخيارات ذات 

منفعة لكل من االقتصاد اللبناني وهؤالء 
النازحين على حد سواء، اختارت السلطات 

عدم اتخاذ أي مبادرة بالرغم من الطلب 
القوي على اليد العاملة في بعض القطاعات. 
كان على بعض وكاالت األمم المتحدة توزيع 

بطاقات الحسم، بسقف ثالثين دوالًرا في 
الشهر، كجزء من برامجها لمساعدة النازحين 
السوريين، لتنتعش األعمال التجارية اللبنانيَّة 

الصغيرة. مع وجود حوالى 700,000 الجئ 
مستفيدين من هذه البطاقات في لبنان، 
تشكل هذه البرامج نعمة لمخازن البقالة 

الصغيرة التي تكابد لكسب الرزق. وسريًعا ما 
أثارت مبادرة األمم المتحدة طمع الشركات 

اللبنانيَّة الكبيرة، فتعاقدت أكبر ثالث سالسل 

سوبرماركت مع برنامج الغذاء العالمي، 
مثال مجموعة التعاونيات واألسواق المركزية 

والتي تضم 36 متجرًا في لبنان. ولتجذبهم 
إلى متاجرها، منحت هذه السلسلة النازحين 

السوريين حسًما بنسبة ٪7.

ال شّك في أنَّ حشد الالجئين الذين فروا 
من الحرب في سوريا يشكل عبئًا على لبنان 

المثقل أصاًل بالديون ولكن تجدر اإلشارة إلى 
أنَّ عدًدا كبيرًا منهم يساهم في االقتصاد من 

خالل المشتريات واستئجار الشقق.
بث االطمئنان في العقول والقلوب؛  >>  

 غابي نصر، ملحق »بناء السلم«، )العدد 16،
آب 2017(. للمزيد عن هذا الملحق، انظر أعله¶ 

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إنَّ 
العودة اآلمنة لالجئين السوريين، إْن إلى 

مناطق آمنة في سوريا أو إلى ديارهم، تقع 
ضمن مسؤوليات المجتمع الدولي. وإلى أْن 
تقرر األمم المتحدة الوقت المناسب للقيام 

بهذه الخطوة، على المجتمع الدولي أْن يزيد 
من مساعداته للبنان، وعلى اللبنانيين أْن 
يظهروا مزيًدا من التعاطف والتواضع في 

التعامل مع الالجئين. 
اللجئون السوريون قضيَّة إنسانيَّة قبل كل   >>
شيء؛ نديم اللدقي، ملحق »بناء السلم«، )العدد 16، 

آب 2017(. للمزيد عن هذا الملحق، انظر أعله¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
متابعة موضوع اللجوء السوري في لبنان، 
غالبًا ما يقع المعلقون، عن قصد أو غير 

قصد، في خطأَي التضخيم والتعميم. 
فيلجأ الكثيرون إلى تضخيم عبء اللجوء 

السوري بعيًدا عن الواقع، وهو حتًما ليس 
بقليل. فينطلق التضخيم من تعميق الفوبيا 

الديموغرافية المتأصلة عند اللبنانيين وبعض 
جامعاتهم. فنقرأ ونسمع تكبيرًا مشبوًها لعدد 
الوالدات السنويَّة لألطفال السوريين في لبنان 

والتي يصرح البعض أنَّها تخطت 300,000 
في العام ولكنها في الواقع ال تتعدى 24,000 

في السنة )حسب إحصاءات المفوضيَّة 
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السامية لالجئين(، أي تضخيم الواقع بأكثر 
من 12 ضعًفا وما يرافق ذلك من بث الهلع 

الديموغرافي. أو أْن يقال مثاًل إنَّ جميع 
السوريين الموجودين في لبنان هم من 

حملة السالح المدربين الذين باستطاعتهم 
السيطرة على األراضي اللبنانيَّة، وهذا يتناقض 

أو ينفي اإلحصاءات التي تشير إلى أنَّ 80 
٪ من السوريين المسجلين لدى المفوضيَّة 

السامية لالجئين هم من النساء واألطفال.
اللجئون السوريون في لبنان: كيف نُجابه   >>
سرديَّة التضخيم والتصميم؛ ناصر ياسين، ملحق »بناء 

السلم«، )العدد 16، آب 2017(. للمزيد عن هذا 
الملحق، انظر أعله¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قبل 
أزمة الالجئين، خضعت ظروف العمال 

السوريين في لبنان لمجموعة من االتفاقيات 
الثنائية في ما يتعلق بقانون العمل اللبناني. 

وبموجب هذا القانون، يحتاج العمال 
األجانب، خالل عشرة أيام من دخولهم إلى 

لبنان، إلى إجازة عمل تمنحهم الحق في 
الحصول على الضمان االجتماعي، والحق في 

الحد األدنى لألجور، والحماية األمنيَّة. إنَّما 
عمليًّا يعمل غالبية »االجانب« بشكل غير 
قانوني. وفي أعقاب اندالع النزاع السوري 

وارتفاع عدد الالجئين السوريين، تغيّرت 
البيئة التشريعية والسياساتية المتعلقة 

بقضايا سوق العمل. فقد اعتمدت الحكومة 
اللبنانيَّة على سياسات موقتة وظرفية. وأصدر 

وزير العمل في شباط 2016 تعميًما يسمح 
للعمال السوريين بالوصول إلى عدد من 

المهن التي كانت محصورة سابًقا بالمواطنين 
اللبنانيين، بما في ذلك البناء والكهرباء 

والمبيعات. وكان السوريون يمارسون هذه 
األنشطة قبل إصدار القرار ولكن من دون 
إجازات كما أصدرت الحكومة اللبنانيَّة في 

اآلونة األخيرة قراًرا يحرم الالجئين السوريين 
من الحق في العمل. وعالوة على ذلك، 
تعتبر الحكومة أنَّ »النازح« يفقد وضع 

»الالجئ اإلنساني« عندما يبدأ بالعمل بما أنَّه 

يستفيد من معونة المفوضيَّة السامية لشؤون 
الالجئين... ومن النتائج األخرى لهذه القيود 

المفروضة على العمل هي عمل الالجئين 
السوريين من دون أي حماية قانونية أو 

ضمان اجتماعي؛ ففي حال التعرض إلصابة ما 
في مكان العمل، ال يستطيع العامل مالحقة 

صاحب عمله قضائيًّا للمطالبة بتعويض.
السياسيات والممارسات المتبعة في سوق   >>
العمل«؛ ليا بوخاصر، ملحق »بناء السلم«، )العدد 16، 

آب 2017(. للمزيد عن هذا الملحق، انظر أعله¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: باإلضافة 
إلى سوق العمل، يستهلك الالجئون 

السوريون محليًّا بمتوسط 106 دوالرات للفرد 
)بحسب أرقام عام 2016(، ما يمثّل، استناًدا 
إلى العدد الرسمي لالجئين المسجلين لدى 

األمم المتحدة، حوالى 5,1 مليارات دوالر 
سنويًّا. وقد أدى ذلك إلى زيادة في االستهالك 

الخاص، وهو أحد المكونات الرئيسية للناتج 
المحلي اإلجمالي، وبالتالي أسهم في النمو 

االقتصادي، بالرغم من أنَّه كان متواضًعا 
في السنوات األخيرة. ويبلغ حجم سوق 

اإليجارات وحدها 50 مليون دوالر تقريبًا، 
ناهيك عن اإليجارات التي تُدفع لمالكي 
الخيم في المخيمات غير الرسمية والتي 

تتراوح في المتوسط بين 100 و160 دوالًرا 
لألسرة الواحدة. وكذلك أدى شراء السلع 
االستهالكية األساسية في السوق المحلية 
من قبل أكثر من مليون الجئ إلى زيادة 
اإليرادات من ضرائب االستهالك. فنمت 
إيرادات الدولة بنحو 600 مليون دوالر 

بين عامي 2011 و2016، وجاء جزء كبير 
منها من الضرائب غير المباشرة على السلع 
والخدمات. كما يعزز الالجئون الخزينة من 
خالل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، 
وذلك بالدرجة األولى من خالل االتصاالت 
النقالة، حيث ارتفع عدد المشتركين بنحو 

أربعمائة ألف مشترك ليصل إلى 3,4 ماليين 
مشترك بين عامي 2013 و 2016. وثمة 
مصدر آخر لإليرادات العامة وهو تكلفة 
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تصاريح اإلقامة التي فُرضت منذ بداية عام 
2015 مقابل رسم قدره 200 دوالر لكل 

مواطن سوري يبلغ من العمر 15 عاًما وما 
فوق. وإذا قام 20 ٪ من األشخاص بتجديد 

تصاريحهم اآلن، سيتيح ذلك للدولة، إلى حد 
كبير بفضل الالجئين، زيادة إيراداتها من 

رسوم تصاريح اإلقامة )لكافة فئات األجانب( 
من 35 مليون دوالر إلى 50 مليونًا بين عامي 

2011 و 2015 من المساعدات اإلنسانيَّة 
سنويًّا من منظمات إقليمية ودوليَّة مختلفة 

يتلقى لبنان حوالى 1,5 مليار دوالر إلغاثة 
الالجئين، وتم عقد الكثير من مؤتمرات 

المانحين للدول المجاورة لسوريا منذ عام 
2011، من الكويت إلى لندن مروًرا بجنيف... 
وأخيرًا، استقر جزء من البرجوازية الدمشقية 

والحلبية في بيروت في بداية األزمة، ويتم 
تحويل األموال إلى النظام المصرفي اللبناني، 
ما أسهم، إلى حد ما، وحتى لو قلياًل، في نمو 

قاعدة الودائع. 
الفوائد االقتصاديَّة للوجود الكثيف للجئين   >>
السوريين؛ بشير الخوري، ملحق »بناء السلم«، )العدد 
16، آب 2017(. للمزيد عن هذا الملحق، انظر أعله¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
الوقت الذي ال يزال فيه بعض الوزراء 

يعتلون المنابر لتأكيد أنَّ زيارة وزير الزراعة 
غازي زعيتر ووزير الصناعة حسين الحاج 

حسن لدمشق تأتي بصفتهما الشخصية من 
منطلق نأي الحكومة بنفسها، حظي زعيتر 

والحاج حسن يوم أمس باستقبال رسمي 
حاشد تقدمه محافظ ريف دمشق عالء منير 

إبراهيم ووزير االقتصاد والتجارة الخارجيَّة 
محمد سامر الخليل الذي كان قد وجه 

الدعوة إليهما. ويصل إلى دمشق اليوم أيًضا 
وزير األشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، 

للمشاركة في معرض دمشق الدولي إلى 
جانب زميليه، بعد أْن أعلن زيارته لسوريا 

اليوم بصفته الرسمية. وكان الوزيران الحاج 
حسن وزعيتر قد وصال إلى معبر جديدة 

يابوس الحدودي برفقة وفد لبناني كبير من 

الصناعيين ورجال األعمال والتجار والزراعيين 
الذين قدموا لمشاركة همومهم وتعزيز 

التعاون المشترك بين البلدين. وتبدأ اليوم 
اللقاءات الرسمية لوزيري الزراعة والصناعة، 
لتشمل نظيريهما ورئيس الحكومة السوريَّة، 

على أْن يشاركا في افتتاح معرض دمشق 
الدولي الذي يعود للعمل بعد خمس سنوات 

من الغياب على أثر بدء األزمة السوريَّة... 
وتكتسب المشاركة اللبنانيَّة طابًعا استثنائيًا 

بما تعنيه من تأكيد لعمق العالقات السوريَّة 
اللبنانيَّة، رغم كل األزمات التي مرت بها، 
وهو ما أشار إليه الوزيران اللبنانيان في 

تصاريحهما. وقال الحاج حسن إنَّه على قناعة 
بأنَّ »العالقات اللبنانيَّة السوريَّة المبنية 

على التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة 
عميقة وستستمر«، موضًحا أنَّه جاء كوزير 

تلبية للدعوة السوريَّة على رأس وفد تجاوز 
عدده الستين شخًصا. وأوضح أنَّ »بعض 

األفرقاء أثاروا الموضوع في جلسة الحكومة، 
رغم أنَّه لم يطرح على جدول األعمال، وقد 

أعلمت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة 
سعد الحريري شفهيًا بالموضوع، ونحن بكل 

وضوح نقول إنَّ العالقات اللبنانيَّة السوريَّة ال 
تحتاج إلى نقاش، وهناك عالقات اقتصاديَّة 

واتفاقات ثنائية، وفي العديد من المستويات. 
ولفت الحاج حسن إلى أنَّه لن يكون هناك 

توقيع اتفاقيات في هذه الزيارة، ولكن هناك 
ملفات يجب بحثها. جئنا إلى سوريا المنتصرة 

على اإلرهاب كي يكون كل لبنان موجوًدا 
في دمشق، وكل اللبنانيين سيستفيدون من 

تحرك العجلة االقتصاديَّة والترانزيت بين 
البلدين، ولبنان يجب أْن يكون حاضرًا في 

إعمار سوريا.

بدوره، أكد وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر 
أنَّ »تعميق العالقات الثنائية هو لمصلحة 
البلدين على كل الصعد األمنيَّة والسياسية 

واالقتصاديَّة... فسوريا بوابة لبنان إلى الدول 
العربيَّة«. وأشار إلى أنَّ البحث سيتناول 

»سبل تفعيل االتفاقيات الموقعة بين البلدين 
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على مستوى الزراعة والصناعة وغيرها« 
مضيًفا: »إنَّ الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية 
بالرغم من كل ما قيل عنها وما أُطلق عليها، 

ونحن بقناعة وإيمان حضرنا إلى سورية 
الشقيقة«. 

وزراء في دمشق... بصفة رسمية!؛   >> 
األخبار، 17 آب 2017¶

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي بالنائب األميركي دارين لحود 

المتحدر من بلدة أيطو الشمالية. بعد اللقاء 
أكد لحود على »أهمية إعادة الالجئين 

إلى بالدهم الستقرار لبنان والبنى التحتيَّة 
والخدمات« وقال إنَّه قدم مشروع قانون 

يقضي بإعادة الالجئين الموجودين في لبنان 
إلى بالدهم، وإقامة مناطق آمنة لهم على 

األراضي السوريَّة، باالتفاق مع األمم المتحدة 
وإنَّه حصل على 21 توقيًعا عليه آماًل أْن 

يَُصوََّت عليه الحًقا هذه السنة. 
ـ ال دليل  دارين لحود: ثقة أميركيَّة بالجنرال عونـ   >>

على وصول األسلحة إلى حزب الله؛ النهار، 17 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: استدعى 
تكرار حادثة إطالق نار من مخيم عين الحلوة 

باتجاه الجدار الذي يبنيه الجيش اللبناني 
حول المخيم استنفاًرا أهليًّا فلسطينيًّا لمنع 

أية محاولة إليقاع فتنة بين الجيش والمخيم، 
خصوًصا أنَّ الخالف بشأن الجدار قد طوي 
بعد التوصل إلى تفاهم بين لجان األحياء 

التي يمر الجدار بمحاذاتها وبين قيادة 
الجيش يأخذ في االعتبار مالحظات الجانب 

الفلسطيني حول بعض النقاط في الجدار 
والتي تلحظ بناء أو تثبيت أبراج مشرفة على 
منازل وبيوت سكنية قريبة منه، حيث تفهم 

الجانب اللبناني هذه المالحظات ووعد 
باألخذ بها.

عين الحلوة... استهداف الجدار يستنفر   >>
لجان األحياء؛ رأفت نعيم، المستقبل، 17 آب 2017¶

أقدمت مجموعة بالل العرقوب التابعة 

لمجموعة بالل بدر المتطرفة التي شنت 
عليها حركة فتح في نيسان الماضي معركة 
انتهت بتشتت عناصرها في أرجاء المخيم، 

على مهاجمة مقر القوة األمنيَّة المشتركة في 
الشارع الفوقاني ما أّدى الندالع اشتباكات 

بين أفراد المجموعة المهاجمة وعناصر 
القوة األمنيَّة ما أّدى لمقتل شخصين وإصابة 
آخرين. وأكد مصدر مطلع من داخل المخيم 
أنَّ »االشتباك ظل محدوًدا وقد تمكنت القوة 

األمنيَّة من إعادة بسط سيطرتها وخاصة 
بعد اجتماع عاجل عقدته القيادة السياسية 
التي أقرت وقف إطالق النار وتسليم عناصر 

المجموعة التي هاجمت مركز القوة األمنيَّة«، 
الفتًا إلى أنَّ »بقية المجموعات المتشددة 

داخل المخيم لم تشارك في االشتباكات، 
وهذا مؤشر جيد يوحي بأنَّه ال قرار كبيرًا 

بتفجير الوضع األمني مجدًدا«. 
توتر في مخيم »عين الحلوة« ومخاوف  >> 

 من تحريك »داعش« خلياه النائمة؛ بوال أسطيح،
الشرق األوسط، 19 آب 2017¶

أعلن حزب الوطنيين األحرار في بيان إثر 
اجتماع مجلسه األعلى برئاسة النائب دوري 

شمعون، أنَّه »ينظر إلى زيارة وزراء من 
المحور السوري/اإليراني لدمشق، على أنَّها 

شخصية وتناقض جملة مبادئ وحقائق، 
وأهمها تعليق عضوية سوريا في جامعة 
الدول العربيَّة، وانتفاء كل تعاون دولي 

معها«. 
األحرار: زيارة دمشق تناقض جملة   >> 

حقائق ــ عدم دعوة الهيئات الناخبة انتهاك للدستور؛ 
النهار، 19 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: نجح 
الثالثي حركة أمل وحزب الله وتيار المردة 
في تحقيق ما يريده في رسم العالقة مع 

النظام السوري من خالل مشاركة ثالثة وزراء 
في معرض دمشق الدولي... وتعليًقا على 
الزيارة يدعو الرئيس نبيه بري المعترضين 

إلى أْن »يلحقوا حالهن« في فتح األبواب مع 
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دمشق والتدقيق في الئحة الدول العربيَّة 
التي تعيد فتح قنواتها مع دمشق ومن بينها 

بلدان خليجية، »فالعالم تبدل يا إخوان حيال 
التعامل مع سوريا«.

رحلة »الحج السياسي« إلى دمشق   >>
 تتفاعل... بري: »لّحقوا حالكن«؛ رضوان عقيل،

النهار، 19 آب 2017¶

انطلقت معركة »فجر الجرود« بإعالن صادر 
عن قائد الجيش العماد جوزف عون، نقله 

الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع 
تويتر جاء فيه: »باسم لبنان والعسكريّين 
المختطفين ودماء الشهداء األبرار، وباسم 

أبطال الجيش اللبناني العظيم، أطلق عمليَّة 
فجر الجرود«. وبعد نحو ساعة من إعالن 

انطالق المعركة، زار رئيس الجمهوريَّة العماد 
ميشال عون وزارة الدفاع في منطقة اليرزة، 

لالطالع على سير العمليات العسكريَّة 
بالجرود، كما تابع النقل المباشر لوقائع 
تحرك الجيش في المنطقة واشتباكه مع 
المجموعات المتطرفة، ثم اتصل الرئيس 

عون عبر الهاتف بقادة الوحدات المقاتلة، 
وحيّا العسكريين على جهودهم، وتمنى لهم 
التوفيق في »مهمتهم الوطنيَّة«. وعقد مدير 

التوجيه العميد علي قانصوه بعد ذلك مؤتمرًا 
صحافيًّا فّصل فيه المعطيات المتوافرة حول 

المعركة، وأوضح أنَّ عناصر داعش في الجرود 
اللبنانيَّة »هم مجموعات من المشاة معززة 
بآليات ودراجات ناريَّة تمتلك أسلحة ثقيلة 
ومتوسطة وخفيفة ومدافع هاون وصواريخ 

موجهة وأسلحة مضادة للدروع وأسلحة 
مضادة للطائرات وقناصات ومناظير ليليَّة 

وطائرات من دون طيار«...

وأكد قانصوه ردًّا على سؤال عدم وجود أي 
تنسيق مباشر أو غير مباشر مع حزب الله 
أو النظام السوري، معتبرًا أنَّ المعركة التي 

يخوضها الجيش اليوم: »هي من أصعب 
المعارك ضد التنظيمات اإلرهابيَّة«.

تزامن اإلعالن عن »فجر الجرود« لتحرير 

الجرود الشرقيَّة الحدودية التي يحتلها تنظيم 
داعش من الجهة اللبنانيَّة، مع إعالن مماثل 

من قبل حزب الله الذي تحدث عن بدء 
مقاتليه وقوات النظام السوري تنفيذ عمليَّة 

»وإْن عدتم عدنا« للسيطرة على جرود 
القلمون الغربي من الجهة السوريَّة. وعلى 

الرغم من إصرار الحزب على تظهير العمليات 
العسكريَّة كأنَّها مشتركة بين الطرفين اللبناني 

والسوري، أكدت قيادة الجيش اللبناني أنَّ 
المعركة التي تشنها ال تنسق فيها ال مع 

حزب الله وال مع قوات النظام السوري، سواء 
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

الجيش اللبناني و»حزب الله« يطلقان   >>
معركة ضد »داعش«... دون تنسيق ــ تحرير 30 كلم 

 سيطر عليها التنظيم من جهة لبنان؛ بوال أسطيح،
الشرق األوسط، 20 آب 2017¶

واصلت وحدات الجيش تقّدمها في جرود 
رأس بعلبك وطردت داعش من مساحة 30 

كيلومترًا مربًعا بعدما دمرت له عدًدا من 
المواقع وسيارة ودراجة مفخختين. وقد 

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون الجبهة 
والمناطق المحررة، فيما أعلنت القيادة 

عن استشهاد 3 عسكريين بانفجار لغم في 
آليتهم.

وحدات الجيش تحّرر ثلثي منطقة  >> 
 الجرود وتدمر 12 موقًعا وسيارة مفخخة... 

واستشهاد 3 عسكريين؛ األنوار، 21 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مع أنَّ 
التكهن المسبق بموعد النهاية الحاسمة 

لعمليَّة »فجر الجرود« التي يشنها الجيش 
منذ صباح السبت 19 آب في جرود رأس 

بعلبك والقاع يبقى عرضة للمعطيات 
الميدانية المفاجئة التي يمكن أن تطرأ في 

أي لحظة، فإنَّ ذلك ال يحول دون التمعن 
في أهمية النتائج الميدانية السريعة التي 

حققها الجيش في اليومين األولين من 
عمليته العسكريَّة. فليس أمرًا عابرًا وعاديًّا أن 
يتمكن الجيش من محاصرة مئات المقاتلين 
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الداعشيين المتمرسين بشتى أساليب 
االحتراف اإلجرامي والتفخيخ والتلغيم 

وقتال المرتفعات في أقل من 48 ساعة بعد 
انطالق العمليَّة وتاليًا تحرير ثلثي األراضي 
الجردية التي كان يحتلها داعش بحيث لم 
يبق سوى الثلث األخير من هذه األراضي 

في أيدي التنظيم اإلرهابي. وإذا كانت 
العمليَّة العسكريَّة تنتظر نهايتها القريبة 

إلثارة التقويمات المختلفة للعمليَّة وأداء 
الجيش من خاللها فإنَّ ما ليس في حاجة 

إلى االنتظار هو أنَّ الخطة التي تنفذها قوى 
الجيش في الجرود أثبتت واقعيًّا أنَّها اتسمت 

بمستوى عال من النجاح والمواءمة بين 
التخطيط والتنفيذ وعدم إهمال أي تفصيل 

في ظل طبيعة األرض الصخرية الوعرة 
وطبيعة العدو الذي يتحصن في الكهوف 

والمرتفعات ويتقن إلى حدود كبيرة التلغيم 
والتفخيخ. واذا كان الجيش ولبنان خسرا أمس 
]ثالثة شهداء[ بفعل انفجار عبوة في آليتهم، 
فإنَّ المعطيات تدل على أنَّ حجم االستهداف 

للجيش كان يمكن أن يكون أشد فداحة 
بكثير لوال التحسب المسبق ألساليب داعش 
في تصيد مطارديه. وأكدت مصادر عسكريَّة 

بارزة أنَّ وقائع اليوم الثاني من العمليَّة 
اتسمت بأهمية استراتيجية عسكريًّا ألنَّ قوى 

ا في عمق الجرود  الجيش توغلت بعيًدا جدًّ
نحو المرتفعات األخيرة التي يتحصن فيها 

مسلحو التنظيم اإلرهابي. وكشفت المصادر 
أنَّه لم يبق أمام تقدم الجيش سوى أربع 

نقاط أساسية يتحصن فيها مسلحو داعش 
وقد حشر المسلحون في هذه المواقع 

التي تشكل مساحة األربعين كيلومترًا مربًعا 
األخيرة التي يحتلها التنظيم بعدما استعاد 
الجيش مساحة تقدر بـ 80 كيلومترًا مربًعا 

من الـ 120 كيلومترًا مربًعا التي كان يحتلها 
داعش في جرود رأس بعلبك والقاع. ولعل 

األهم في ما أدلت به المصادر أنَّها لم 
تستبعد االنتهاء من استعادة كل المنطقة 

اللبنانيَّة التي كان يحتلها داعش حتى الحدود 
السوريَّة اليوم أو غًدا على أبعد تقدير. 

وأوضحت أنَّ مسلحي داعش يتنقلون هروبًا 
أمام الجيش نحو األعلى كما أنَّهم يهربون في 

اتجاه الجزء السوري من الجرود لكن يبدو 
أنَّهم يواجهون إقفااًل من ذلك الجانب ما 

يضعهم بين فكي كماشة.
الجيش يُحاصر داعش في الثلث األخير؛   >>

النهار، 21 آب 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: استكمااًل لمكافحة 

تهريب األشخاص من سوريا إلى لبنان، 
أوقفت شعبة المعلومات في قوى األمن 
الداخلي بتاريخ 2017/8/18 وفي محلة 
بشامون سائق بيك آب نوع هيونداي، 

لبناني يدعى )ع. ح.( من مواليد العام 1990 
لالشتباه به. وبتفتيش اآلليَّة المحملة باقفاص 

بالستيكية فارغة، تبين وجود 43 شخًصا 
سوريًّا من بينهم نساء وأطفال على متنها، 

كانوا قد دخلوا إلى لبنان خلسة، وذلك ليل 
2017/8/17 سيرًا على األقدام من محلة 

جديدة يابوس. كما اتضح أنَّه كان يتم نقلهم 
إلى محلة الكوال، مقابل مبالغ مالية تتراوح 

بين 75 و100 دوالر أميركي عن الشخص 
الواحد.

إحباط عمليَّة تهريب ٤3 سوريًّا؛  >> 
األنوار، 21 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ما هي 
الدواعي المضمرة التي استدعت أن ينفجر 
الوضع في عين الحلوة وأن تستمر المعارك 

لتشمل أكثر من حي؟ هل يكون افتعال 
االشتباكات للتغطية عما يحرزه الجيش من 
مكاسب في السلسلة الشرقيَّة؟ واستطراًدا 

لدعم الجماعات اإلرهابيَّة التي تواجه 
بشراسة تقدم الجيش. 

هل حققت مواجهات عين الحلوة مكاسب   >>
للمتشددين؟ حمود لـ»النهار«: التناقضات داخل فتح 

تحول دون الحسم؛ إبراهيم بيرم، النهار، 22 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: لم 
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تكن حركة فتح في عين الحلوة في حاجة 
لتثبت أمام الفلسطينيّين واللبنانيّين أنَّها 
تغرق في جملة من العقبات والثغر التي 
تتحّكم بقيادتها في لبنان. وهذا ما ظهر 

للعيان في معركتها األخيرة في المخيم، إذ 
عادت المجموعات التي يقودها بالل بدر 

وبالل العرقوب إلى الظهور حيث تمّكنا من 
خلق إرباك لدى فتح ووحداتها العسكريَّة 

التي لم تتمّكن للمرّة الثانية في األشهر 
األخيرة من السيطرة على هذه الفلول التي 
تنجح بالتخّفي، لكّنها سرعان ما تعود إلى 
الساحة في حي الصفصاف ومحيطه في 
قلب المخيّم، وتكون لها الكلمة الفصل 

في فرض ما تريد مستفيدة من التضعضع 
الحاصل في فتح والثقة المفقودة بينها 

وبين بقية الفصائل... وبالعودة إلى حال 
فتح، فإنَّ المعلومات تفيد أيًضا أنَّ بعض 

ضبّاطها يتلّقون األوامر مباشرة من السلطة 
في رام الله، وأّدى هذا األمر إلى قول قيادي 
فلسطيني إنَّ ما يحصل في عين الحلوة أشبه 
بـ»طبخة بحص« حيث ال تنسيق في صفوف 
القّوة األمنيَّة المشتركة، األمر الذي دفع حركة 

حماس وجهات أخرى إلى طرح جملة من 
األسئلة واالستفسارات التي أحرجت قيادات 

فتحاوية، وال سيّما أنَّ جهات عّدة تستفيد 
من عدم توحيد القرار في فتح التي تتلّقف 

بصدرها كل هذه األخطاء، خصوًصا أنَّ 
االشتباكات األخيرة طاولت منازل ومحال عّدة 

وعطّلت الحياة اليوميَّة في المخيّم ودفعت 
المئات من عائالته إلى مغادرته. وتبيّن أيًضا 

أنَّ كل التحقيقات التي أجراها ضبّاط من 
السلطة في رام الله حضروا إلى لبنان بتنسيق 

مع مديريَّة األمن العام لم تؤِت ثمارها ولم 
تحّصن هيكليَّة الحركة...

من جهة أخرى، كان الفتًا أنَّ »عصبة األنصار« 
لم تشرك مسلّحيها في المعركة األخيرة 

وتتعاطى قيادتها ببراغماتيَّة عالية ومدروسة، 
وهي تراقب عن كثب ما يحدث في جرود 
السلسلة الشرقيَّة، وال سيّما أنَّ قياديّين في 

داعش وجبهة النصرة في سوريا ما زالوا على 
اتصال مع عدد من المطلوبين اللبنانيّين 

والفلسطينيّين، مع خروج أصوات فلسطينيَّة 
في اجتماعات داخليَّة تقول إنَّ المعارك 

العسكريَّة ضد هؤالء ال تحّقق النتائج 
المطلوبة، وإنَّه من األفضل اتّباع أسلوب 

العمليات األمنيَّة االستباقيَّة على غرار تمّكن 
األجهزة األمنيَّة اللبنانيَّة من توقيف عماد 

ياسين أو مشاركة فصائل فلسطينيَّة في إلقاء 
القبض على خالد مسعد )السيد(.

إرباك فتح في عين الحلوة... يقّوي اإلسلميين   >>
والمطلوبين؛ رضوان عقيل، النهار، 22 آب 2017¶

دعا رئيس الجمهوريَّة ميشال عون لدى 
استقباله في قصر بعبدا وفًدا من بلدة 

عرسال، ضم رئيس بلديتها باسل الحجيري 
وأعضاء المجلس البلدي والمختارين، أهالي 

عرسال إلى »التجذر في أرضهم والعيش 
فيها بسالم واستقرار وأمان واستعادة حياتهم 

الطبيعية، بعد اندحار اإلرهابيين الذين روعوا 
المنطقة وأهلها«، مؤكًّدا »اهتمام الدولة 
بتوفير كل الحاجات المطلوبة إلصالح ما 

خربه اإلرهابيون«.
عون وّقع قانوني السلسلة وتمويلها  >> 

والتقى وفَدي عرسال وجزين؛ النهار، 22 آب 2017¶

انهيار وقف النار الذي رعته القيادة السياسية 
الفلسطينيَّة الموحدة، وتجدد االشتباكات بين 
عناصر القوة الفلسطينيَّة المشتركة مدعومة 

من حركة فتح، ومسلحي المجموعات 
األصولية المتشددة داخل مخيم عين الحلوة. 

انهيار وقف النار في عين الحلوة بعد   >>
 ساعات من إعلنه ــ جولة عنف جديدة أوقعت

8 إصابات وأحرقت منازل وسيارات؛ أحمد منتش، 
النهار، 22 آب 2017¶

أكدت أوساط دبلوماسية غربية في فرنسا أنَّ 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون سيلبي دعوة 

وجهها إليه نظيره ماكرون لزيارة دولٍة لفرنسا 
تستمر ثالثة أيام من 25 إلى 27 أيلول المقبل، 
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وأضافت أنَّ من المواضيع التي سيتناولها 
الرئيسان البحث في إمكان إحياء فرنسا 

اجتماعات مجموعة الدعم الدوليَّة لمساعدة 
لبنان وتقديم العون للخطة االقتصاديَّة التي 

ستقدمها الحكومة لتطوير وتحديث البنى 
التحتيَّة التي أرهقها ضغط النازحين السوريين 
بعدما تجاوز عددهم المليون ونصف المليون، 

وسبل مساعدة لبنان في وضع خطة عودة 
النازحين موضع التنفيذ بعدما باتت إمكانات 

العودة متاحة إلى أكثر من منطقة، ويسبق 
الرئيس عون إلى فرنسا رئيس الحكومة 

سعد الحريري الذي يحّط في باريس في 31 
الجاري على مدى يومين على رأس وفد وزاري 

وإداري، حاماًل في جعبته في شكل أساسي 
ملف النازحين استناًدا إلى الخطة التي وضعتها 

لجنة خاصة كان الحريري كلفها بالمهمة. 
عون وّقع قانوني السلسلة ودعا   >> 

العرساليين إلى التجذر في أرضهم: سنصلح ما خّربه 
اإلرهاب وسنقضي على ما تبقى منه ومعركتنا ناجحة؛ 

األنوار، 22 آب 2017¶

مقتل عامل سوري بانقالب حفارة أثناء القيام 
بأعمال حفريات على طريق عام درعون 

كسروان.
مقتل عامــل بانقلب حفارة؛  >> 

األنوار، 22 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تعكف 
السلطات الرسمية اللبنانيَّة والفرنسية على 
اإلعداد لزيارتين رسميتين لباريس، األولى 

زيارة دولة لرئيس الجمهوريَّة والثانية زيارة 
عمل لرئيس الحكومة. ومن بين األمور التي 

سيتم بحثها، موضوع مواجهة تداعيات 
اللجوء السوري، ومساعدة لبنان إنمائيًّا 

واجتماعيًّا وتفعيل المساعدة المقررة، ودعم 
خطط عودة الالجئين إلى ديارهم بعد تأمين 

مناطق آمنة لهم داخل األراضي السوريَّة. 
أيلول شهر إعادة تنشيط العلقات اللبنانيَّة/  >>

الفرنسية ــ عون والحريري يزوران باريس ويلتقيان 
ماكرون وحكومته؛ سمير تويني، النهار، 23 آب 2017¶

دعا النائــب حكمت ديب، بعد االجتماع 
األســبوعي لتكتل التغيير واإلصالح برئاســة 

رئيــس التيــار الوطني الحر الوزير جبران 
باســيل، باســم التكتل، إلى التحضير الحتفال 
وطني مركزي قد تدعو إليه وزارة الســياحة 

أو الــوزارة المعنية لالحتفــال بالنصر القريب 
وتأييــد الجيش فــي كل الخطوات الناجحة 

التــي حققها، كما دعا إلــى التنبه »لمخيمات 
الالجئين ومخيمات النازحين الســوريين 

لمنــع تســرب اإلرهابيين ودخولهم إلى هذه 
المخيمــات والقيام بأمــور قد تضر النازحين 
الســوريين واللبنانييــن. وفي ما خص زيارة 

ســوريا، قال ديب: »طبًعا التيار وتكتل 
التغييــر واإلصالح لديهمــا الموقف المبدئي 
السياســي أنَّ ســوريا جارة وليس لدينا نحن 

موقف ضد الدولة الســوريَّة، ما يرعى 
العالقــة بين لبنان وســوريا هو المصلحة، 
ويجــب أْن نلتزم بمــا هناك من اتفاقيات 

وفــي هذه النقطــة بالذات، دعوة إلى جميع 
المزايديــن، للنظر إلــى المصلحة اللبنانيَّة 

وليس إلى الحقد السياســي أو الكره أو 
الحب السياســي. مــا هكذا تقوم العالقات 
بيــن الدول ومن يرعى مصلحــة اللبنانيين 
يجــب أْن ينظــر أنَّ هناك دواًل عدة بدأت 

اليوم التفــاوض لفتح الحدود والمعابر 
بينهــا وبين الدولة الســوريَّة وقد يكون هذا 
األمــر لمصلحة لبنــان... وخدمة للمزارعين 

وللصناعييــن في لبنان«.
أعلن أنَّ فتح العلقة مع سوريا   >> 

 هي لمصلحة لبنان ــ تكتل التغيير واإلصلح:
للحتفال بانتصار الجيش؛ األنوار، 23 آب 2017¶

علــى ذمة المقال المشــار إليه أدناه: نازحو 
جبهــة النصرة والجماعــات المناوئة للنظام 

خرجوا من جرود عرســال بالتنسيق مع 
الســلطات السوريَّة. ]بناء عليه[، إنَّ أي 

حــل ألزمة النازحين ال يتم إاّل بالتنســيق مع 
دمشــق، مباشرة أو بالواسطة.

أزمة النزوح ليســت ضاغطة في حسابات 
المجتمع الدولي بل الحل األســهل واألقل 
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كلفــة هو إبقــاء النازحين حيث هم، في 
لبنــان واألردن وتركيا، لكن لبنان هو 

الطــرف األكثر تضــّرًرا بالمقارنة مع تركيا 
واألردن. 

لبنان وسوريا زمن المسار ال المصير؛  >> 
فريد الخازن، النهار، 2٤ آب 2017¶

عــن المديريَّة العامة لألمن العام: »في 
إطــار متابعة تحركات الخاليا اإلرهابيَّة 

النائمــة، وإحباط مخططاتها لضرب 
االســتقرار الداخلي، وبعد عمليَّة متابعة 

ورصد دقيقتين، وبناًء إلشــارة النيابة العامة 
المختصــة، أوقفت المديريَّة العامة لألمن 

العام الســوري )ع. أ. ك.(، مواليد 1994 
النتمائــه إلى تنظيم داعش اإلرهابي، 

ونشــاطه لصالحه في مجال تجنيد األشخاص 
وإرســالهم إلى سوريا للقتال في صفوفه«.

األمن العام: توقيف داعشي سوري خطط   >>
لعمليَّة انتحاريَّة ضد الجيش؛ األنوار، 2٤ آب 2017¶

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
برقيَّة إلى النائب وليد جنبالط »وقوف بالده 

إلى جانب لبنان وقواته المسلحة، وسعيه 
لتحريك المجتمع الدولي لتنمية وازدهار 

لبنان، في الوقت الذي يقدم فيه اللبنانيون 
الدليل على تضامنهم المثالي في قضيَّة 

النازحين السوريين وهم يستحقون الدعم 
الالزم لذلك«.

ماكرون في برقيَّة لجنبلط: فرنسا ستواصل   >>
الوقوف إلى جانب لبنان؛ النهار، 2٤ آب 2017¶

بعد اشــتباكات عنيفة، ساد هدوء حذر في 
مخيــم عيــن الحلوة خرقه بين الحين واالخر 

إلقاء القنابل مترافًقا مع رشــقات ناريَّة. وقد 
عقدت القيادة السياســيَّة للفصائل والقوى 
الفلســطينيَّة لمنطقــة صيدا في مقر القوة 

المشــتركة داخل المخيم، اجتماًعا خلص إلى 
تشــكيل لجنتين ميدانيتين، توجهت األولى 

إلى مســجد الشهداء في الصفصاف لالتصال 
بمجموعتــي بدر والعرقوب لوقف إطالق 

النــار فيما توجهــت الثانية إلى مقر الصاعقة 
عند مفرق ســوق الخضار للتواصل مع قائد 
األمن الوطني الفلســطيني في منطقة صيدا 

العميد أشــرف العرموشي واالتفاق معه على 
تحديــد موعد إلعالن وقف إطالق النار. كما 
اتفق المجتمعــون على تجهيز عناصر القوة 
المشــتركة لالنتشار في حي الطيري لحظة 

االتفــاق على وقف إلطالق النار. وكانت 
االشــتباكات أّدت إلى احتراق عدد من 

المنازل في حي الطيري بســبب استهدافها 
بالقذائــف الصاروخيَّة كما أصاب الرصاص 3 

أشخاص عند سراي صيدا.
احتراق منازل نتيجة القصف و3 جرحى  >> 

في صيدا بالرصاص ــ محاوالت جديدة لوقف التدهور 
في عين الحلوة؛ األنوار، 2٤ آب 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: صمد 
وقــف إطــالق النار الذي تم التوصل إليه في 
مخيــم عيــن الحلوة حيث عاش المخيم لياًل 

هادئًا لم يســمع في خالله صوت إلطالق 
النــار والقذائف، في وقت حافظت فيه 

القوة المشــتركة على انتشارها بعد معالجة 
عقبــات اعترضتها داخل حي الطيري، 

واســتكملت انتشارها. وكان بالل بدر أعلن 
في بيان نســب إليه على مواقع التواصل 
االجتماعي انســحابه من حي الطيري في 

مخيــم عيــن الحلوة ليس خوفًا ولكن ألنَّ فيه 
دفع مفسدة عن الناس...

صمود وقف النار في عين الحلوة؛  >> 
األنوار، 25 آب 2017¶

األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري 
الدكتور أسامة سعد يناقش في اتصال 

هاتفي مع عضو اللجنة المركزيَّة لحركة 
فتح والمشرف العام على الساحة اللبنانيَّة 

عزام األحمد األحداث األخيرة في مخيم 
عين الحلوة، ويؤكد أهميَّة المعالجة الجذريَّة 

والشاملة ألوضاع المخيم.
أسامة سعد عرض واألحمد األحداث  >> 

في عين الحلوة؛ األنوار، 25 آب 2017¶
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انتقد وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل في ورشــة عمل نظمتها الوزارة لشرح 

قانون اســتعادة الجنسيَّة اللبنانيَّة »العرف 
القاضي بــأْن يعطي رئيس الجمهوريَّة قبل 
انتهاء واليته الرئاســيَّة الجنسيَّة للبعض«، 
قائاًل: »لماذا ال يوقع الرئيس كل أســبوع 

مثاًل على الجنســيَّة للبناني مســتحق؟ هناك 
رجال أعمــال من أصل لبناني ال يملكون 

الجنســيَّة، هناك أناس أصبح لهم نحو 
خمســين عاًما في لبنان تربوا وعاشــوا فيه 
من فلســطينيين، سوريين، وعراقيين. أنا 

ضد أي شــيء جماعي، ضد النزوح الجماعي 
واللجــوء الجماعي والتجنيس الجماعي، 

ولهذا يجب القيام بكل شــيء من أجل نقض 
وإسقاط مرســوم التجنيس الجماعي الذي 

صــدر عام 1994، وال يعتبرن أحد أنَّ مرور 
الزمــن يكرس حًقا لغير صاحب حق زور 

معاملة ألخذ الجنســيَّة، أما كل شيء إفرادي 
ومســتحق فيجب أاّل نخاف منه، فبقدر ما 
نحن ضد إعطاء المرأة الجنســيَّة ألوالدها 

إذا كانت تشــكل حاالت جماعيَّة، ألنَّ هناك 
مئات اآلالف من الفلســطينيين يريدون نيل 
الجنســيَّة ونحن ضد ذلك، ألنَّه يناقض مبدأ 
رفض التوطين المنصوص عنه في الدســتور، 
ولكن إذا كان هناك فلســطيني يعيش منذ 

مئة ســنة في لبنان وهو مندمج في ظروف 
ال عالقة لهــا بعودة الالجئين وقام بأعمال 

جليلة للدولــة اللبنانيَّة، فيمكن للدولة 
عندهــا أْن تقدر األمر وتعامله مثل أي 

شــخص في أي بلد من العالم«. 
باسيل: لَِم ال يوقع الرئيس كل أسبوع   >>

الجنسيَّة؟ يجب نقض المرسوم الجماعي وإسقاطه؛ 
النهار، 26 آب 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون خالل 
االحتفــال المركزي الذي أقامته المديريَّة 

العامــة لألمن العام في عيدها الثاني 
والســبعين: »نؤكد االستمرار في مسيرة 

تطور مؤسســة من مؤسساتنا األمنيَّة عملت 
على اإلرتقاء بنفســها وأدائها وجهوزيتها 

الدائمــة، فأضحت نموذًجا يحتذى به. 
ومــع كل األعبــاء الثقيلة التي ألقيت على 
عاتق األمن العام في الســنوات الماضية 

نتيجة النزوح الســوري إلى لبنان ومخاطر 
اإلرهابييــن، نجحت قيادة هذا الجهاز في 

االضطالع بمســؤولياتها بنجاح وحرفيَّة 
يشــكالن مصدر فخر لنا جميًعا«. 

الرئيس عون في عيد األمن العام: نتهيأ   >>
 الحتفال بتحرير بقعة غالية من حدودنا الشرقيَّة؛

الديار، 27 آب 2017¶

عقدت النائب بهيَّة الحريري لقاًء لبنانيًّا/
فلسطينيًّا موّسًعا في دارة مجدليون، جمعت 

فيه مختلف ألوان الطيف الفلسطيني في 
لبنان مع فاعليات صيداويَّة وقيادات أمنيَّة 

لبنانيَّة، تتويًجا للتحرك الذي كانت بدأته على 
خط معالجة تداعيات أحداث عين الحلوة 
ومنع تكرارها، وانتهى االجتماع إلى اتفاق 

على وثيقة من أربعة بنود تؤكد على التمسك 
بالعمل الفلسطيني المشترك ونشر وتعزيز 
ودعم القوة المشتركة في المخيم ومالحقة 

وتوقيف الحاالت األمنيَّة الخارجة عن القانون 
وعن اإلجماع الفلسطيني وبلسمة جراح 

المتضررين من تلك األحداث، وال سيما في 
حي الطيري.

لقاء لبناني/فلسطيني في مجدليون ووثيقة   >>
تنهي تداعيات أحداث عين الحلوة؛ األنوار، 28 آب 2017¶

زار المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم خيمة أهالي العسكريين المخطوفين 
في ساحة رياض الصلح، حيث قال: »لألسف، 

كنت أتمنى أْن ينتهي هذا الملف كالذي 
قبله، لكن مشيئة الله جاءت هكذا، وتحرير 
األرض والوقوف على الجبهات مرات كثيرة 
يستدعيان أْن نقدم أرواحنا فداء للوطن«. 
أضاف: »في الوقت الذي وصلت فيه إلى 

هنا، كان الجيش اللبناني واألمن العام 
ينتشلون رفاتًا نعتقد شبه جازمين أنَّها 

للعسكريين، وقد انتشلت رفات 6 أشخاص 
يعتقد أنَّهم الجنود ألنَّهم يلبسون رينجر 
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عسكريًّا، لكن ال يمكن أْن نثبت حتى تظهر 
نتيجة الفحوص العلميَّة، والعمل مستمر، 
ونتوقع أْن يتصاعد العدد إلى ثمانية كما 

أفادت عصابات داعش المجرمة«.
زار أهالي الجنود المخطوفين في خيمتهم   >>

وأبلغهم بنتيجة التطورات ــ اللواء إبراهيم: نعتقد شبه 
 جازمين أنَّ الرفات المكتشف يعود إلى العسكريين؛

األنوار، 28 آب 2017¶

رئيس التيــار الوطني الحر، وزير الخارجيَّة 
جبران باســيل، في كلمة بعد االجتماع 

األســبوعي لتكتل التغيير واالصالح، يلفت 
إلى أنَّ »مشــروع اإلرهاب في لبنان 

ســقط، وعقبال مشروع النزوح ثم مشروع 
التوطين«. وإذ أشــار إلى أنَّ »علينا الدفاع 

عن مصالحنــا الوطنيَّة بإعادة النازحين 
إلــى وطنهم«، دعا »الذين غطوا وجود 

اإلرهابييــن فــي لبنان أكان غفلة أم عن وعي 
أْن يكفروا عن خطاياهم اليوم بالمســاعدة 

في حل مشــكلة النزوح، بدل أن يحاولوا 
رمي التهمة علــى المناضلين الذين كانوا 
يطالبون بضرورة إعطاء الغطاء السياســي 

للجيش لتحرير األرض«.
باسيل استدعى سفراء الدول الخمس  >> 

عشيَّة اجتماع نيويورك ــ التكتل: ال مكان في لبنان 
لإلرهاب والتوطين؛ األنوار، 30 آب 2017¶

»ملحقيَّة الشــؤون اإلنسانيَّة والتنمويَّة« 
في ســفارة دولة اإلمارات العربيَّة المتحدة 
تختتم حملــة توزيع الحصص الغذائيَّة على 

»نيَّة شــفاء سمو الشيخ زايد بن حمدان 
آل نهيان وســالمته«، وأعلنت الملحقيَّة، 

في بيــان إعالمي، أنَّها »تعاملت مع جهات 
لبنانيَّة وجمعيات ومؤسســات مجتمع 

مدنــي بغية الوصول إلى أكبر عدد من 
المســتفيدين الذين ناهزوا الـ 4770 عائلة 
من متضررين لبنانيين ونازحين ســوريين 

فــي مناطق لبنانيَّة عدة. 
٤770 عائلة استفادت من مساعدات   >>

إماراتية؛ األنوار، 30 آب 2017¶

نظم معهد الصحــة العالميَّة في الجامعة 
األميركيَّــة في بيروت، بالتعاون مع مركز 

أكاديميَّة الريادة في العمل اإلنســاني في 
الشــرق األوسط، أول ورشة عمل حول 

احتياجات التدريــب والمعرفة للعاملين 
في المجال اإلنســاني في ما يتعلق باألزمة 
الســوريَّة على وجه التحديد وجهود اإلغاثة 

فــي العالم العربي عامة.
ورشة عمل حول األزمة السوريَّة  >> 

في الجامعة األميركيَّة؛ األنوار، 30 آب 2017¶

أصــدر مكتب وزير االقتصاد والتجارة رائد 
خوري البيان اآلتي: »تماشــيًا مع التطورات 

اإليجابيَّــة الناتجة عن اإلنجازات الكبيرة 
التــي حققها الجيــش اللبناني بالقضاء على 

البــؤر اإلرهابيَّة وتحرير كامل الحدود 
الشــرقيَّة بما يجعــل المجال متاًحا لمعالجة 

تداعيات األزمة الســوريَّة على االقتصاد 
اللبناني، وخصوًصا في ما يتعلق بالمشــاكل 
التي واجهــت الصادرات اللبنانيَّة إلى الدول 

العربيَّــة إضافة إلى التداعيات االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّــة األخرى على خلفيَّة النزوح 

الســوري وما رتبه من أعباء وتكاليف على 
مختلف المرافق االقتصاديَّة، باشــرت وزارة 

االقتصاد والتجارة بشــخص وزير االقتصاد 
والتجــارة رائد خوري، التواصل مع وزارة 

االقتصاد والتجــارة الخارجيَّة في الجمهوريَّة 
العربيَّة الســوريَّة إلطالق مرحلة جديدة 
نأمل أن تشــهد حلواًل لمعظم المشاكل 

االقتصاديَّــة واالجتماعيَّة التي تفاقمت على 
مدار سنوات األزمة«. 

وزير االقتصاد يتواصل مع نظيره  >> 
السوري: إلطلق مرحلة جديدة لحل المشاكل 

االقتصاديَّة؛ األنوار، 30 آب 2017¶

دعا رئيس »التجمع الشعبي العكاري« 
النائب السابق وجيه البعريني، بعد لقائه 

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
في الديمان، إلى »ضرورة التحرك من قبل 
المراجع الدينية اإلسالمية والمسيحية من 
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أجل التوصل إلى وضع الحلول الالزمة 
لتأمين عودة النازحين بالتنسيق مع الجهات 

السوريَّة«.
البعريني دعا السلطة إلى إنصاف عكار  >> 
بكل الميادين ــ الراعي التقى فتفت والسفير في 

سلطنة عمان؛ األنوار، 30 آب 2017¶

لجنة المستعان بهم في التعليم األساسي 
تعقد مؤتمرًا صحافيًّا في مركز الرابطة 
وتؤكد: »إنَّنا أبناء وطننا لبنان لبنانيون 

ولسنا الجئين وال نازحين وال نقبل أن نقتات 
أتعابنا من حسنات الدول المانحة. نحن 

نحمل شهادات جامعية وتعليمية من أفضل 
الجامعات«.

لجنة المستعان بهم في التعليم  >> 
األساسي: العتبارنا متعاقدين وإيجاد صيغة للتثبيت؛ 

األنوار، 30 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وصل إلى 
باريس رئيس الحكومة سعد الحريري ليستهل 

زيارة رسمية لفرنسا يقابل خاللها كبار 
المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيس إيمانويل 

ماكرون، ويطرح معهم جملة ملفات تهّم 
لبنان، إْن على المستوى االقتصادي لجهة 

دعم لبنان في مسعاه لتحصيل أكبر حجم 
من المساعدة الدوليَّة لمواجهة أعباء النزوح 
السوري، أو لجهة دعم المؤسسات اللبنانيَّة 

العسكريَّة واألمنيَّة بكل الوسائل واإلمكانات 
والمعدات الالزمة إلتمام مهماتها.

فيما الحريري في باريس...؛  >> 
علي حمادة، النهار، 31 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ملف 
الالجئين السوريين سيكون حاضرًا من كل 

جوانبه خالل زيارة الرئيس الحريري إلى 
فرنسا... الرئيس الحريري سيضع ماكرون في 

التداعيات السلبية ألزمة اللجوء السوري على 
الوضع الديموغرافي واألمني واالقتصادي 

واالجتماعي، كما في الخالفات الداخليَّة حول 
هذا الموضوع وعودة الالجئين بأمان إلى 

بالدهم. 
الحريري يبدأ اليوم لقاءاته مع المسؤولين   >>

الفرنسيين ويتوِّجها غًدا بسلسلة ملفات حيوية مع 
ماكرون؛ سمير تويني، النهار، 31 آب 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مع بدء 
موسم الحج قدر عدد الحجاج اللبنانيين 

لهذا العام بحوالى 7000 إضافة إلى الحجاج 
السوريين والفلسطينيين الموجودين في 

لبنان والذين سيغادرون عبر المطار ليبلغ 
العدد اإلجمالي حوالى 11 ألف حاج.

»صيف 2017« األفضل منذ 5 سنوات  >> 
 مع عودة السائح السعودي واإلماراتي ــ األضحى

يرفع حجوزات الفنادق إلى أكثر من 90% والمطاعم 
شبه مكتملة؛ موريس متى، النهار، 31 آب 2017¶
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رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري يَُصرِّح 
فــي باريس، بعد لقائه نظيره الفرنســي 
إدوار فيليب: »جئت إلى فرنســا ألشرح 

الوضــع المتعلق بالنازحين الســوريين وما 
هــي طريقة معالجة هذا الموضوع بشــكل 

يفيــد لبنان والنازحين أيًضا. بالنســبة لنا 
الحل هو في عودتهم اآلمنة إلى ســوريا، 

ا بالنســبة لنا وقد  وهذا أمر مهم جدًّ
شــرحت وجهة نظرنا إلى نظيري الفرنســي 

وكذلك تناولنــا األوضاع االقتصاديَّة التي 
ا على سؤال حول  يعيشــها لبنان«. وردًّ

عودتهم والعالقة مع النظام الســوري قال 
»نحن مــع عودتهم اآلمنة... هناك دول 

لديهــا عالقات مــع النظام ومع ذلك لم يعد 
النازحــون إلى بالدهــم منها، لذلك الحل هو 
فــي عودتهم آمنين، فالعراق، مثاًل، أليســت 

لديه عالقات مع النظام الســوري؟ أال يوجد 
فيه نازحون؟ لماذا لم يعودوا؟ فلنســأل 

هذا الســؤال... أنتــم تعلمون أنَّه، في نهاية 
المطــاف، العــودة اآلمنة هي في أْن يعود 

النازحون إلى مكان يشــعرون فيه أنَّهم 
آمنون ونقطة على الســطر«. 

الحريري يلتقي ماكرون اليوم بعد فيليب   >>
ولودريان ــ ملفا النازحين والمساعدات دونهما عقبات 

وتعقيدات؛ سمير تويني، النهار، 1 أيلول 2017¶

أطلق وزيــر التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة حملة »العودة إلى المدرســة«، 
بحضــور ممثلة مفوض األمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين ميراي جيرار. ومما 

قاله حمادة بالمناســبة: »تطلعاتنا للسنة 
الدراســية الجديدة تتمحور حول التخطيط 

الستقبال 220,000 متعلم 
الجئ في مدارسنا، وفي 

التعليم غير  برنامج 
النظامي«.

التربية أطلقت حملة »العودة إلى  >> 
 المدرسة« ــ  ٤85 ألف لبناني والجئ في المدرسة

الرسميَّة؛ النهار، 1 أيلول 2017¶

في خطوة تعكس المعارضة الشــعبيَّة 
األلمانيَّة المتزايدة لِلَمِّ شــمل عائالت 

الالجئين، صــّرح وزير الداخليَّة األلماني بأنَّه 
يفضــل تمديد قرار الحظر الموقّت على 

الســماح لالجئين السوريين بإحضار عائالتهم 
محــّذًرا من دخول عدد هائل منهم إلى 

بالده، وتســعى الحكومة إلى التشدد في 
قواعد اللجوء بعدما تســبب في الخسارة 

االنتخابيَّة لحزب ميركل.
معارضة ألمانيَّة للّم شمل العائلت السوريَّة؛   >>

النهار، 1 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ساهمت 
الحرب في سوريا في تفاقم وتزايد ظاهرة زواج 

القاصرات، بحيث سّجل بحسب تقرير أعده 
»المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونيَّة« 
ارتفاع عدد الزيجات المعقودة لقاصرات من 7 

إلى 30 في المائة في عام 2015.

وفق منظمة األمم المتحدة، تتباين نسبة تزويج 
القاصرات بين دولة وأخرى من دول اللجوء. 

ففي األردن، هناك 35 في المائة من مجموع 
زيجات الالجئات السوريات زواج مبكر، 

بينما 32 في المائة من حاالت الزواج بين 
الالجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة 
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عشرة، ونسبة 25 في المائة لزواج القاصرات 
السوريات في مصر.

الحرب تفاقم ظاهرة زواج القاصرات   >>
في سوريا ــ ارتفعت من 7 إلى 30 % عام 2015... 

 ومعظمها ال يسّجل في المحاكم؛
الشرق األوسط، 1 أيلول 2017¶

قال عضــو تكتل التغيير واإلصالح النائب 
نبيل نقوال إنَّ األمين العام لحزب الله حســن 

نصرالله »نبّــه الدولة اللبنانيَّة إلى ضرورة 
التفاوض مع الســلطات السوريَّة في ما خص 

النازحين الســوريين، حتى تأتي بالنتائج 
التي تنســجم مع مصالحنا«، وأضاف: »إذا 
بقينا نتعاطى مع الحكومة الســوريَّة بهذا 

الغنج والرفض، لن تحل مشــكلة النازحين«، 
موضًحا أنَّه »مع الوقت ســيقتنع رئيس 

الحكومة ســعد الحريري بأنَّ التنسيق مع 
ســوريا هو لمصلحة لبنان وليس لمصلحة 

سوريا«.
»الوطني الحر« يجدد الدعوة لـ»حوار   >>

مباشر« مع دمشق؛ الشرق األوسط، 3 أيلول 2017¶

أصدرت المفوضيَّة العليا لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين تقريرًا بعنوان »االتجاهات 

العالميَّة: تهجير قسري في عام 2016« مؤرخ 
في 20 حزيران 2017 يسلط الضوء على 

التهجير القسري حول العالم نتيجة القمع 
والحروب والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.

باألرقام، كشف التقرير أنَّ لبنان ال يزال البلد 
المضيف ألكبر عدد من الالجئين نسبة لعدد 

سكانه بحيث بلغ هذا المعدل الجئًا واحًدا 
لكل 6 مواطنين في نهاية العام 2016 يليه 

األردن )الجئ لكل 11 مواطًنا( وتركيا )الجئ 
لكل 28 مواطًنا(.

كذلك حل لبنان في المرتبة الثالثة عالميًّا 
من حيث إجمالي عدد الالجئين الموجودين 

على أراضيه. أخيرًا أشار التقرير إلى أنَّ 
عدد الالجئين في لبنان قد انخفض بشكل 
قليل إلى ما دون الـ 1,1 مليون الجئ في 
عام 2015 نتيجة لتصحيح البيانات وإلغاء 

التسجيل وبداية عودة بعض السوريين إلى 
بالدهم.

المفوضيَّة العليا للجئين: لبنان ال يزال  >> 
 البلد المضيف األكبر للنازحين بمعدل الجئ واحد

لكل 6 مواطنين؛ الديار، ٤ أيلول 2017¶

عن المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في حديث صحافي: »لن نسمح 

بأْن يكون مخيم عين الحلوة بؤرة إرهابيَّة«، 
وأضاف: »إنَّ اإلرهاب بمعناه الجغرافي 

انحسر عن لبنان، لكن ذلك ال يعني أبًدا 
زواله ألنَّه يعتمد الخاليا النائمة، كما 

يستغل االنغماس داخل تجمعات النازحين 
السوريين...«.

اللواء عباس إبراهيم: لن نسمح بأْن  >> 
 يكون مخيم عين الحلوة بؤرة إرهابيَّة ــ مدير

األمن العام اللبناني أكد لـ»الشرق األوسط« أنَّ 
 االنغماسيين والذئاب المنفردة خطر ال يزال قائًما؛ 

ثائر عباس، الشرق األوسط، ٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أكدت 
نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي 

أنَّ هناك معلومات في البلدة تقول إنَّ 
»مسلحين ال يزالون يتوارون في المخيمات، 
ويالحقهم الجيش اللبناني بغرض توقيفهم«، 

الفتة إلى أنَّ الجيش ينفذ مداهمات مستمرة 
»لتطهير المخيمات وحسم هذا الملف، 

وتعزيز أمن البلدة واستقرارها«.
السلطات اللبنانيَّة تلحق »فلول«  >> 

 المتطرفين في عرسال ــ 5 لبنانيين ُرفض 
خروجهم إلى الشمال السوري مع عناصر »النصرة«؛ 

حسين درويش، الشرق األوسط، ٤ أيلول 2017¶

عن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
نواف الموسوي خالل حفل تكريم الطالب 
الناجحين في الشهادات الرسميَّة في بلدة 

حانين )صور(: »ما صدر من مواقف عن 
رئيس الحكومة سعد الحريري في باريس، 

في موضوع إعادة النازحين السوريين ومن 
النظام السوري، هي مواقف شخصية ال تعبر 

عن موقف الحكومة اللبنانيَّة، وال تعبر عن 
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رأي مجلس الوزراء اللبناني، وبالتالي هي 
مواقف تمثل شخصه وحزبه وتياره، وال تمثل 

الحكومة اللبنانيَّة«. 
حزب الله: مواقف الحريري شخصية وال تعّبر   >>

عن موقف الحكومة اللبنانيَّة؛ النهار، 5 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يمكن 
وصف زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري 

لباريس بأنَّها كانت ناجحة بامتياز على الصعد 
السياسيَّة واالقتصاديَّة واإلنمائية والثقافية... 

نجح الحريري في وضع ملف النازحين 
السوريين وارتدادات وجودهم في لبنان على 
سلَّم األولويات الفرنسيَّة والدوليَّة، أما الرئيس 
الفرنسي فوعد في هذا السياق بالعمل على 

عقد ثالثة مؤتمرات: أواًل، مؤتمر بالتعاون مع 
إيطاليا من أجل تقديم المساعدات الضرورية 

إلى القوى العسكريَّة واألمنيَّة اللبنانيَّة، 
وثانيًا، مؤتمر للمستثمرين في الفصل األول 
من سنة 2018 في بيروت أو باريس لتأمين 

المساعدات االقتصاديَّة واإلنمائية للبنان، 
ومؤتمر للنازحين السوريين يعقد في الفصل 

األول من السنة المقبلة في باريس أو أي 
دولة أخرى تستضيف الجئين سوريين. 

زيارة الحريري أعادت األولوية لملف   >>
 النازحين ــ ماكرون مهتم بالعمل لـ 3 مؤتمرات؛ 

سمير تويني، النهار، 5 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أتت 
زيارة الرئيس سعد الحريري الرسميَّة األخيرة 
لباريس، والتي توَّجها بلقاء الرئيس إيمانويل 

ماكرون لتطلق عجلة الدعم األوروبي 
لمشروع الحريري االقتصادي الذي سبق أْن 

قدمه ضمن ورقة مفصلة في مؤتمر بروكسيل 
حول الالجئين السوريين، والذي طرح فيه 

الحريري تصّوًرا يطلق عجلة النمو االقتصادي 
في لبنان، في موازاة تأمين مستلزمات البقاء 
الموقت آلالف النازحين السوريين على أرض 

لبنان.
الحريري بعد باريس...؛   >> 

علي حمادة، النهار،  5 أيلول 2017¶

عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في بكركي مع عضو الكونغرس 

األميركي راي لحود المواضيع الراهنة في 
لبنان والمنطقة، وال سيما منها مسألة 

النازحين.
الراعي وراي لحود عرضا مسألة النازحين؛   >>

النهار، 5 أيلول 2017¶

»عشرات اآلالف« معرض في العاصمة بيروت 
يروي حكايات سوريين، اختفوا قسرًا في 

بلدهم. يُنظَّم المعرض برعاية منظمة العفو 
الدوليَّة وقد افتُتح األربعاء الماضي في 30 

آب الذي يصادف اليوم العالمي للمفقودين. 

تُعرض في المعرض أشياء خاصة بأفراد 
مختفين قسريًّا إضافة إلى قصائد شعر 

كتبها سوريون يصفون فيها تجاربهم خلف 
القضبان.

معرض في بيروت يسلط الضوء على   >>

السوريين المختفين قسًرا؛ النهار، 5 أيلول 2017¶

عن وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران باسيل 
عبر تغريدة على تويتر: »هل يجوز انتظار 
ضوء أخضر دولي، لن يأتي قريبًا، لتحقيق 

موضوع وطني وجودي كياني خطير وطارئ 
مثل موضوع عودة النازحين السوريين إلى 

بلدهم؟«.

وسأل باسيل أيًضا: »هل يمكن ربط موضوع 
عاجل وضروري ومصيري مثل عودة النازحين 
السوريين إلى بلدهم بموضوع واضح أنَّه لن 

يحصل قريبًا مثل رحيل الرئيس األسد؟«.

وفي ما يخص سبل عودة النازحين في ظل 
رفض الحكومة ورئيسها التواصل مع النظام 
السوري، تبًعا للفرز السياسي العمودي في 

لبنان، أكد باسيل أنَّنا مع عودتهم اآلمنة، 
بالتواصل أو من دونه، معتبرًا أنَّ هذا ليس 

شرطًا للعودة، وليست هنا المشكلة. ممكن 
لقسم أْن يعود من دون تواصل، ولن تمانع 
سوريا. وأشار إلى قسم آخر تتطلب عودته 

التحّدث مع سوريا بحكم العالقة القائمة 
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معها، وهذا األمر يمكن ترتيبه بالتوقيت 
واآلليَّة التي تؤمن مصلحة لبنان وتراعي 

وحدتنا، الفتًا إلى قسم أخير يتطلب وقتًا أكثر 
وظروفًا أفضل... وختم باسيل: »العودة تتجزأ 
وتتمرحل لكن المهم أْن تبدأ. وهي آمنة في 

كل األحوال، والمسلحون يعودون فكيف 
بالناس!«. 

باسيل: هل يجوز انتظار ضوء أخضر   >> 
دولي لبّت ملف النازحين؟؛ األنوار، 5 أيلول 2017¶

عن النائب أنطوان زهرا خالل حديث إذاعي: 
»أزمة النزوح شأن دولي وليس لبنانيًّا/سوريًّا 

ويجب بالتالي التفتيش عن الصيغة المناسبة 
إلعادتهم«.

زهرا: الحريري يحاول إبقاء الحكومة   >>
متماسكة إاّل أنَّها لم تنجح حتى الساعة بكسب الثقة؛ 

األنوار، 5 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يعتزم 
رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون بعد 

مرحلة إخراج داعش من منطقة الحدود 
اللبنانيَّة مع سوريا على فتح ملفِّ إعادِة 
النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم 
ا، وذلك انطالقًا من تصميم قوّي  قريبًا جدًّ

لديه على التحرّك العملي اآلن للبدء بخطوات 
عمليَّة وعدم مسايرة الفكرة التي تقول إنَّه 

يجب على لبنان انتظار نضوج الظرف الدولي 
في شأنه أو انتظار موافقة األمم المتّحدة 

على لعب دور الوسيط بين دمشق وبيروت 
للشروع في تنفيذ خطوات إعادة النازحين 

السوريين إلى بلدهم.
قرار عون: تنسيق مع سوريا إلعادة  >> 

النازحين اآلن؛ ناصر شرارة، الجمهوريَّة، 5 أيلول 2017¶

جدد النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع 
تكتل التغيير واإلصالح برئاسة الوزير جبران 

باسيل، التأكيد على »أنَّ عودة النازحين 
مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانيَّة، ويجب أاّل 

تكون مشروطة بأي قرار داخلي وال خارجي، 
وال إقليمي وال دولي، وانطالقًا من أنَّ العودة 

مسألة وطنيَّة عليا، فالتكتل يرفض أي شرط 
وأي ربط في مسألة عودة النازحين إلى 

بالدهم«.
»التغيير واإلصلح«: المحاسبة  >> 

لمصلحة الجميع وعندما تظهر الحقيقة يُبنى عليها؛ 
النهار، 6 أيلول 2017¶

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي مع وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، 

يرافقه سفير بلجيكا في بيروت، أوضاع 
النازحين السوريين في لبنان.

وشرح المرعبي للوفد البلجيكي األوضاع 
المعيشيَّة الصعبة للنازحين السوريين 

والمجتمعات المضيفة اللبنانيَّة، وال سيما في 
المناطق النائية، حيث تنعدم البنى التحتيَّة 

والخدمات العامة، ما يتسبب في نشوء 
توترات بين الطرفين. من جهته، قال وزير 

الهجرة واللجوء البلجيكي: »بالنسبة لمشروع 
إعادة التوطين الذي نحن في صدده اآلن: 

550 الجئًا سوريًّا سوف ينتقلون إلى بلجيكا، 
300 منهم من لبنان، وهناك أعداد أخرى 

ستحدد خالل العام المقبل«.

وفي سياق متصل، عرض الوزير المرعبي 
مع مدير الوكالة الفرنسيَّة للتنمية في لبنان 

وسوريا واقع التنمية وأوضاع المجتمعات 
المضيفة في المناطق النائية واألكثر فقرًا. 

المرعبي بحث مع وزير الهجرة  >> 
 البلجيكي أوضاع النازحين وتحسين البنى التحتيَّة؛

الديار، 7 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يستبعد 
لجوء الجيش، بمساعدة الفصائل، إلى الخيار 

العسكري ]في عين الحلوة[ بسبب من 
اكتظاظ المخيم بالسكان وبسبب من تغلغل 

المطلوبين في أكثر األحياء.

من جهة أخرى، ارتفع معدل النزوح من 
عين الحلوة عن طريق الهجرة غير الشرعيَّة، 

حيث تنتقل عائالت من مطار بيروت 
إلى دول تستطيع الحصول على تأشيرات 
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لدخولها أميركا الالتينيَّة أو أوروبا، وتعمد إلى 
البقاء فيها أو تتوجه إلى تركيا تحت عنوان 
السياحة، وتغادرها عن طريق التهريب إلى 

دول مجاورة. 
الحل العسكري غير وارد وتسليم مطلوبين   >>

دونه عقبات؛ رضوان عقيل، النهار، 7 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: طالما 
ثبت بالملموس سياسيًّا وأمنيًّا أنَّ الستاتوكو 
]اإلقليمي الدولي[ موجود ومتصاعد، فإنَّه 

ال خطر انهياٍر اقتصادي في لبنان مهما 
بلغت ممارسات الطبقة السياسيَّة الشعبويَّة 

والفاسدة. 

من حجم التدفقات الماليَّة الشرعيَّة 
كالمساعدات الدوليَّة واقتصاد تمويل النزوح 

السوري أيًّا تكن هناك عالمات فساد فيه، 
إلى التدفقات الواقعيَّة كفائض الفساد 

العراقي العربي والكردي وفائض نقل األموال 
السوري وتجارة السالح واآلثار والمخدرات، 
إلى أنشطة قطاعات الخدمات االستشفائيَّة 

والسياحيَّة والماليَّة… إلى رُْخص اليد العاملة 
التي يتيحها وجود النازحين السوريين… كل 
هذه العوامل في ازدهار حاليًّا. أخبرني أحد 

كبار المقاولين اللبنانيين منذ أقل من شهرين 
أنَّ لديه في مشاريعه وحدها ألفي عامل 
سوري، لو عادوا إلى بالدهم أو ُمنعوا من 

العمل ألفلست أعماله... لقد دخل االستقرار 
اللبناني مرحلة جديدة من القوة بسبب 

أحد العوامل التي كان من شأنها في ظروف 
عدم وجود »حماية« إقليميَّة دوليَّة أْن تؤدي 

إلى انفجاره. هذه القوة في لبنان ليست 
متماسكة لكنها قوة استمرار. فمن حسن حظ 

لبنان أنَّ النزوح السوري إلى أوروبا تحّول 
إلى أزمة أوروبيَّة وغربيَّة استراتيجيَّة طرحت 
مسألة الهويَّة الثقافيَّة والدينيَّة نفسيهما في 

بعض البلدان. ال أزال أتذكّر عنوان صحيفة 
اللوموند على ثمانية أعمدة في أعلى 

صفحتها األولى قبل عامين أو أكثر وهو يعلن 
تحويل االستقرار اللبناني إلى هدف رئيسي 

فرنسي وأوروبي بسبب موضوع النازحين 
والقائم على استراتيجيَّة إبقائهم في لبنان أو 
عودتهم إلى بلدهم كوسيلة رئيسيَّة إليقاف 

تدفقهم إلى أوروبا. كان ذلك يعني رفع 
االتِّحاد األوروبي لموازناته في دعم النازحين. 

بالنسبة لي كمراقب كان هذا أحد أكبر 
العناوين إنَّ لم يكن األكبر في جعلي مطمئنًّا 

إلى ثبات طويل لالستقرار اللبناني.
عاد لبنان سويسرا الشرق لِكْن سويسرا   >>

حروبه ال سلمه؛ جهاد الزين، النهار، 7 أيلول 2017¶

تطرق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في جلسة مجلس الوزراء إلى ما حققته 

زيارته األخيرة لفرنسا، وقال: »لقد نجحنا في 
زيارة باريس بإطالق ثالثة مؤتمرات لمصلحة 

لبنان، األول لدعم االقتصاد اللبناني والثاني 
دعًما للجيش والقوى األمنيَّة، والثالث لتنظيم 
عودة النازحين على مستوى المجتمع الدولي 

ودول النزوح عموًما«.
مجلس الوزراء أرجأ تعيين بديل من غلوريا  >> 

أبو زيد »بطلب من الوزير«؛ النهار، 8 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تتخذ 
بعض األطراف السياسيَّة في لبنان من 

الملفات االقتصاديَّة والتجاريَّة والصناعيَّة، 
مدخاًل إلعادة إحياء العالقة مع النظام 

السوري، وفرض اعتراف رسمي لبناني بشرعيَّة 
نظام مطّوق بمقاطعة عربيَّة ودوليَّة، وهذا 

ما يواظب عليه وزراء حركة أمل وحزب الله، 
فيما يتخذ وزراء التيار الوطني الحّر من ملف 

النازحين السوريين، منصة لوصل ما انقطع 
سياسيًّا مع دمشق، بذريعة ترتيب عودة 

النازحين إلى بالدهم.
وزير الزراعة اللبناني يدعو لفتح الحدود  >> 

مع سوريا لتصدير اإلنتاج ــ اعتراض سياسي على 
 محاولة تعويم النظام عبر الملفات االقتصاديَّة؛

الشرق األوسط، 8 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يُولي 
الرئيس الفرنسى لبنان أهميَّة خاصة من 
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خالل الدعوة إلى ثالثة مؤتمرات لمعالجة 
مختلف أوجه الوضع اللبنانى وتقديم الدعم 

للبنان للتعامل بنجاح مع التحديات التى 
يواجهها. أول هذه المؤتمرات بالمشاركة مع 
إيطاليا لتوطيد الدعم للمؤسسات العسكريَّة 

واألمنيَّة اللبنانيَّة وكانت إيطاليا قد عقدت 
المؤتمر األول فى هذا الخصوص، وثاني 

هذه المؤتمرات لجمع المستثمرين لتوفير 
الدعم اإلنمائي واالقتصادي للبنان، وثالثها 

مؤتمر يعالج مشكلة النازحين السوريين مع 
ما تشكله هذه المسألة فيما لو استمرت من 

نتائج خطيرة على لبنان.
فرنسا ماكرون: هل من سياسة خارجيَّة   >>

ناشطة؟؛ ناصيف حتي، النهار، 8 أيلول 2017¶

زارت رئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي في بيروت 
السفيرة كريستينا السن المدير العام لألمن 

العام اللواء عباس إبراهيم، وعرضت معه 
أوضاع الالجئين وسبل تطوير التعاون بين 

المديريَّة العامة واالتِّحاد األوروبي.
السن عزّت قائد الجيش  >> 

بالعسكريين الشهداء؛ النهار، 8 أيلول 2017¶

توقف تيار المستقبل في بيان، إثر اجتماع 
مكتبه السياسي في بيت الوسط برئاسة 

نائب الرئيس باسم السبع، عند نتائج زيارة 
الحريري لباريس، واعتبر أنَّ »اإلعالن الفرنسي 
عن انعقاد مؤتمَري باريس 4 وروما 2 لتحفيز 
االستثمار والتنمية االقتصاديَّة ولدعم الجيش 
والقوى األمنيَّة، إلى مؤتمر ثالث خاص بنكبة 

النزوح السوري يشكل إعالنًا لنجاح الرئيس 
الحريري«.

»المستقبل« نّبه إلى »مخاطر« سياسة إيران   >>
واتهم حزب الله بالدفع نحو الهاوية؛ النهار، 8 أيلول 2017¶

كتلة الوفاء للمقاومة، بعد اجتماعها الدوري 
بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد 

رعد: »لقد آن األوان لتصويب العالقات 
مع سوريا ومعالجة الشوائب التي تضر 

بالمصالح المشتركة والمتداخلة بين البلدين، 

والتطورات اإليجابية في كل من لبنان وسوريا 
تسمح للدولتين بمقاربة موضوعية للعالقات 

في ما بينهما تسهم إيجابًا في تخفيف األعباء 
عن الشعبين الشقيقين، ومعالجة عودة 

النازحين الطوعيَّة اآلمنة«. 
كتلة الوفاء للمقاومة أشادت  >> 

بمعركة الجرود: آن األوان لتصويب العلقات مع سوريا؛ 
األنوار، 8 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال تكاد 
ترى مدرسة رسميَّة دون أْن نشاهد على 

بابها لوحات تعلن عن حصولها على دعم 
ترميًما وتجهيزًا من المنظمات األمميَّة في 

إطار دعم المجتمعات المضيفة... ]من جهة 
أخرى[ يؤدي ازدياد الطالب السوريين إلى 

اعتماد اللغة العربيَّة أساًسا لتعليم الرياضيات 
والعلوم، ما يدفع الطالب اللبنانيين إلى 

مغادرة المدارس التي تعتمد هذا التوجه 
بسبب ما يعتبرونه تراجًعا في المستوى.

المدارس الرسميَّة في البقاع تتحّضر للعام   >>
روَن لبنانيين  الدراسي الجديد: التلمذة السوريون يَُهجِّ

وينقذون مدارس من اإلقفال؛ النهار، 9 أيلول 2017¶

أفادت بطريركية السريان األرثوذكس أنَّ 
البطريرك أغناطيوس أفرام الثاني زار العاهل 
البلجيكي الملك فيليب، وأثنى على »الجهود 

الكبيرة التي تبذلها المملكة البلجيكيَّة 
من أجل مساعدة الالجئين السوريين 

والعراقيين«، مؤكًّدا »أنَّ الدعم األمثل هو 
مساعدتهم على البقاء في وطنهم«.

أفرام الثاني لملك بلجيكا:  >> 
لَِم الصمت الدولي؟؛ النهار، 9 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أوقفت 
منظمة األمم المتحدة المساعدات النقديَّة 

والغذائيَّة لـ 20 ألف عائلة سوريَّة الجئة 
في لبنان من أصل ثالثين ألًفا كانت تحصل 

عليها، ألسباب قالت إنَّها مرتبطة بعدم توافر 
التمويل الالزم، مع تأكيدها على االستمرار 

بالبرنامج إنَّما بعد إعادة توزيع هذه 
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المساعدات ومنحها لألكثر فقرًا... من خالل 
رسائل نصيَّة عبر الهواتف الجوالة تلقت هذه 

العائالت التي يعيش معظمها تحت خط 
الفقر خبر توقف المساعدات، وهو القرار 

نفسه الذي كان قد اتخذ بحق آالف العائالت 
قبل عامين. وجاء في رسالة »برنامج األغذية« 

التابع لألمم المتحدة: »يؤسفنا إبالغك بأنَّ 
شهر أكتوبر )تشرين األول( سيكون آخر 

شهر يمكنك فيه االستفادة من المساعدات 
المقدمة عن طريق برنامج األغذية 

العالمي، ألنَّك لم تعد ُمخّواًل للحصول على 
المساعدات الغذائيَّة«.

األمم المتحدة توقف المساعدات   >> 
 عن 20 ألف عائلة سوريَّة؛ كارولين عاكوم،

الشرق األوسط، 9 أيلول 2017¶

يبدأ رئيس مجلس الوزراء زيارة لروسيا يلتقي 
خاللها الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
ويناقش معه العالقات الثنائيَّة وأوضاع 

المنطقة واالهتمام المشترك باستقرار لبنان 
وعدم انتقال حروب اإلقليم إليه، مع التركيز 

على ملف دعم الجيش اللبناني وتصّور 
الحكومة اللبنانيَّة إلعادة النازحين السوريين.

 <<  الحريري في موسكو: دعم الجيش 
وأزمة النزوح؛ المستقبل، 11 أيلول 2017¶

النائب في القوات اللبنانيَّة أنطوان زهرا 
يؤكد أنَّ »أساس التسوية األخيرة في لبنان 
كان تحييد لبنان عن الصراعات الخارجيَّة، 

وبالتالي فإنَّ عودة العالقات مع النظام 
السوري ستنعكس سلبًا على الداخل اللبناني 
الذي يستضيف أكثر من مليون الجئ سوري 

ويتحمل عبء هذه القضيَّة«.
أنطوان زهرا يحّذر من عودة  >> 

 انقسامات ما قبل التسوية الرئاسيَّة؛ 
كارولين عاكوم، الشرق األوسط، 11 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: الجبهة 
الشعبيَّة القيادة العامة، برئاسة أحمد جبريل، 

تعّزز تمركزها في مخيم عين الحلوة بقوات 

النخبة برئاسة المسؤول العسكري واألمني 
للجبهة في لبنان العميد أبو راتب، بتوجيهات 

من رئيس الدائرة العسكريَّة واألمنيَّة في 
الجبهة اللواء خالد جبريل.

قوات النخبة إلى عين الحلوة...  >> 
 الجتثاث الجماعات اإلرهابيَّة؛ علي داود،

الجمهوريَّة، 12 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وصفت 
»مصادر رئيس الحكومة اللبنانيَّة« زيارته إلى 
روسيا بـ »المهمة في هذه المرحلة الحساسة 

والدقيقة التي تمر بها المنطقة، خصوًصا 
على صعيد االتصاالت الجارية إليجاد حل 

لألزمة السوريَّة وتجنيب لبنان أي تداعيات 
سلبيَّة...«. وقالت المصادر إنَّ »محادثات 

الرئيس الحريري مع المسؤولين الروس 
ستتركز على وجوب أْن تتضمن أي تسوية 

سياسيَّة في سوريَّة عودة النازحين السوريين 
إلى بالدهم« معتبرة أنَّ »أي تسوية سياسيَّة 

خارج هذا النطاق تكون تسوية ناقصة«.
الحريري يثير مع روسيا عودة  >> 

النازحين وتوسطها مع النظام السوري لترسيم الحدود؛ 
الحياة، 12 أيلول 2017¶

عن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد 
لقائه سيرغي الفروف: »هناك معاناة كبيرة 

بسبب الالجئين السوريين، ونحن نعلم 
أنَّه يجري العمل على حل سياسي بالنسبة 

لسوريا، ونأمل أْن يشمل ذلك عودة الالجئين 
السوريين في لبنان وفي كل المنطقة، وأْن 

يكون ذلك ضمن الحل السياسي أيًضا«.
الحريري اجتمع بميدفيديف والفروف ــ   >>

 اهتمام بمكافحة اإلرهاب وتنمية العلقات؛
النهار، 13 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أطّل قائد 
قوات النظام السوري في مدينة دير الزور 

العميد عصام زهر الدين على قناة اإلخباريَّة 
السوريَّة مخاطبًا السوريين الذين فروا من 
سوريا« قائاًل: »نصيحة من هالدقن ال حدا 
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يرجع منكن. إْن سامحتكم الدولة فلن ننسى 
ولن نسامح«.

تهديد زهر الدين إشارة خطيرة لما يمكن أْن 
ينتظر السوريين العائدين...

من يحمي السوريين العائدين من   >>
الشبيحة؟؛ موناليزا فريحة، النهار، 13 أيلول 2017¶

األمم المتحدة تعلن أنَّ أكثر من نصف 
عدد األوالد الالجئين في العالم، )أي نحو 

3,5 ماليين(، لم يلتحقوا بالمدارس، مطالبة 
بتمويل أكبر وأكثر انتظاًما من أجل تعليمهم. 

وقالت مفوضيَّة األمم المتحدة العليا 
لشؤون الالجئين في تقرير إنَّ »حوالى 3,5 

ماليين ]ولد[ لم يحصلوا على يوم واحد« 
من المدرسة من بين 6,4 ماليين ولد تراوح 
أعمارهم بين 5 و17 عاًما كانوا تحت رعاية 

المفوضيَّة العام الماضي. وذكر التقرير الذي 
يحمل عنوان »منسيون: أزمة في تعليم 

الالجئين« أنَّ الرقم يعكس تحّسًنا طفيًفا 
مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 3,7 ماليين 

ولد. 
3,5 مليين ولد الجئ ال يرتادون المدرسة؛   >>

النهار، 13 أيلول 2017¶

الفلسطيني )م. ح. ز.( يَُسلِّم نفسه إلى شعبة 
معلومات األمن العام في صيدا، وهو مقيم 
في مخيم عين الحلوة، حي الطيرة، وينتمي 
إلى مجموعة بالل بدر، وكان قد شارك ضد 
حركة فتح في المعركة األخيرة في المخيم.

فلسطيني من عين الحلوة يسلّم نفسه   >>
لألمن العام؛ األنوار، 13 أيلول 2017¶

عن المديريَّة العامة لألمن العام: »في إطار 
متابعة تحركات الخاليا اإلرهابيَّة النائمة 
ومالحقة عناصرها، وبناًء إلشارة النيابة 

العامة المختصة، أوقفت المديريَّة العامة 
لألمن العام المدعو )أ. د.(، تولد 1996، من 

الجنسيَّة السوريَّة، النتمائه إلى تنظيم داعش 
اإلرهابي. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب 

إليه وبأنَّه انتمى لمجموعة اإلرهابي السوري 
أنس محمد يحيى جركس، المعروف بأبو علي 

الشيشاني، التي شاركت في الهجوم على 
مراكز الجيش اللبناني بتاريخ 2014/08/02. 

األمن العام أوقف داعشيًّا؛  >> 
األنوار، 13 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل عن 
الدكتور نديم المنال، مستشار رئيس الحكومة 
لشؤون النازحين: »إنَّ سرعة استجابة الرئيس 
الفرنسي لما قدمه الحريري من تصور حول 
كيفيَّة مساعدة لبنان في تحمل أعباء النزوح 

السوري الضخمة مذهلة، والمفاجأة المذهلة 
هي جعل حصة لبنان من التسهيالت 

االئتمانيَّة التي خصصتها أوروبا لدول الجوار 
السوري والبالغة 88 مليار أورو بما يرواح بين 

5 و10 بالمئة أي ما يقارب ثمانية مليارات 
أورو، وهذا يتوافق مع البرنامج اللبناني الذي 

جرى عرضه قبل أشهر في بروكسل بقيمة 
مليار ونصف مليار سنويًّا لمدة 8 سنوات 

من أجل توظيفها في مشاريع البنى التحتيَّة 
التي توفر فرص عمل واسعة النطاق للبنانيين 

والنازحين على حد سواء«.
االنتصار الكبير أوائل 2018: هل تأتي مليارات   >>

الدعم الدولي؟؛ أحمد عياش، النهار، 1٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: »ال 
مصلحة ألطراف الخارج في جّر لبنان إلى 

نزاع مسلح من خارج الحدود أو في الداخل 
ألسباب عديدة، منها موازين القوى والنازحون 

السوريون«.
تنظيم الخلف الداخلي »خفض تصعيد«...   >>

وورد؛ فريد الخازن، النهار، 1٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال شك 
في أنَّ الجهات المعنيَّة في الدولة اللبنانيَّة 
لن تنظر إلى أنَّ ما جرى مؤّخرًا في مخيم 

عين الحلوة من صدامات بين اللجنة األمنيَّة، 
وبعض األطراف المتشددة، ]على أنَّه جرى 

بمحض[ الصدفة، وخصوًصا أنَّ هذه الصدامات 
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تزامنت مع معارك جرود رأس بعلبك ضد فلول 
داعش في المنطقة، ما اعتبره البعض محاولة، 

من مفجري االشتباكات للتشويش على دور 
الجيش اللبناني في معركة الجرود.

جاءت أحداث مخيم عين الحلوة، والرسالة 
الصوتيَّة التي أطلقتها قيادات داعش في الرقة، 
لتوفر الغطاء للمتشددين في المخيم، ولتضع 
آخر النقاط على الحروف، بحيث بات الجميع 
يتحدث بثقة، وبلغة اليقين، أنَّ الجولة القادمة 

ضد بقايا داعش وفلوله في لبنان، سيكون 
مسرحها مخيم عين الحلوة، وأنَّ الجيش الذي 

أثبت قدرته على خوض معارك الجرود قادر 
على خوض معركة استئصال فلول داعش من 

مخيم عين الحلوة، وأنَّ اإلجماع السياسي 
الذي توفر له في شرق البالد، سيتوفر له 

في الجولة القادمة، وخصوًصا أنَّ المعركة ال 
تتعلق بتجريد المخيم من سالحه، وأنَّ القضيَّة 

ليست قضيَّة الوجود الفلسطيني على أرض 
لبنان، وكيفيَّة إدارة مخيمات الالجئين، بل هي 
قضيَّة مكافحة إرهاب، وهذه القضيَّة أصبحت 

موضع إجماع إقليمي، ومن ضمنه اإلجماع 
الفلسطيني. 

»فجر عين الحلوة« بعد »فجر الجرود«؛  >> 
معتصم حمادة، النهار، 1٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل عن 
»مصادر حركة فتح في مخيم عين الحلوة« 
أنَّه يجري العمل على خطة جديدة تشكل 

بموجبها مجموعة لجان إلنْهاء ملف 
الجماعات المتطرفة والمطلوبين داخل 

المخيم. وأوضحت هذه المصادر أنَّ الخطة 
تقضي بتقسيم المطلوبين إلى 3 فئات: فئة 

أولى، تضم المطلوبين بقضايا مخدرات، 
فتتم تسوية أوضاعهم بعد تسليم أنفسهم، 
وثانية، تشمل المنتمين لجماعات إرهابيَّة 

والمطلوبين بقضايا إطالق نار لم تتلوث 
أيديهم بالدماء، فيسلمون أنفسهم أيًضا، 
ما يؤدي لتخفيف األحكام عنهم وتبقى 

الفئة الثالثة، وتضم المطلوبين الخطرين، 

فيتم العمل على تسوية تقضي بترحيل 
الفلسطينيين وغير الفلسطينيين منهم إلى 

سوريا، على أاّل يشمل ذلك المطلوبين 
اللبنانيين الذين تصر الدولة اللبنانيَّة على 
محاكمتهم«، مشيرة إلى أنَّه »في حال لم 

يرضخ هؤالء لعمليَّة الترحيل، أو لم يسلموا 
أنفسهم، نكون عندها مضطرين للقيام بعمل 

عسكري إلنهاء وجودهم«.
خطة عسكريَّة إلنهاء »الوضع الشاذ« في   >>

مخيم »عين الحلوة«: تطويق محاوالت تمدد »الجبهة 
 الشعبيَّة ـ القيادة العامة« الموالية للنظام السوري؛

بوال أسطيح، الشرق األوسط، 1٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نَْقاًل عن 
»متابع لحركة المفاوضات واالتصاالت كان 

التقى الممثل األممي ستافان دوميستورا 
وغيره من ممثلي الدول في أروقة األمم 
المتحدة«: لقد نصحت موسكو وستنصح 

حتًما الحكومة اللبنانيَّة بإعادة التواصل مع 
النظام السوري ال لتعويم هذا النظام فحسب، 

وإنَّما لتسهيل ملف عودة النازحين إلى 
بالدهم، وأيًضا تمهيًدا لعمليَّة إعادة اإلعمار... 

الحريري يثّبت دور لبنان في  >> 
إعادة إعمار سوريا؛ النهار، 1٤ أيلول 2017¶

شرح رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
للرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي 

إلى لبنان السيد كريستوفر جارفيس »األزمات 
التي أثرت على الوضع االقتصادي في لبنان، 

ومنها تدفق النازحين السوريين إلى المناطق 
اللبنانيَّة، والتداعيات االقتصاديَّة واالجتماعيَّة 

التي نتجت عن ذلك وال سيما أنَّ لبنان 
يرعى هؤالء النازحين من النواحي اإلنسانيَّة 
واالجتماعيَّة والتربويَّة والصحيَّة، وال يتلقى 

مساعدات من الدول المانحة حيث إنَّ هذه 
المساعدات تذهب مباشرة إلى النازحين«.

عون التقى رئيس بعثة صندوق النقد   >>
الدولي: تعزيز القطاعات اإلنتاجيَّة في لبنان وزيادة 
االستثمارات ومكافحة الفساد تشكل أسس النهوض 

االقتصادي؛ األنوار، 1٤ أيلول 2017¶
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عرض رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع 
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام 
يوحنا درويش أمام وفد من أساقفة كندا، 

سبل التعاون في مجال مساعدة المحتاجين 
اللبنانيين والنازحين السوريين في منطقة 

زحلة.
وفد من مطارنة كندا يبحث سبل مساعدة   >>

اللبنانيين المحتاجين والنازحين؛ األنوار، 1٤ أيلول 2017¶

عــن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شــعبة العالقات العامة: بتاريخ 2017/9/7، 

لجــأت القاصر )أ. د.( مواليد عام 1999، 
ســوريَّة إلى مكتب مكافحة االتجار 

باألشــخاص وحماية اآلداب في وحدة 
الشــرطة القضائيَّة، وادعت بأنَّ زوجها 

القاصر )م. ع.( مواليد عام 2001، ســوري 
ووالــده )أ. ع.( مواليد عام 1968 يرغمانها 
علــى العمل في مجال الدعارة إلى جانب 

شــقيقة الزوج المدعوة )و. ع.( مواليد عام 
1989، وأنَّها أرســلت للعمل لدى أكثر من 

شخص ينشــطون في هذا المجال، وبنتيجة 
االســتقصاءات والتحريات، تمكنت دوريَّة 

مــن المكتب من توقيف الزوج ووالده 
وشــقيقته، وذلك بعد مداهمة شقتهم 

الســكنيَّة في محلــة غزير. وبالتحقيق معهم، 
اعترفوا بما نســب إليهم، وأحيلوا على 

القضــاء المختص، فيما أودعت الضحية لدى 
الجمعيات. إحدى 

زوج سوري يرغم زوجته وشقيقته على   >>
تعاطي الدعارة بمشاركة والده؛ األنوار، 1٤ أيلول 2017¶

جامعة القديس يوسف في بيروت، ممثلة 
برئيسها البروفسور سليم دكاش اليسوعي، 
و»مؤسسة محمود عباس«، ممثلة برئيسها 

التنفيذي جمال حداد، توقّعان مذكرة تفاهم، 
في مبنى رئاسة الجامعة.

تعمل مؤسسة محمود عباس، بحسب حداد، 
كجمعيَّة خيريَّة تسعى إلى توفير منح 

لالجئين الفلسطينيين في لبنان لمتابعة 

دراساتهم في الجامعات اللبنانيَّة، كما تقوم 
المؤسسة بتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات 

خاصة لتدريب الطالب الفلسطينيين على 
برامج تشغيليَّة تمكنهم من إيجاد فرص عمل.

الجامعة اليسوعيَّة توقِّع مذكرة  >> 
 تفاهم لتأمين منح للطلب الفلسطينيين؛ 

األنوار، 1٤ أيلول 2017¶

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة اجتماًعا موّسًعا لسفراء وممثلي 

الدول والمنظمات الدوليَّة المانحة والداعمة 
لمشروع وزارة التربية Race 2 الهادف إلى 

توفير التعليم لجميع األوالد الموجودين على 
األراضي اللبنانيَّة من لبنانيين ونازحين.

حمادة تابع وسفراء الدول المانحة مشروع   >>
توفير التعليم لجميع األوالد؛ األنوار، 1٤ أيلول 2017¶

»رشح أنَّ أهم ما عاد به الرئيس سعد 
الحريري من زيارته لروسيا وقبلها لفرنسا، 
دعم تحييد لبنان وتأمين عودة الالجئين 

السوريين إلى ديارهم«.
من زاوية »أسرار اآللهة«، النهار، 15 أيلول 2017¶  >>

أقرت رئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي السفيرة 
كريستينا السن، خالل تفقدها اللواء التاسع 

في الجيش المنتشر حول بلدة عرسال، 
بـ»الضغط الكبير على الخدمات في البلدة 

نتيجة أزمة الالجئين«، وجددت التأكيد على 
»دعم االتِّحاد األوروبي إلعادة تأهيل البنى 

التحتيَّة وتوفير الخدمات«. 
سفيرة االتِّحاد األوروبي تفقدت  >> 

اللواء التاسع؛ النهار، 15 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اقترح 
وزير الخارجيَّة جبران باسيل في جلسة 
مجلس الوزراء على رئيس الوزراء درس 

خطة لعودة النازحين السوريين إلى بالدهم، 
وهي الخطة التي كان قد قدمها سابًقا طالبًا 

إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء في 
أسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، وبالتالي 
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ليبقى الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس 
خارجه. 

نصف التزام انتخابي وحبس  >> 
أنفاس للسلسلة؛ النهار، 15 أيلول 2017¶

أوقفت المديريَّة العامة لألمن العام في إطار 
متابعتها للتنظيمات اإلرهابيَّة داخل مخيمات 

الالجئين الفلسطينيين، وبناًء إلشارة النيابة 
العامة المختصة، المدعو )م. أ. ح.( فلسطيني 

الجئ في لبنان ولد عام 1988، النتمائه 
لتنظيمات إرهابيَّة واالتجار باألسلحة الحربيَّة 

لصالحها داخل مخيم عين الحلوة. ]يُْذكر 
[ القوة المشتركة في عين الحلوة سلمت  أنَّ

المطلوب الفلسطيني )ع. س.( لمخابرات 
الجيش اللبناني وذلك عند الحاجز العسكري 
قرب مستشفى صيدا الحكومي لتسوية ملفه 

األمني.
األمن العام: توقيف فلسطيني  >> 

ينتمي لداعش؛ األنوار، 15 أيلول 2017¶

عرض رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
على مجلس الوزراء نتائج لقائه مع وفد 

صندوق النقد الدولي الذي شدد خالله على 
االهتمام باستقطاب رؤوس األموال، ومعالجة 

االنعكاسات المتأتية عن تدفق النازحين 
السوريين. 

نفى وزير اإلعالم بعد جلسة مجلس الوزراء 
أْن يكون الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

طلب من الرئيس الحريري التطبيع مع سوريا 
للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وحل ملف 

النازحين. 
عون: التحقيق في حوادث عرسال،  >> 

 ]حوادث آب 201٤[، ضروري ــ الحريري: لعدم 
العودة إلى خلفات الماضي ــ مجلس الوزراء شكل 
هيئة اإلشراف على االنتخابات وأعاد إطلق مناقصة 

البواخر؛ األنوار، 15 أيلول 2017¶

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي في اجتماع مع رئيس بعثة صندوق 

النقد الدولي في لبنان كريس جارفيس، 

ومديرة مكتب صندوق النقد الدولي 
في لبنان نجال نخلة، ووفد من الخبراء 

االقتصاديين مطالبة المجتمع الدولي بأْن 
»يكون أكثر سخاء تجاه لبنان وزيادة 

المساعدات واالستثمار في البنى التحتيَّة، 
ليتمكن لبنان من الصمود، وتحمل األعباء 

التي تثيرها أزمة النزوح السوري على 
االقتصاد والبنى التحتيَّة ومستوى المعيشة«. 

إلى ذلك أشار المرعبي إلى أنَّ »ارتفاع 
منسوب التوتر بين النازحين السوريين 

والمجتمعات المضيفة اللبنانيَّة نتيجة للضغط 
الذي يُسببه وجود عدد كبير من النازحين 

على البنى التحتيَّة المنعدمة أساًسا، وال سيما 
في المناطق النائية، والضغط على الخدمات 

العامة، والتنافس على فرص العمل«.
الوزير المرعبي: ارتفاع منسوب التوتر  >> 
 مع النازحين بسبب التنافس على العمل والضغط

على الخدمات؛ األنوار، 15 أيلول 2017¶

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في بيت الوسط المنسقة الخاصة لألمم 
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب 

المنسق الخاص ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة 
في األمم المتحدة فيليب الزاريني، وعرض 

معهما المهمات التي تقوم بها المنظمة في 
لبنان، وال سيما ما يخص النازحين السوريين. 

الحريري التقى كاغ والزاريني؛   >> 
األنوار، 15 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اتخذت 
الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد 
الحريري لروسيا أبعاًدا أسبغ عليها بعض 

األفرقاء طابًعا ال تطغى عليه اإليجابيَّة كثيرًا 
العتبارات سياسيَّة داخليَّة على رغم أنَّها 
كانت، وعلى ذمة وزراء أعضاء في الوفد 
ا وأثارت ارتياًحا كبيرًا  المرافق، مفيدة جدًّ

لدى رئيس الحكومة.

روسيا هي من يدير اللعبة في سوريا راهًنا 
باالتفاق مع األميركيين، ولذلك تم التوجه 
إليها بما يقلق لبنان، خصوًصا في موضوع 
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النازحين من خالل السعي إلى عدم تجاهل 
موضوع عودة النازحين السوريين في إطار 

أي حل سياسي يتم اإلعداد له في سوريا. إذ 
إنَّ أي حل ال يلحظ عودة هؤالء ال يُمكن أْن 
، وهو مضمون السعي اللبناني في  يكون حالًّ

الخارج في شكل أساسي في هذه المرحلة.
أبرز ما حققته زيارة الحريري لروسيا؛  >> 

روزانا بو منصف، النهار، 16 أيلول 2017¶

ما زالت نتائج الجولة الخارجيَّة التي قام 
بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في 

األسابيع القليلة الماضية، والتي شملت تباًعا 
لقاءات مع الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس 
الروسي فالديمير بوتين في دائرة االهتمام. 
وفي هذا اإلطار تلقى كاتب هذه السطور 
توضيًحا حول ما ورد في مقال سابق عن 

التسهيالت االئتمانيَّة التي خصصتها أوروبا 
والبالغة 88 مليار أورو وطلب لبنان حصة 
]منها[ ما بين 5 و10 بالمئة، أي ما يقارب 

ثمانية مليارات أورو. لم تصدر موافقة 
فرنسيَّة بعد على هذا الطلب الذي يترافق 
مع البرنامج اللبناني الذي جرى تبنيه قبل 

أشهر في بروكسل والقاضي بمنح لبنان 
تسهيالت ائتمانيَّة ال مساعدات من أجل 

توفير فرص عمل واسعة النطاق للبنانيين 
وللنازحين السوريين على السواء. 

 WE في هذه االنتصارات والمليارات  >>
TRUST؛ أحمد عياش، النهار، 16 أيلول 2017¶

أشار رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
لقائه المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في 
لبنان سيغريد كاغ إلى أنَّ اللقاء مع األمين 
العام للمنظمة الدوليَّة أنطونيو غوتيريس 

سيكون مناسبة للبحث في المواضيع ذات 
االهتمام المشترك »وال سيما منها مطالبة 

لبنان بأْن يكون مركزًا دوليًّا لحوار الحضارات 
واألديان، وضرورة التعاون مع المنظمات 

الدوليَّة في ما خص المساعدات التي تقدم 
إلى النازحين السوريين والتي ال يجري 

التنسيق فيها مع الحكومة اللبنانيَّة، بل توجه 
مباشرة إلى النازحين«.

عون ناقش وكاغ قبل ٤8 ساعة  >> 
 من سفره مواضيع لقائه غوتيريس في نيويورك؛ 

النهار، 16 أيلول 2017¶

جال رئيــس لجنة الداخليَّة في مجلس 
النــواب التركي يرافقه أحد نواب حزب 

العدالــة والتنمية على وزير الداخليَّة 
والبلديات نهاد المشــنوق، ووزير الدولة 

لشــؤون النازحين معين المرعبي، يرافقهما 
السفير التركي واســتعرضا معهما تداعيات 
أزمة النازحين فــي تركيا ولبنان. المرعبي 

أبدى تقديــره لطريقة إدارة الحكومة التركيَّة 
ألزمة النازحين، وأطلــع النائبين التركيين 

على انعكاســات أزمة النزوح السوري 
على االقتصاد والبنى التحتيَّة ومســتوى 

المعيشــة، الفتًا إلى »أنَّ معظم النازحين 
يعيشــون تحت معدل الفقر، ويتركّزون في 
المناطق النائية، حيث ال تصل مياه الشــفة 

إلــى البيــوت وال الكهرباء كما ال يوجد أي 
شــبكات للصرف الصحي، وأنَّ المدارس 

والمستشــفيات غير كافية، وال تفي بالحاجة 
المرجــوة ألبنائها وال للنازحين فيها«.

نائبان تركيان زارا المشنوق والمرعبي وشددا   >>
على وحدة العراق وسوريا؛ النهار، 16 أيلول 2017¶

عن القيادي في تيار المستقبل مصطفى 
علوش: »إنَّ زيارة الحريري إلى موسكو 

ترتبط باستكشاف الحل في سوريا وكيفيَّة 
عودة النازحين السوريين إلى بالدهم من 

خالل هذا الحل، إضافة إلى مسائل متعلقة 
بالعالقات الروسيَّة/اللبنانيَّة«، مضيًفا: »إذا 

ظن البعض أنَّه، بعد زيارة موسكو، سيطلب 
الحريري زيارة دمشق، فلينتظروا طوياًل«.

أّما األمين القطري لحزب البعث النائب 
عاصم قانصو فلفت إلى أنَّ »لهجة الحريري 

في الفترة األخيرة اتسمت بالليونة تجاه 
النظام السوري«، مضيًفا: »من مصلحة لبنان 

االنفتاح على سوريا ألسباب عدة، منها 
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اقتصاديَّة وسياسيَّة، إضافة إلى ضرورة إيجاد 
حل للنازحين السوريين«.

موالون للنظام السوري لفتح طريق بيروت   >>
دمشق... ومعارضون ضد »فك العزلة«؛ كارولين عاكوم، 

الشرق األوسط، 16 أيلول 2017¶

المديريَّة العامة ألمن الدولة توقف بتاريخ 
2017/9/11 في منطقة بعلبك خليَّة تنتمي 

إلى تنظيم جبهة النصرة، تتألف من سوريين 
شاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني في 

عرسال عام 2014.
أمن الدولة: توقيف خليَّة لـ »جبهة النصرة«   >>

في بعلبك؛ األنوار، 16 أيلول 2017¶

أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ 35 لمجزرة 
صبرا وشاتيال في لبنان بتأكيدهم أنَّ حق 

الضحايا لن يسقط بالتقادم، في وقت 
أكدت فيه السلطة الفلسطينيَّة أنَّها ستالحق 

»مجرمي الحرب اإلسرائيليين«.

إلى ذلك، قال أحمد مجدالني، األمين 
العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
وعضو اللجنة التنفيذيَّة لمنظمة التحرير 
الفلسطينيَّة، إنَّ »فشل اليمين المتطرف 

في البرلمان األوروبي في تمرير طلبه بحل 
األونروا، يشكل صفعة لالحتالل الذي دعم 

وعمل على ذلك«، وأضاف: »رغم جميع 
المحاوالت التي تقوم بها حكومة نتنياهو من 

إلصاق التهم بالوكالة إلى العمل مع اإلدارة 
األميركيَّة لتفكيك الوكالة وإلحاقها بالمفوضيَّة 

السامية لشؤون الالجئين، وسعيها لتغيير 
التفويض الممنوح لألونروا، فإنَّها لن تمر، 

وقضيَّة الالجئين جوهر الصراع والشاهد الحي 
على نكبة شعبنا«.

فشل مخطط إسرائيلي لحل »أونروا«  >> 
في األراضي الفلسطينيَّة ــ عريقات: سنلحق مرتكبي 

مجزرة صبرا وشاتيل... وحق أبناء شعبنا لن يسقط 
بالتقادم؛ الشرق األوسط، 17 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أشارت 
معلومات إلى أنَّ الجيش اللبناني يتحّضر 

لنقل بعض أفواجه العسكريَّة التي شاركت 
في معركة »فجر الجرود« إلى محيط مخيم 
عين الحلوة الذي تصفه المصادر العسكريَّة 

بـ»البؤرة األمنيَّة«، وقالت المصادر العسكريَّة: 
»الوضع في المخيم مختلف ودقيق في ظل 
وجود المدنيين، وقرار الحسم بشأنه يحتاج 

إلى تنسيق وتعاون مع الفصائل، لكن مما 
ال شك فيه أنَّنا جاهزون دائًما للمواجهة، 

وسنكون بالمرصاد ألي تحرك«.
هلع بين لبنانيين بعد تحذيرات السفارات...   >>

 وأجهزة األمن تطمئن؛ كارولين عاكوم، الشرق األوسط،
17 أيلول 2017¶

مؤسسة »وزنات« تنّفذ برنامًجا تدريبيًّا في 
منطقة الغازيَّة )صيدا( يستهدف مجموعتين 

من النازحين السوريين والعراقيين من كّل 
الطوائف، اإليزديَّة ضمًنا، وذلك على مهارات 

حياتيَّة مثل التواصل وحل النزاع وتحديد 
األهداف الحياتيَّة وإدارة الوقت والطريق إلى 
اإليجابيَّة في عالٍم سلبي. ترعى هذا المشروع 

مؤسسة »غلوبل كير« البريطانيَّة.
»وزنات« وGlobal Care تنفذان برنامًجا   >>

تدريبيًّا لسوريين وعراقيين؛ النهار، 18 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: غادر 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون بيروت مترئًّسا 

الوفد اللبناني الرسمي إلى األمم المتحدة 
حاماًل عدة ملفات بينها ضرورة التعاون مع 
المنظمات الدوليَّة في ما خص المساعدات 

التي تقدم للنازحين السوريين، والتي ال 
ه  يتم تنسيقها مع الحكومة اللبنانيَّة بل تَُوجَّ

مباشرة إلى النازحين، فضاًل عن الخروقات 
اإلسرائيليَّة للقرار الدولي 1701.

الرئيس اللبناني في األمم المتحدة بعد  >> 
غياب 3 سنوات ــ طالب بأْن يكون بلده مركزًا دوليًّا لحوار 

الحضارات واألديان؛ الشرق األوسط، 18 أيلول 2017¶

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي، في قداس احتفالي بدعوة من رابطة 

سيدة إيليج، »الجماعة السياسيَّة لتوحيد 
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القوى والسبل من أجل تحقيق عودة 
النازحين والالجئين إلى أوطانهم وممتلكاتهم، 

استرجاًعا لحقوقهم«.
الراعي من سيدة إيليج: ندعو الجماعة   >>

السياسيَّة لتصحيح ممارساتها والمحافظة على لبنان 
بتنوعه؛ األنوار، 18 أيلول 2017¶

دي أندرا سايمونز، صاحبة األعمال الخيريَّة 
 Real وإحدى نجمات المسلسل التلفزيونّي
Housewives of Dallas، ستزور مخيّمات 

النازحين في لبنان وتلتقي بعض العائالت.
نجمة مسلسل أميركي تتفقد  >> 

النازحين في لبنان؛ األنوار، 19 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: إنَّ 
األجنــدة التي يحملها رئيس الجمهوريَّة 

والوفــد المرافق إلى نيويورك تعيد قضيَّة 
النازحيــن إلى صدارة األولويات، وقد تجلى 
ذلــك من خالل لقاءين عقدا في اليوم األول 
مــن زيارة الرئيس عون إلى نيويورك، األول 
مــع رئيس اللجنة الدوليَّة للصليب األحمر، 

والثاني مع مســاعد وزير الخارجيَّة األميركي 
لشــؤون الهجرة والنزوح. وعلم أنَّ التوجه 
الدولــي الذي بدأ يتظهر في هذا اإلطار، 

هــو التفّهم لمقاربة لبنان التي تدعو إلى 
عودة آمنة للنازحين إلى مناطق مســتقرة 
داخل ســوريا. وسمع الجانب اللبناني من 

المســؤولَيْن الدولي واألميركي أنَّ عودة 
مهجرين ونازحين ]داخليين[ هو مؤشــر 

إلمــكان عودة النازحين من خارج الحدود. 
وهــذه العودة أصبحت ممكنة، وخصوًصا أنَّ 
بعــض النازحين بدأوا فعاًل بالعودة وبإعادة 

إعمــار منازلهم وفتح أعمالهم، ومنهم من 
ينتمــون في غالبيتهم إلى المعارضة، وهذا 

ما يجعل االســتقرار الذي تأمن لهؤالء ممكًنا 
بشــكل واضح لعودة النازحين من خارج 

الحدود، وال ســيما من لبنان.

رئيس الجمهوريَّة الذي يشارك في افتتاح 
الجمعيَّة العموميَّة في دورتها الثانية 

والسبعين سيركز في كلمته على الحرب 

الدائرة في سوريا من زاوية النازحين من 
دون التدخل في الشأن السوري الداخلي، 
بحيث يتقدم باقتراحات عمليَّة للمجتمع 

الدولي للمساعدة في معالجة هذا العبء 
الذي ينوء تحته لبنان. 

هذه أبرز نقاط كلمة الرئيس عون في   >>
افتتاح الجمعيَّة العموميَّة لألمم المتحدة في نيويورك؛ 

هدى شديد، النهار، 19 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: 
موضوعان إشكاليان فجرهما الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في وجه رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون ووزير الخارجيَّة جبران باسيل 

والوفد المرافق في افتتاح الجمعيَّة العموميَّة 
لألمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين: 
مساواة حزب الله بتنظيم داعش والقاعدة 

ودعم إعادة توطين الالجئين في أقرب مكان 
من بالدهم.

مساواة حزب الله بـ »داعش« ودعم  >> 
 توطين اللجئين قنبلتان في وجه عون في افتتاح

الجمعيَّة العموميَّة؛ هدى شديد، النهار، 20 أيلول 2017¶

تسلم وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي، 
في مرفأ بيروت، من السفير الصيني وانغ 

كيجيان الدفعة األولى من هبة وزنها 2200 
طن من األرّز الصيني، مقدمة من الصين إلى 

وزارة الشؤون االجتماعيَّة في مرفأ بيروت، 
وأشار بوعاصي إلى أنَّ »الصين تكرمت 

بتقديم هذه الهبة التي ستوزع بين النازح 
السوري المحتاج والمجتمعات اللبنانيَّة 

المضيفة أي اللبنانيين المحتاجين«.
بوعاصي تسلم هبة صينيَّة من األرّز لتوزيعها   >>

على النازحين ومضيفيهم؛ األنوار، 20 أيلول 2017¶

نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لمناسبة 
مؤتمر القمة العالميَّة في شأن أهداف 

التنمية المستدامة، لقاء في تياترو فردان، 
حضره عدد من ممثلي جمعيات المجتمع 

المدني. خالل اللقاء، روت اإلعالميَّة باتريسيا 
خضر قصة عبد كيالني وعائلته، وهم من 
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النازحين السوريين، متوقفة عند معاناتهم مع 
التمييز العنصري.

برنامج األمم المتحدة نظَّم لقاًء لممثلي   >>
جمعّيات المجتمع المدني؛ األنوار، 20 أيلول 2017¶

استقبل نائب رئيس الحكومة وزير الصحة 
العامة غسان حاصباني في مكتبه في 

الوزارة نائبة رئيس »الجمعيَّة اإلمبراطوريَّة 
األرثوذكسيَّة الروسيَّة في فلسطين« ورئيسة 
»المركز االجتماعي لحماية المسيحيين في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا« السيدة 
إيلينا أغابوفا يرافقها السفير الروسي في 
لبنان ألكسندر زاسبيكين. تطرق البحث 

بين الجانبين إلى ملف النزوح السوري في 
لبنان واألعباء المترتبة على المجتمع اللبناني 

المضيف وأهميَّة عودة النازحين اآلمنة إلى 
سوريا.

حاصباني بحث والجمعيَّة اإلمبراطوريَّة   >>
 الروسيَّة أوضاع لبنان والمنطقة وملف النازحين؛

األنوار، 20 أيلول 2017¶

أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة قراًرا يتعلق بتمديد أعمال التسجيل 
للعام الدراسي 2018/2017 وقبول تسجيل 

التالمذة غير اللبنانيين في المدارس الرسميَّة 
في الدوام الصباحي.

وزير التربية أعلن بدء تسجيل  >> 
 غير اللبنانيين في المدارس الرسميَّة؛ 

األنوار، 20 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: التدقيق 
في الكالم الذي قاله الرئيس األميركي دونالد 

ترامب في خطابه أمام األمم المتحدة ال 
يحمل في طياته ما يمكن أْن يفاجئ الساسة 

اللبنانيين فيرد عليه على النحو الذي بادر إليه 
معظمهم.

فبالعودة إلى النص الحرفي للخطاب في اللغة 
اإلنكليزيَّة، جاء على لسان ترامب، بعدما شكر 

لبنان واألردن وتركيا على استضافة الالجئين، 
إنَّ بالده »تتبع نهًجا في إعادة توطين هؤالء 

بهدف مساعدتهم وتمكينهم من العودة 
إلى أوطانهم للمشاركة في إعادة اإلعمار 

في ما بعد«، كما أنَّه أشار إلى »المساعدات 
الضخمة« التي قدمتها بالده لالجئين مشّدًدا 
على »دعم االتفاقات التي تم التوصل إليها 

أخيرًا في اجتماع الدول العشرين التي تهدف 
إلى دعم الالجئين في ُدَوِل اْستضافَِتِهم األقْرَِب 

ما يُمكن إلى بالدهم«.
الردود على ترامب كلميَّة فماذا عن خطة   >>

لبنان؟؛ روزانا بو منصف، النهار، 21 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تسجيل 
لبنان موقًفا قاطًعا من ملف التوطين أمر 
جيد في ذاته، ومفيد أمام األمم، ولو كان 

التعبير حتى الساعة لم يتجاوز وسائل التواصل 
االجتماعي، ولم يتجاوز جدران مجلس النواب 

في ساحة النجمة البيروتيَّة.

الالجئون الفلسطينيون الموجودون على أرض 
لبنانيَّة سواء من العام 1948 أو العام 1967، 

يعيشون كذبة العودة إلى مسقط آبائهم، 
فال هم يصدقون وال نحن نصدق عودتهم، 

لكننا، هم ونحن، نقاوم، كل من جهته، 
لعدم االعتراف والقبول بتوطينهم، أللف 

سبب وسبب، ال تمت إلى اإلنسانيَّة بصلة، 
بل بحسابات سياسيَّة وغالبًا مذهبيَّة تُصيب 

الديموغرافيا اللبنانيَّة بخلل قاتل للصيغة التي 
ارتضاها آباؤنا.

ث وال حرج: فال هم  أما السوريون، فحدِّ
يرغبون في العودة، وال النظام القائم يرغب 
في إعادتهم، وخصوًصا أنَّ أكثرهم من أبناء 
السنة المعارضين للسلطة العلويَّة، ولحزب 

البعث الحاكم بالقوة. باألمس، روى لي صديق، 
وهو محام عتيق، أنَّه تمنى لعامل سوري 

أْن يعم السالم بالده ويعود إلى قريته، فإذ 
باألخير ينتفض ويجيب »ال يا أستاذ. أنا ال أريد 
العودة إلى سوريا. المعيشة هنا أفضل بكثير. 
أوالدي يعيشون هنا ويتعلمون هنا وأريدهم 

أْن يكبروا هنا. وإذا لم تردني فإنّي باحث عن 
عمل آخر منذ الغد«. ربما يعود كثيرون من 
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المليون ونصف المليون سوري، ولكن َسيَبْقى 
أيًضا كثيروَن. وعلينا االستعداد للتعامل مع 

هذا الواقع.
نحن الضيوف وهم أهل المنزل؛  >>  

غسان حجار، النهار، 21 أيلول 2017¶

يطل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون اليوم من 
على منبر األمم المتحدة، وفيها سيؤكد أمام 
الجمعيَّة العموميَّة ثوابت الموقف اللبناني 
من كل القضايا الدوليَّة واإلقليميَّة، وأبرزها 

قضيَّة النزوح السوري. ففي الكلمة إطار 
خصص للكالم عن النازحين السوريين وإطار 

آخر عن الالجئين الفلسطينيين. كذلك سيؤكد 
وحدة الموقف الداخلي وحماية التنوع 

السياسي والطائفي كأولويَّة حمت لبنان من 
كل الهزات التي تعرض لها خالل السنوات 
األخيرة، ومنعت االقتتال الداخلي في بلد 

تحوطه الحرائق والنزاعات. 
عون يؤكد اليوم ثوابت الموقف اللبناني   >>

من النزوح: عازم على إكمال مسيرة اإلصلح ومكافحة 
الفساد؛ هدى شديد، النهار، 21 أيلول 2017¶

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن 
توصية ردًّا على ما طرحه الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في األمم المتحدة بشأن توطين 
النازحين، مشيرًا إلى أنَّه سبق للمجلس أْن 
اتخذ عدة مرات توصيات بشأن التوطين. 
وذكر بري بمقدمة الدستور... مؤكًدا على 
أهميَّة صدور هذه التوصية بوجود رئيس 

الجمهوريَّة العماد ميشال عون في نيويورك.
مجلس النواب أرجأ القوانين  >> 

المتعلقة بالسلسلة... ورد على ترامب: ال للتوطين؛ 
األنوار 21 أيلول 2017¶

أكدت المفوضة العليا للسياسة واألمن في 
االتِّحاد األوروبي خالل لقائها وزير الخارجيَّة 
والمغتربين جبران باسيل في بروكسل دعم 

االتِّحاد للبنان في أزمة النازحين.
باسيل تشاور وغاليغر في فكرة جعل لبنان   >>

»مركزًا لحوار الثقافات«؛ النهار، 21 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 
عن تقرير بتوقيع منظمة »هيومن رايتس 

ووتش«، أنَّ الكثير من الالجئين السوريين في 
عرسال التي تستقبل أكثر من 50 ألف نازح، 

والتي أخرجت من جرودها قبل أسابيع جبهة 
النصرة وتنظيم داعش، يُواجهون ضغوطًا 

للعودة إلى سوريا. وقال التقرير الذي نشرته 
المنظمة: »عاد بعضهم بالفعل إلى سوريا 
بسبب الظروف القاسية في عرسال ولكن 

عدًدا كبيرًا من الالجئين ليس لديهم وثائق 
إقامة قانونيَّة، باإلضافة إلى وجود قيود على 

حريَّة تنقلهم، وإلى خوفهم من االعتقاالت 
العشوائيَّة«.

في التوصيات، شدد التقرير على ضرورة 
أْن تولي السلطات اللبنانيَّة األولويَّة لتوفير 

الخدمات وحماية المدنيين.
لبنان يرد على كلم ترمب حول اللجئين:   >>
ال للتوطين ــ منظمة حقوقيَّة تقول إنَّ نازحي عرسال 

 يتعرضون لضغوط للمغادرة إلى سوريا؛ 
الشرق األوسط، 21 أيلول 2017¶

نفذ األساتذة المستعان بهم اعتصاًما في 
ساحة رياض الصلح، وتحدثت باسمهم كاملة 
رعد فقالت: » المستعان بهم هم مجموعة 

من األساتذة الذين وجدوا بناًء على وعد 
قطع من قبل الوزير السابق الياس بو صعب 
بتوقيع العقود منذ ثالث سنوات بعد إجراء 
مقابالت شفهيَّة للحد من التعاقد العشوائي 

الذي فتح بابه آنذاك. ولكن الصدمة 
كانت أنَّ العقود لم توقع رغم نجاحنا في 
المقابالت واستمررنا على هذا الوضع إلى 
اآلن. وعندما تحرينا عن وضعنا علمنا بأنَّ 

أسماءنا موضوعة مع أساتذة تعليم النازحين 
السوريين الذين يتقاضون أموالهم من الدول 

المانحة. 

في بداية العام الدراسي المنصرم طرحنا 
قضيتنا على الوزير مروان حمادة الذي 
تعاطف معها وأكد لنا بأنَّه سوف يأخذ 

على عاتقه حلها. وعندما بدأ بالتفتيش عن 
ملفاتنا انصدم بأنَّ صونيا خوري مسؤولة 
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األمور الثقافيَّة في الوزارة هي من تتولى كل 
ما يخص شؤون الدول المانحة، قد رفضت 
أْن تعرب عن أي معلومات عن موضوعنا، 
األمر الذي أثار غيظ الوزير حمادة وأعلن 

اعتكافه ألنَّه ليس من شأن أي موظف داخل 
الوزارة أْن يتخطى الوزير في قراراته، وبعدها 

اعتصمنا عشرات المرات وكل مرة يأخذ 
فيها معاليه على عاتقه حل قضيتنا يحصل 
تشابك وتصادم بينه وبين المدعوة صونيا 

خوري. ومنذ ثالث سنوات تكدست أعدادنا 
دون عقود عمل. والطامة الكبرى أنَّ الدول 
المانحة ترسل ما بين الـ 25 دوالًرا والـ 30 
دوالًرا على كل ساعة تعليم ونحن نتقاضى 

نصف المبلغ تقريبًا، األمر الذي أثار حفيظتنا 
حول تزايد األعداد، والتساؤالت ازدادت حول 

عدم إمضاء العقود واألمر الذي يحول دون 
ذلك«.

األساتذة المستعان بهم اعتصموا احتجاًجا   >> 
على عدم توقيع عقودهم؛ األنوار، 21 أيلول 2017¶

عن وزير العدل سليم جريصاتي: »التوطين 
لن يحصل ألي نازح في لبنان وندعو الدول 

األخرى المعنيَّة بشأن النازحين إلى أْن تتخذ 
موقًفا يالئم سيادتها«.

جريصاتي: التوطين لن يحصل ألي نازح؛  >> 
األنوار، 21 أيلول 2017¶

عن النائب سمير الجسر: »ال بد من إيجاد 
حلول لمسألة النازحين السوريين وعدم 
تحميل لبنان وزرهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا 

وسياسيًّا، ومن ينادي بتطبيع العالقات بين 
الحكومتين السوريَّة واللبنانيَّة ويجعلها شرطًا 

ألي عودة للنازحين هو فعاًل ال يريد لهم 
العودة، واألهم في ملف العودة هذا أْن 

يكون هناك مظلة دوليَّة، والحكومة اللبنانيَّة 
ال تمنع أحًدا من العودة ولقد عاد المئات 

حتى يومنا هذا«.
لعدم تحميل لبنان وزر النازحين اقتصاديًّا   >>

وسياسيًّا ــ الجسر: ال مبرر لعدم إجراء االنتخابات 
بموعدها؛ األنوار، 21 أيلول 2017¶

زارت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في 
لبنان، سيغريد كاغ، للمرة الثانية خالل 

أسبوع، بلَدتَي عرسال واللبوة الحدوديتين، 
وأثنت من مواقع الجيش اللبناني المتقدمة 

في جرود عرسال، على »جهود الجيش 
والتزامه الدائم للحفاظ على أمن واستقرار 

لبنان«. التقت كاغ أيًضا رئيس بلديَّة عرسال 
باسل الحجيري للبحث في احتياجات 

المنطقة، وأشادت بـ»ضيافة وكرم سكان 
عرسال تجاه الالجئين من سوريا«.

كاغ تتفقد عرسال وتجدد دعمها  >> 
للجيش اللبناني؛ الشرق األوسط، 21 أيلول 2017¶

الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكد على 
الحاجة الملحة لتنظيم عودة الالجئين 

والنازحين إلى وطنهم بعد أن استقر الوضع 
في معظم أماكن سكنهم األولى، وقال عون 

في اليوم الثالث من مداوالت الجمعيَّة 
العامة لألمم المتحدة المنعقدة في المقر 

الدائم بنيويورك، إنَّ »هناك من يقول بعودة 
طوعيَّة لهم، ونحن نقول بالعودة اآلمنة 

ونميز بين االثنتين، واجتماعات مجموعة 
الدول الداعمة لسوريا قد أكدت على ذلك«، 

مضيًفا أنَّ »العودة تكون طوعيَّة أو آمنة 
وفًقا لسبب النزوح، فإذا كان اللجوء إفراديًّا 

ولسبب سياسي يهدد أمن الفرد وسالمته 
تكون العودة طوعيَّة، أي أنَّها تمنح لالجئ 

السياسي ويترك له تقدير توقيتها، وهذا النوع 
من اللجوء يقترن بقبول الدول المضيفة«. 
وتابع: »أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي 

إلى لبنان، فهو قد حصل لسبب أمني أو 
اقتصادي، وهربًا من أخطار الحرب، لذلك 
نسميه نزوًحا وليس لجوًءا، وهو لم يقترن 

بقبول الدولة ولم يكن إفراديًّا، إنَّما على 
شكل اجتياح سكاني. أما االدعاء بأنَّهم لن 
يكونوا آمنين إذا عادوا إلى بالدهم، فهذه 

حجة غير مقبولة«. وأشار عون إلى أنَّه 
مقابل كل لبنانيِّين اثنين نازح أو الجئ، 

وأنَّ الكثافة السكانيَّة في الكيلومتر المربع 
الواحد ارتفعت إلى 600 بعد ما كانت 400«، 
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موضًحا أنَّ »كل هذا االكتظاظ الشديد هو 
على مساحة 10452 كيلومترًا مربًّعا، ما زاد 

من صعوبة أوضاع لبنان االقتصاديَّة وزاد 
نسبة الجريمة بمختلف أنواعها«. وأوضح 

الرئيس ميشال عون أنَّ »هناك نحو 85 في 
المائة من األراضي السوريَّة قد أصبحت في 

عهدة الدولة، مشيرًا إلى أنَّه إذا كانت الدولة 
السوريَّة تقوم بمصالحات مع المجموعات 
المسلحة، فكيف بها مع نازحين هربوا من 

الحرب؟«.
عون يرفض التوطين ويؤكد  >> 

 العودة اآلمنة للنازحين إلى سوريا؛
جوردن دقامسة، الشرق األوسط، 22 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 
عن قائد األمن الوطني الفلسطيني في 

لبنان، اللواء صبحي أبو عرب: »6 مطلوبين 
فلسطينيين خرجوا في األيام الماضية من 

مخيم عين الحلوة بعد إتمام تغييرات 
بمظهرهم الخارجي«، ولفت إلى وجود نيَّة 

لدى العدد األكبر من المطلوبين للخروج 
بالطريقة عينها. كذلك شدد أبو عرب على 

»التنسيق اليومي والكامل مع أجهزة الدولة 
اللبنانيَّة، للحفاظ على أمن واستقرار المخيم 
ومحيطه« جازًما بعدم إمكانيَّة تكرار تجربة 

نهر البارد في عين الحلوة ما دام لحركة فتح 
قوة أساسيَّة فيه.

عمليات التجميل والنقاب تهرّب  >> 
متطرفين من »عين الحلوة« ــ قائد األمن الفلسطيني 

 أكد لـ»الشرق األوسط« خروج 6 في األيام الماضية؛
بوال أسطيح، الشرق األوسط، 22 أيلول 2017¶

أحال قاضي التحقيق العسكري األول رياض 
أبو غيدا على المحاكمة أمام المحكمة 

العسكريَّة الدائمة الموقوف السوري هاني 
أحمد الحسين بتهمة كتابته عبارات على 

مواقع التواصل االجتماعي تحض على النزاع 
بين مختلف عناصر األمة، وتعرض الدولة 

لخطر أعمال عدائيَّة والمس بالجيش اللبناني. 
وذكرت وقائع القرار االتهامي أنَّه كان من 

المقّرر حصول تظاهرة بساحة سمير قصير 
في 18 تموز الماضي دعا إليها أعضاء في 
منتدى يدعى »المنتدى االشتراكي« وهم 
علي جّمول، مروان الخازن وإيليا الخازن 

احتجاًجا على ممارسات زعموا أنَّها تحصل 
ضد الالجئين السوريين في لبنان. وبسماع 
هؤالء شهوًدا واستيضاحهم أمثلة عن تلك 

الممارسات أجابوا: ما قامت به بعض 
البلديات لجهة حظر تجوال السوريين في 
ساعة متأّخرة من الليل، تصريحات بعض 

السياسيين التي برأيهم »يشتّم منها وجود جّو 
عنصرّي«، عدم الرقابة على الجمعيات التي 

تتعاطى مساعدات الالجئين، ومشاهدة فيديو 
ألشخاص يضربون سوريًّا. لكّن الترخيص لتلك 
التظاهرة أُلغي بعدما تبيّن التحضير لتظاهرة 
مضادة ستحصل ردًّا على األولى في المكان 
نفسه، وبالتالي إمكانيَّة حصول تصادم بين 
المتظاهرين. هذا اإللغاء استغلّه المدعى 

عليه هاني الحسين )مواليد 1992، سوري( 
فأنشأ على فايسبوك صفحة باسم »اتّحاد 
الشعب السوري في لبنان«، راح يُحرّض 

فيها على الفتنة بين اللبنانيين والالجئين 
السوريين ويُسيء إلى الجيش اللبناني، وراح 

يدعو السوريين بكل المناطق اللبنانيَّة إلى 
التظاهر رفًضا للعنصريَّة بحسب زعمه، كما 
دعا السوريين في بالد االغتراب إلى تنظيم 
تظاهرات سلميَّة دعًما إلخوانهم في لبنان.

دعا السوريين للتظاهر بهدف الفتنة:   >> 
 سأدمر لبنان وتواصلت مع المخابرات األميركيَّة؛ 

النهار، 22 أيلول2017¶

من كلمة رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال 
عون أمام الجمعيَّة العامة لألمم المتحدة: 

»إنَّ األعباء التي يتحملها لبنان جراء الحرب 
الدائرة في سوريا تفوق بكثير قدرته على 

التحمل، لكن الشعب اللبناني أثبت أنَّه 
شعب إنساني ومسؤول؛ استقبل النازحين 

في بيوته ومدارسه ومستشفياته، وسمح لهم 
بمشاركته لقمة العيش وسوق العمل على 
مدى السنوات األخيرة الماضية، ما ضاعف 
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نسبة البطالة فيه. وأشير هنا الى أنَّ أكثر من 
نصف مدارسنا الرسميَّة تعمل بدوامين، قبل 
الظهر وبعده لنتمكن من استيعاب األطفال 

السوريين. إنَّ لبنان بلد صغير المساحة 
كثيف السكان محدود الموارد، اقتصاده 

تأثر بأزمات عدة، أولها األزمة االقتصاديَّة 
العالميَّة، ثم حروب المنطقة التي طوقته 
ومنعته من التحرك باتجاه الشرق والدول 
العربيَّة التي تشكل له المدى الحيوي، ثم 

جاءت موجات النزوح واللجوء التي أضافت 
إليه ما نسبته 50٪ من سكانه، ما يعني أنَّه 

مقابل كل لبنانيين صار هناك نازح أو الجئ، 
وارتفعت الكثافة السكانيَّة في الكيلومتر 

المربع الواحد إلى 600 بعد أْن كانت 400، 
وكل هذا االكتظاظ الشديد هو على مساحة 
10452 كيلومترًا مربًعا، ما زاد من صعوبات 

أوضاعنا االقتصاديَّة، وزاد أيًضا نسبة الجريمة 
بمختلف أنواعها. واألخطر أنَّ المجموعات 

اإلرهابيَّة قد اتخذت من بعض تجمعات 
النازحين مخابئ لها محولة إياها بيئة حاضنة، 

وكانت تخرج منها لتقوم بتفجيراتها حاصدة 
أرواح األبرياء. 

من هنا، فإنَّ الحاجة قد أصبحت ملحة 
لتنظيم عودة النازحين الى وطنهم بعد 

أن استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم 
األولى. 

هناك من يقول بعودة طوعيَّة لهم ونحن 
نقول بالعودة اآلمنة ونميز بين االثنتين، 

واجتماعات مجموعة الدول الداعمة لسوريا 
قد أكدت على ذلك؛ فالعودة تكون طوعيَّة 

أو آمنة وفًقا لسبب النزوح؛ فإذا كان اللجوء 
إفراديًّا ولسبب سياسي يهدد أمن الفرد 

وسالمته تكون العودة طوعيَّة، أي أنَّها تمنح 
لالجئ السياسي ويترك له تقدير توقيتها، 

وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدولة 
المضيفة. أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي 

إلى لبنان، فهو قد حصل لسبب أمني أو 
اقتصادي، وهربًا من أخطار الحرب، ولذلك 
نسميه نزوًحا وليس لجوًءا، وهو لم يقترن 

بقبول الدولة ولم يكن إفراديًّا، إنَّما على شكل 
اجتياح سكاني. أما االدعاء أنَّهم لن يكونوا 

آمنين إذا عادوا الى بالدهم فهذه حجة غير 
مقبولة؛ فمن ناحية، هناك حوالى 85٪ من 

األراضي السوريَّة قد أصبحت في عهدة 
الدولة، ومن ناحية ثانية، إذا كانت الدولة 
السوريَّة تقوم بمصالحات مع المجموعات 

المسلحة التي تقاتلها وتترك للمقاتلين حريَّة 
الخيار بين أْن يبقوا في قراهم أو أْن يرحلوا 

الى مناطق أخرى، فكيف بها مع نازحين 
هربوا من الحرب؟ وما حصل بعد األحداث 

األخيرة في لبنان يؤكد هذا الكالم. وفي 
السياق نفسه، يعيش النازحون في البؤس 

وفي بيئة صحيَّة غير سليمة، بالرغم من 
كل تقديمات المؤسسات الدوليَّة واللبنانيَّة، 

ويؤلمنا أْن نكون عاجزين عن تحسين 
أوضاعهم بسبب كثافة أعدادهم وبسبب 

إمكاناتنا المحدودة. وال شك أنَّه من األفضل 
لهم أْن تقوم األمم المتحدة بمساعدتهم على 
العودة إلى وطنهم بداًل من مساعدتهم على 
البقاء في مخيمات ال يتوفر فيها الحد األدنى 

من مقومات الحياة الكريمة.

إضافة الى النزوح السوري، يتحمل لبنان 
أعباء لجوء 500 ألف فلسطيني، هجروا 

من أرضهم منذ 69 عاًما، ينتظرون عودتهم 
الى فلسطين، ومؤسسة األونروا على طريق 
االنهيار المالي، وال نرى في األفق أي جهود 

جديَّة من األمم المتحدة أو مجلس األمن 
لتنفيذ مشروع الدولتين، بل على العكس فإنَّ 

المجتمع الدولي بكل مؤسساته يعجز عن 
جعل إسرائيل تتوقف عن إقامة مستوطنات 

جديدة...«. 
عون من نيويورك: لن نسمح للجئ أو نازح   >>

بالتوطين... مهما كان الثمن؛ األنوار، 23 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عبّرت 
الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهوريَّة العماد 
ميشال عون أمام الجمعيَّة العموميَّة لألمم 

المتحدة عن إجماع اللبنانيين، كما كان 
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الخطاب الذي ألقاه بعد انتخابه رئيًسا... 
فالكلمة تناولت في محورها األساسي موضوع 
النازحين السوريين الذي يلتقي كل اللبنانيين 

عليه... والرئيس عون جّسد ما يتفق عليه 
اللبنانيون في هذا الخطاب على عكس اللقاء 
الذي عقده وزير الخارجيَّة جبران باسيل مع 

نظيره السوري وليد المعلم...

الجانب اإليجابي الداخلي الذي خلّفته 
كلمة رئيس الجمهوريَّة سرعان ما طغى 

عليه اللقاء الذي عقده وزير الخارجيَّة مع 
نظيره السوري، وقد نقل إعالم التيار الوطني 

الحر أنَّه هو الذي طلب اللقاء. والداللة 
الفوريَّة البارزة هي أنَّه فيما يتحدث رئيس 
الجمهوريَّة عن وحدة اللبنانيين في خطابه 
فإنَّ اللقاء يدحضها انطالقًا من أنَّه ال اتفاق 

لبنانيًّا ورسميًّا على االنفتاح على النظام 
وتطبيع العالقات معه. فالمشهد تبًعا لذلك، 

وأكثر من أي وقت مضى، هو أنَّ كالًّ من 
األفرقاء السياسيين »فاتح على حسابه« 

ويطبق سياسة خارجيَّة خاصة به من دون 
حد أدنى من إمكان االجتماع للحوار ووضع 
الموضوع على الطاولة من أجل البحث في 
سبل إيجاد تسوية أو اتفاق حول ما يجب 

اعتماده إْن في موضوع النازحين أو في 
موضوع العالقة مع النظام السوري.

لبنان في نيويورك: ما له وما عليه؛  >> 
روزانا بو منصف، النهار، 23 أيلول 2017¶

»يهدف هذا المقال إلى قرع ناقوس الخطر، 
بالتزامن مع تفاقم األخطار الكيانيَّة الُمحِدقة 

بالمسألة اللبنانيَّة، وفي مقّدمها خطر 
التوطين، مركِّزاً أواًل وأخيرًا على مسؤوليَّة 

اللبنانيين أنفسهم في درء هذه األخطار أو 
في استدراجها، إما عن سابق تصّور وتصميم، 

وإما عن قصور في النظر، وإما عن تواطٍؤ 
وتَُصاُغٍر في العمل السياسي والوطني. 

لماذا تتفاقم اآلن، اآلن بالتأكيد، أخطار 
التوطين في لبنان، وعليه؟ 

أوالً، ألنَّ زمن تغيير الجغرافيا السياسيَّة في 

المنطقة، قد الحت نُُذرُُه، وألنَّ لبنان مكسر 
عصا األمم جميعها: األمم القريبة، واألمم 

البعيدة على السواء.

ثانيًا، ألنَّ أهل لبنان ال يعون تماًما أخطار هذا 
الزمن وتغيّراته الجيوسياسيَّة. أو هم يعونها 

تماًما، لكنهم أقّل حكمًة، وأصغر، وأحقر من 
أْن يبتدعوا األساليب والخطط، للوقوف في 

وجهها، ودحرها إلى األبد.

ال يعنيني في شيء أْن أتبارى في حّب لبنان 
بطريقة بلهاء، كما يجري اآلن، وال أْن أنخرط، 

كما يجري اآلن أيًضا، في حملة مزايدات 
غوغائيَّة، عنصريَّة، قومجيَّة، وال أْن أستنهض 

الغرائز اللبنانويَّة الرخيصة، في وجه الالجئين 
والنازحين، وال أْن أُلقي تهم التوطين جزافًا، 
وال أْن أحّمل طرفًا أو مجموعة من األطراف 

مسؤوليَّة هذا الخطر.

يعنيني أْن أنبّه إلى أنَّ أسهل الحلول على 
األمم، قريبها والبعيد أْن يتحقق التوطين في 

لبنان.

بدًءا بالكيان الصهيوني، مروًرا بالسلطة 
الفلسطينيَّة والنظام السوري، وليس انتهاء 

بالواليات المتحدة األميركيَّة، والمجتمع 
الدولي مرموزًا إليه باألمم المتحدة ومجلس 

األمن.

لن تتوانى هذه السلطات والمراجع اإلقليميَّة 
والدوليَّة، عن اختيار أهون الحلول عليها، 

وأصعب الحلول على لبنان، وعلى الشعبين 
أكّرر الشعبين الفلسطيني والسوري.

سنكتشف يوًما بيوم، أنَّها ممعنٌة، وستمعن 
أكثر فأكثر، في ترسيخ هذا الخيار، خيار 

التوطين، ألنَّ المطامع والمصالح والصفقات 
المتبادلة بين الدول، ستجري بتسارٍع ال 

مثيل له، بالتزامن مع استغراق اللبنانيين في 
البحث عن جنس المالئكة، أو في تناهب 
خيرات الدولة اللبنانيَّة، وسعي كّل طرٍف 
فيهم إلى استنباط الطرق الرخيصة للفوز 

بمقعٍد نيابي من هنا أو من هناك.

دستورنا واضح في موقفه من مسألة 
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التوطين. هذا ال لزوم للنقاش فيه. المواقف 
ا. كذلك مواقف األطراف  الرسميَّة واضحة جدًّ

واألحزاب.

لكن، هل يكفي ذلك؟ هل تكفي إعادة 
التذكير بوضوح الدستور، ومقدمته، في 

شأن التوطين، وإْن من أعلى منبر في األمم 
المتحدة؟

ا، ال أشعر بسوى  أنا المواطن العادي جدًّ
القلق والخوف على المصير. النُُّذر التي تتلبّد 

في األفق، تومئ إلى وجود تجاهٍل إقليمي 
ودولي كامل لمصير الالجئين الفلسطينيين، 

وإلى سعي حثيث لتثبيت نظام األسد في 
دمشق، مع ما يستتبع ذلك من تثبيت لوجود 

الالجئين السوريين في دول الجوار وبينها 
لبنان، بما يفضي إلى توافٍق موضوعي مضمر 

)أو شبه علني(، إقليمي/دولي؛ صهيوني/
فلسطيني/ سوري/إيراني/خليجي/أميركي/

روسي/أممي، لتثبيت التوطين، وجعله أمرًا 
واقًعا.

سأفترض أنَّ الحقيقة هي غير ذلك تماًما، وأنَّ 
هواجس التوطين ال وجود لها إاّل في أذهان 
بعض »المرضى بلبنان«. سأفترض ذلك. فهل 

تكفي العودة إلى الدستور، وإشهار هذا 
الموقف في األمم المتحدة؟!

ا في حّل مسألة الالجئين  هل نكون نسرع حقًّ
عندما يتخذ كبار مسؤولينا مواقف تصّب 

تماًما في مصلحة طرف إقليمي دون آخر...

الماء يجري من تحت أقدام اللبنانيين. 

الخطاب العنصري »اللبنانوي« تعلو وتيرته. 
هكذا يتحقق التوطين!

التوطين على األبواب: هكذا يتحقق؛  >>  
عقل العويط، النهار، 23 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: الكلمة 
التي ألقاها عون أمام الجمعيَّة العموميَّة 

لألمم المتحدة جيدة، وال تشوبها شائبة. لكن 
ما الذي دفع الدوائر المقربة من عون لكي 

تصف كلمته بأنَّها أتت ردًّا على خطاب الرئيس 

األميركي الذي حّمله بعض اإلعالم اللبناني 
مواقف جرى اختراعها، وتفسيرها على أنَّها 

دعوة إلى توطين النازحين السوريين؟ ما الذي 
دفع هؤالء إلى اعتبار خطاب عون »انتصارًا 

تاريخيًّا« بعدما أعلن رفضه التوطين، في حين 
أنَّ الموقف سبق أن أدلى به رؤساء الوفود إلى 

اجتماعات نيويورك؟
عون في نيويورك؛  >> 

علي حمادة، النهار، 23 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: من 
يعرف شخصيَّة الوزير جبران باسيل وأسلوبه، 

لم يفاجأ باجتماعه مع نظيره السوري وليد 
المعلم في نيويورك، وخصوًصا أنَّ التيار 

الوطني الحر ال يخفي اقتناعاته بتطوير عالقة 
لبنان الرسمي بدمشق ولو من بوابة النظام 

السوري، ]فلقد[ أراد باسيل الرد هنا، من 
قلب أميركا، واالجتماع برئيس ديبلوماسيَّة 
النظام. قيادة حزب الله استقبلت بارتياح 

مشهد صورتهما وتلقاه الرئيس سعد الحريري 
بسخونة وغضب شديدين بلغا حدود 

الخيبة... 
»المستقبل« المصاب بـ»خيبة«  >> 
 لن يبرر لقاء باسيل/المعلم؛ رضوان عقيل،

النهار، 23 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: زيارة 
الدولة لرئيس الجمهوريَّة ميشال عون لفرنسا، 
تشكل بحسب مصادر رئاسيَّة فرنسيَّة عربونًا 
للعالقة الخاصة التي تربط بين البلدين منذ 

عصور. وقد تكون مناسبة يتبادل خاللها 
الرئيسان إيمانويل ماكرون وميشال عون 

وجهتي نظرهما في العديد من المواضيع 
ذات االهتمام المشترك. ستطرح في 

المحادثات بين الرئيسين جميع المواضيع 
السياسيَّة واألمنيَّة في سياق التوترات 

اإلقليميَّة إلى معالجة موضوع النازحين 
السوريين ومساعدة لبنان على تحمل ذلك.

اهتمام فرنسي بزيارة عون وسعي إلى إحياء   >>
الهبة السعوديَّة؛ سمير تويني، النهار، 23 أيلول 2017¶



286

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: ما قاله 
رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون في نيويورك 

كان بمثابــة أفضــل تحيَّة رد بها على تحيَّة 
ســابقة وجهها إليه األمين العام لحزب الله 
السيد حســن نصرالله عندما تمسك حتى 

النهاية بوصوله إلى رئاســة الجمهوريَّة.

حصيلة مشــاركة رئيس الجمهوريَّة في 
أعمال الجمعيَّــة العامة لألمم المتحدة هذه 
الســنة، وهي األولى من نوعها منذ الشغور 

الرئاســي قبل ثالثة أعوام، كانت القيام فقط 
بدور المســاجلة مع رئيس الواليات المتحدة 

االميركيَّــة دونالد ترامب في موضوَعيْن: 
الالجئين الســوريين وحزب الله.

فــي الموضوع األول، بنى عون خطابه على 
أســاس رفض ما فهمه أنَّه دعوة من ترامب 

لتوطيــن الالجئين وهو أمر لم يَرِد إطالقًا 
فــي النص اإلنكليــزي أي اللغة التي تكلم بها 

الرئيــس األميركي بل ورد نقيض لها والذي 
.Resettlement تلخصه كلمة

ما لم يتســع وقت عون للقيام به في األمم 
المتحــدة قام به وزير الخارجيَّة جبران 

باســيل الذي التقى، بناًء على طلبه، نظيره 
الســوري وليد المعلم بحضور مندوب سوريا 

لدى األمم المتحدة بشــار الجعفري. 

في خطابه أمــام الجمعيَّة العامة طرح عون 
»ترشــيح لبنان ليكون مركزًا دائًما للحوار«... 

عن أي حــوار يتكلم فخامته وهو يقدم 
الهدايــا لرمزين بارزين على قائمة اإلرهاب 

والبطش: حزب الله والنظام الســوري؟ 
بالتأكيد لن يتأخــر الوقت ليعلن نصرالله 

قريبًا: شــكرًا فخامة الرئيس!
نصرالله لعون: شكًرا؛  >> 

أحمد عياش، النهار، 23 أيلول 2017¶

أدلى عضــو اللقاء الديموقراطي النائب أكرم 
شــهيب بالتصريح اآلتي: »ما حذرنا منه 

بدأ يتظهــر على صعيد االرتماء في أحضان 
النظام الســوري الموسوم بجرائم القتل 
واإلبادة في حق شــعبه، والمسؤول عن 

أزمة النازحين التي نشــكو من تداعياتها... 
والصورة التي تناولتها وســائل اإلعالم عن 

اللقاء ]بين وزيــر الخارجيَّة اللبنانيَّة و[ 
وزير خارجيَّة النظام المجرم في دمشــق، ال 
تدل علــى العمل من أجل الوحدة الوطنيَّة 

التي نادينا بها ونعمل لها... فالشــركة ال 
تكون بالتفــرد، والتضامن الحكومي ال يكون 

بالخروج عن التســوية التي أنتجت رئاسة 
وتشكيلتها«. الحكومة 

شهّيب: لقاء وزير خارجيَّة نظام القتل تفرّد؛   >>
النهار، 23 أيلول 2017¶

تطرق رئيس حزب القوات اللبنانيَّة ســمير 
جعجع، خالل ترشــيح المهندس عجاج حداد 

للمقعــد الكاثوليكي في دائرة الجنوب 
األولى، إلى أزمة النازحين الســوريين فاعتبر 
أنَّ »الظروف في الوقت الراهن في ســوريا 

باتت تســمح بعودتهم، والقرار في هذا 
الشأن ســيادي لبناني بامتياز، وعلينا معرفة 

ســبل العمل إلعادتهم تبًعا للطريقة التي 
اعتمدتهــا تركيا واألردن«، وانتقد »مطالبة 

البعض في كل مناســبة بالتنســيق مع حكومة 
دمشق«.

جعجع أعلن المرشــح الكاثوليكي في   >>
 جزيــن: االنتخابــات حاصلة ببطاقة أو من دونها؛

النهار، 23 أيلول 2017¶

دعا حزب الوطنيين األحرار في بيان صدر 
بعد اجتماع مجلسه األعلى إلى »معالجة 

دوليَّة ألزمة النازحين السوريين، بإيجاد 
مناطق آمنة داخل سوريا أشبه بمناطق 

خفض التوتر، ألنَّه يستحيل على من هّجرهم 
أن يكون ضمان عودتهم إلى ديارهم«.

شــمعون هنأ المجلس الدســتوري:   >> 
 ثمة مؤسســات تســتطيع جبــه المخالفات؛ 

النهــار، 23 أيلول 2017¶

اعتبر وزير اإلعالم ملحم الرياشي في 
حديث إذاعّي أنَّ »طرح الرئيس األميركي 
دونالد ترامب توطين النازحين في الدول 
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المجاورة غير قابل للتنفيذ ألنَّ وضع النازحين 
السوريين يختلف عن وضع الفلسطينيين«.
دعا إلى اإلفراج عن مجلس إدارة تلفزيون  >> 
 لبنان ــ الرياشي: توطين النازحين غير قابل للتنفيذ؛

األنوار، 23 أيلول 2017¶

أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير 
السابق وديع الخازن على خطاب رئيس 
الجمهوريَّة العماد ميشال عون في األمم 

المتحدة وقال: »لقد حدد رئيس الجمهوريَّة 
العماد ميشال عون في خطابه األممي، من 

أعلى منبر دولي، عدم قدرة البلد الصغير 
لبنان على تحمل النزوح السوري.

الخازن: خطاب عون في األمم المتحدة  >> 
وقفة سياديَّة طال غيابها؛ األنوار، 23 أيلول 2017¶

نبه رئيس الرابطة المارونيَّة النقيب أنطوان 
قليموس خالل استقباله السفير الفرنسي 

برونو فوشيه إلى الخطر الذي يشكله استمرار 
وجود النازحين السوريين.

السفير الفرنسي زار الرابطة المارونيَّة وأكد   >>
دعم بلده سيادة لبنان واستقلله؛ األنوار، 23 أيلول 2017¶

عن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي 
عسيران: »إنَّنا في لبنان نعمل جاهدين على 

إعادة النازحين السوريين إلى بالدهم التي 
تشهد استقراًرا ومعافاة ونحن تحملنا أوزار 

اللجوء السوري وتبعاته أكثر من بقيَّة الدول 
ونعمل على إعادة السالم إلى سوريا، والدول 
الغربيَّة التي تسببت بالحرب في سوريا تعلم 

تماًما كم من المآسي التي أتت بها على 
الشعب السوري العظيم«.

عسيران: رفض التوطين موقف  >> 
لبناني جامع؛ األنوار، 23 أيلول 2017¶

عن النائب إميل رحمة بعد زيارته لنائب 
األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: 

»خطاب ترامب غير مقبول لبنانيًّا وغير 
مقبول أينما كان، وما يهم لبنان في هذا 

الموضوع هو أْن يبت المشروع الذي طرحه 

الوزير جبران باسيل لضمان عودة النازحين 
عودة سالمة، وهذه العودة ضروريَّة لمصلحة 

لبنان ويجب أْن تتم بالتفاهم العلني 
والتنسيق العلني بين الحكومتين اللبنانيَّة 

والسوريَّة، وأي أمر آخر هو مضيعة للوقت 
وضرر للبنان«.

رحمة زار قاسم: خطاب ترامب مرفوض؛  >> 
األنوار، 23 أيلول 2017¶

استنكر رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى اإلمام الشيخ عبد األمير قبالن في 

رسالة شهر محرم »الدعوة لتوطين النازحين 
السوريين، وعلى قادة العرب والمسلمين أْن 
يبذلوا الجهد لعودتهم إلى ديارهم في سوريا 

التي بدأت تستعيد عافيتها واستقرارها بعد 
اإلنجازات الكبيرة التي حققها الجيش السوري 

وحلفاؤه في دحر العصابات التكفيريَّة عن 
سوريا ولبنان«.

قبلن في رسالة شهر محرم: ندين كل دعوة   >>
ومسعى إلى التوطين؛ األنوار، 23 أيلول 2017¶

عّمق اللقاء الذي جمع وزيَري الخارجيَّة 
اللبناني جبران باسيل والسوري وليد المعلم، 
على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة لألمم 

المتحدة في نيويورك، االنقسام اللبناني 
الداخلي حول تطبيع العالقات مع النظام 

في سوريا، واكتفى باسيل بنشر صورة للقاء 
الذي جمعه بالمعلم من دون إصدار أي بيان 

بخصوص فحوى االجتماع. 

 وكالة األنباء السوريَّة الرسميَّة )سانا( أشارت 
إلى أنَّ اللقاء بين المعلم وباسيل بحث 

العالقات الثنائيَّة بين »البلدين الشقيقين«، 
بما في ذلك التنسيق والتعاون السياسي 

واالقتصادي وغير ذلك من المجاالت. وأكد 
المعلم، بحسب »سانا«، أنَّ »العالقات 

السوريَّة اللبنانيَّة ثابتة مهما حاول البعض 
وضع العقبات في طريقها، وهذه حقائق 

التاريخ والجغرافيا«. ونقلت الوكالة عن 
باسيل تأكيده على »أهميَّة العالقات بين 
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البلدين والتنسيق المشترك بينهما في 
مختلف المجاالت«، معتبرًا أنَّ »التطورات 

اإليجابيَّة التي تشهدها الساحة السوريَّة 
وانتصارات الجيش السوري على اإلرهاب 

ستضطر أولئك الذين يتخذون موقًفا سلبيًّا 
من سوريا إلى التراجع عن هذا الموقف 

والمساهمة في إعادة اإلعمار«.
لقاء باسيل/المعلم يعّمق االنقسام  >> 

 اللبناني حول »التطبيع« مع النظام السوري؛
الشرق األوسط، 23 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يستعجل 
فريق 8 آذار مشاريع الحل السوري، إلحياء 

طريق بيروت دمشق، المعبدة بنيات 
ظاهرها استغالل المخاوف اللبنانيَّة المتناميَّة 

من النازحين السوريين في لبنان، وباطنها 
حجز مقعد في عمليَّة إعادة إعمار سوريا، 

و»تعويم« نظام الرئيس بشار األسد، عبر كسر 
فريق لبناني يرفض التواصل المباشر معه، 

وفي مقدمه رئيس الحكومة سعد الحريري، 
على قاعدة أنَّه نظام مجرم وقضيَّة الالجئين 

في عهدة األمم المتحدة.  وتمثل قضيَّة 
النازحين جزًءا من الخطاب الُمبَرِّر للتواصل مع 
دمشق، إضافة إلى العناوين المتعلقة بتفعيل 
االتفاقيات بين الدولتين، وحل قضيَّة التصدير 

عبر الخط البري الوحيد للبنان إلى العالم 
العربي، والذي دفع وزيري الصناعة والزراعة 

لزيارة دمشق، قبل أْن تُضاف إليها أخيرًا 
الذريعة المرتبطة بالمشاركة في إعادة اإلعمار. 

وبعد مشاركة 14 شركة لبنانيَّة في معرض 
دمشق الدولي الذي أقيم الشهر الماضي على 
نيَّة عرض قدراتها للمشاركة في إعادة اإلعمار، 
قالت مصادر لبنانيَّة إنَّ شركات لبنانيَّة »بدأت 
بتجهيز أوراقها القانونيَّة الفتتاح فروع لها في 

[ بعض تلك الشركات  دمشق«، ]مضيفة أنَّ
»بدأت بالفعل بشراء أراض وإتمام التحضيرات 
اللوجستيَّة لمواكبة خطة إعادة اإلعمار وحجز 

مقعد فيها«، الفتة إلى أنَّ رجال األعمال »ال 
ينتمون فقط إلى الفريق السياسي المؤيد 

لدمشق، بل من جميع االنتماءات السياسيَّة«. 

في التعليقات على لقاء باسيل/المعلم، غرد 
وليد جنبالط عبر تويتر قائاًل: »بعد غياب 

طويل عن الشاشة يعود وليد المعلم ويبدو 
اللقاء مع جبران باسيل كجلسة تحضير 

أرواح«. أما وزير التربية مروان حمادة فقال: 
»إنَّ الذرائع التي تُبنى اللقاءات على أساسها 
لعقد التواصل مع النظام، والمتمثلة بإعادة 

النازحين، غير مفيدة«، مؤكًّدا أنَّه »رغم 
انفراد باسيل بلقاء المعلم، فمن الواضح أنَّ 

النظام ال يريد استعادة النازحين ألسباب 
شعوبيَّة وطائفيَّة«.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجيَّة 
جبران باسيل إنَّ الجولة التي يقوم بها على 

المغتربين اللبنانيين في أميركا الشماليَّة 
»تهدف إلى توحيد الجهود لمنع أي مشروع 

لتوطين النازحين أو الالجئين في لبنان«. 
ومما نقل عن باسيل: »عندما حذرنا في 
العام 2011 من مخاطر نزوح السوريين 

بال ضوابط، تعرضنا لشتى االتهامات 
بالعنصريَّة. وحتى اآلن ال يزال الخالف قائًما 

حول عودتهم. فنحن نريدها آمنة وهم 
يريدونها مؤجلة«. وقال: »لن نقبل بالدمج 

أو بالتوطين، فالسوريون إخوان لنا، لكن 
عودتهم إلى بالدهم حق لهم وسننتصر في 

هذه المواجهة لمصلحة لبنان ومصلحة 
النازحين«.

حلفاء دمشق يبحثون عن »تعويم«  >> 
النظام وحصص في »إعمار سوريا« ــ جنبلط ينتقد لقاء 
المعلم/باسيل... وحمادة يعتبره مناقًضا لبيان الحكومة؛ 

نذير رضا، الشرق األوسط، 2٤ أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يعود 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون إلى فرنسا 

اليوم في زيارة دولة، حيث أمضى فيها 14 
عاًما الجئًا سياسيًّا، بعدما أخرجته مقاتالت 

النظام السوري بالقوة من قصر بعبدا.

وفي حين أُعد للرئيس عون برنامج حافل، 
وصفت مصادر رئاسيَّة فرنسيَّة الزيارة بأنَّها 

»إشارة إلى الدعم السياسي القوي والعالقات 
ا بين البلدين« اللذين تحرص  المميزة جدًّ
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باريس على توفيرهما للبنان، وتمسكها 
»بأمنه واستقراره في ظّل وضع إقليمي متوتر 
وتحديات يواجهها على الصعد المختلفة وال 
سيما منها األمنيَّة، من جراء تداعيات انتشار 

اإلرهاب إقليميًّا ودوليًّا من جهة، والوجود 
الكثيف للنازحين السوريين وتأثيرهم على 

وضعه االقتصادي الهش«.
عون يعود إلى فرنسا رئيًسا بعدما  >> 

 أمضى فيها 1٤ عاًما الجًئا ــ ملفات االقتصاد
 والجنوب والنازحين تتصّدر محادثاته؛ 
سمير تويني، النهار، 25 أيلول 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون في سياق 
حديث صحافي أجري معه بمناسبة زيارة 

الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا: »أزمة 
النازحين السوريين يمكن أْن تحل قبل 2018 

وهو الموعد الذي حدده الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول أزمة 

النازحين«.
عون: ال تدخل إيرانيًّا في شــؤوننا   >>

الداخليَّة ــــ أزمــة النازحين ربما تُحل قبل 2018؛ 
النهار، 25 أيلول 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي، خالل قداس في الذكرى العاشرة 

لشهداء الجيش في معركة نهر البارد: »نضم 
صوتنا إلى صوت فخامة الرئيس، للمطالبة 

بعودة النازحين السوريين اآلمنة ال الطوعيَّة 
إلى وطنهم وبيوتهم، ونطالب بها، ليس ألنَّ 

لبنان ال يمكنه أْن يتحمل بعد اآلن نتائج 
عددهم الباهظ والمرهق الذي يفوق المليون 

ونصف المليون فحسب، ويتهدد لبنان 
اقتصاديًّا وأمنيًّا ومعيشيًّا وسياسيًّا، ولكن أيًضا 

لكي يحافظ الشعب السوري على ثقافته 
وحضارته الغنيتين. األمر نفسه نقوله بالنسبة 

إلى النازحين العراقيين. ونضم صوتنا إلى 
صوت فخامة الرئيس من أجل عودة الالجئين 

الفلسطينيين، وعددهم نصف مليون، إلى 
أرض فلسطين، مطالبين األسرة الدوليَّة بإقرار 

مشروع الدولتين، وإلزام إسرائيل التوقف 

عن إقامة مستوطنات جديدة على أرضهم 
المعدة لتنشأ عليها دولتهم«.

الراعي: ترشيح لبنان مركزًا للحوار  >> 
يقتضي تحييده عن الصراعات؛ النهار، 25 أيلول 2017¶

عن الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة خالل 
افتتاحها المركز التراثي الجديد لـ»جمعيَّة 
تشجيع حماية المواقع الطبيعيَّة واألبنية 

القديمة في لبنان« في دير القمر: »إنَّ البلد 
مستباح، ففي كل بلدة، في كل حّي، الجئون 
سوريون يُسالموننا في النهار ويُقاتلوننا في 

الليل، وعندنا أنصاف عقول تريد بقاءهم 
ربما لدور محتوم ورئيس طالب بعودتهم 

احتسابًا لما سيكون«.
الصلح في افتتاح »أبساد« دير القمر:   >> 

هناك من يسعى إلبقاء اللجئين؛ النهار، 25 أيلول 2017¶

وزير الداخليَّة اللبناني نهاد المشــنوق 
يقاطع الزيــارة التي يقوم بها الرئيس عون 

إلى فرنســا، احتجاًجا على اللقاء بين باســيل 
والمعلم، والذي عّده المشــنوق »اعتداًء 

سياســيًّا على موقع رئاسة الحكومة«. 

ومما قاله المشــنوق في هذا الصدد: »إنَّ 
لقاء وزير الخارجيَّة جبران باســيل بوليد 
المعلم، بناًء على طلب باســيل، أعتبره 

بصراحة وبســاطة اعتداًء صريًحا على مقام 
رئاســة الحكومة، ومخالفة التفاق ولعهد 

ولوعد لم يلتزم به باســيل الذي كان جزًءا 
أساســيًّا من التسوية التي أبرمت«، وأضاف: 

»إنَّ هــذا األمــر لن نقبل به في أي ظرف 
من الظروف، ولن يمر بســهولة، وهذا خط 

أحمــر ال يمكن تجاوزه«. وحول موضوع 
توطيــن الالجئين قال وزير الداخليَّة: »ال 

نخــاف من التوطيــن، ألنَّنا نثق بقدرتنا على 
منع حصوله«.

العلقات مع النظام السوري تهدد بأزمة   >>
 داخل االئتلف الحاكم في لبنان ــ المشنوق قاطع

 زيارة باريس... ومصدر وزاري لـ »الشرق األوسط«:
ال يحق لرئيس الجمهوريَّة التفرد بشأنها؛ الشرق 

األوسط، 25 أيلول 2017¶
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افتتح مفتي الجمهوريَّة الشيخ عبد اللطيف 
دريان المستوصف الطبي الخيري التابع لدار 

الفتوى بالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلسالميَّة 
العالميَّة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي في 

المملكة العربيَّة السعوديَّة وبدعم منها، في 
منطقة الكوال في بيروت، للبنانيين والنازحين 

السوريين والالجئين الفلسطينيين.

إلى ذلك، تمنى المجلس اإلسالمي الشرعي 
خالل جلسة له برئاسة مفتي الجمهوريَّة 

الشيخ عبد اللطيف دريان »تمكين اإلخوة 
النازحين السوريين من عودة آمنة إلى 

وطنهم وديارهم سالمين، وأْن تتحمل الهيئات 
الدوليَّة مسؤولياتها كاملة في هذا الملف 

اإلنساني«.
دريان ترأس اجتماع المجلس  >> 

الشرعي وافتتح مستوصف دار الفتوى في الكوال؛ 
األنوار، 25 أيلول 2017¶

الرئيس أمين الجميل في حديث إذاعي: 
»موضوع الالجئين يجب أْن يعالج. كيفيَّة 

معالجته أمر ثانوي... ما يُخيفني هو تأقلم 
النازح واالستقرار في لبنان، وإذا لم نأخذ 

اإلجراءات السريعة ونقوم باالتصاالت الالزمة 
لعودة النازحين إلى بالدهم نكون نؤسس 

لمشكلة كبيرة على الصعيد الوطني. ال يمكن 
أْن نحتمل مزيًدا من الخلل على صعيد 

التوازن الديموغرافي«. 
ردود فعل سياسيَّة تنتقد لقاء باسيل/  >>

المعلم؛ األنوار، 25 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: مع 
اجتماع وزير الخارجيَّة جبران باسيل بوزير 
خارجيَّة نظام بشار األسد في نيويورك على 

هامش أعمال الجمعيَّة العموميَّة لألمم 
المتحدة، يمكن القول إنَّ »التسوية الرئاسيَّة« 
التي أتت بالجنرال ميشال عون رئيًسا اهتزت.

التواصل الرسمي مع نظام بشار األسد في 
هذه المرحلة يأتي في سياق حملة حزب الله 

وقوى 8 آذار للتطبيع مع بشار األسد تحت 

عنوان تسريع عودة النازحين السوريين إلى 
سوريا.

بالرغم من رد وزير الخارجيَّة على اعتراض 
زميله نهاد المشنوق بأنَّ من يعترض على 

اللقاء )مع وزير الخارجيَّة السوري( إنَّما 
يرفض إعادة النازحين، فإنَّ باسيل لم يتحرك 

إاّل ضمن غطاء رئيس الجمهوريَّة ما يعني 
أنَّ األزمة الحقيقية هي مع الرئيس عون 

الذي ركب قبل غيره موجة التلويح بفزاعة 
النازحين.

اختبار أول لـ»التسوية الرئاسيَّة«؛   >> 
علي حمادة، النهار، 26 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: عّكرت 
التباينات بين المواقف اللبنانيَّة والفرنسيَّة 
حول سياسة النأي بالنفس وملف الالجئين 

السوريين، التوافق التام بين الرئيسين 
اللبناني والفرنسي في التعاون بين البلدين 

في جميع المجاالت.

ففي حين دعا الرئيس الفرنسي إلى 
»مساعدة لبنان في سياق مؤتمر لندن 

وبروكسيل ومن خالل وكالة التنمية 
الفرنسيَّة«، ودعا إلى »الحفاظ على سياسة 
النأي بالنفس إزاء النزاعات باعتبارها أفضل 

وسيلة للحفاظ على استقرار لبنان، طالب 
عون »بتنظيم عودة النازحين السوريين إلى 

بالدهم حااًل، وخصوًصا أنَّ معظم المناطق 
في بالدهم أصبحت آمنة. وأنَّ المساعدات 

التي تقدم لهم يحب أْن تساعد على عودتهم 
إلى بالدهم ورفض انتظار عودتهم الطوعيَّة.

عون يستهل زيارة باريس مبّشًرا بقرب  >> 
الحل في سوريا ــ ماكرون: فرنسا في حاجة إلى دولة 
قويَّة في لبنان؛ سمير تويني، النهار، 26 أيلول 2017¶

وزير الداخليَّة نهاد المشنوق بعد لقائه مفتي 
الجمهوريَّة الشيخ عبد اللطيف دريان يقول 

إنَّ اجتماع باسيل/المعلم »يضّر التضامن 
الحكومي ويخالف التسوية السياسيَّة التي 
قامت عليها الحكومة«، منبًّها إلى أنَّ »ما 
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جرى يعبّر عن تحّول سياسي كبير وليس 
عن خالف صغير داخل مجلس الوزراء«. إلى 
ذلك، اعتبر أنَّ »الكالم التبريري« الذي رافق 
لقاء باسيل مع نظيره السوري حول ضرورة 

التفاوض بين البلدين »هو خارج منطق 
البيان الوزاري القائم على النأي بالنفس«.

من جهته، رد وزير الخارجيَّة جبران باسيل 
على وزير الداخليَّة نهاد المشنوق من دون 
أْن يسميه، وقال: »من يعتدي على مصلحة 

لبنان هو من يرفض إخراج النازحين من 
أرضه«. وأضاف: »لن نقوم بأي عمل ضد 

مصلحة لبنان، وأي لقاء أو اجتماع فردي أو 
ثنائي أو ثالثي أو حتى جماعي يجب أْن 

يكون لمصلحة لبنان«.

أما وزير اإلعالم ملحم رياشي فعلق بعد 
لقائه وزير الداخليَّة نهاد المشنوق: »ال 

أعتقد أنَّ إمكانيَّة التفاوض مع النظام تعيد 
النازحين ألنَّ جزًءا من مشكلة النازحين هو 

مع النظام«.
»تضعضع سياسي« لبناني على خلفيَّة   >>

التطبيع مع النظام السوري ــ المشنوق: لقاء باسيل/
 المعلم تحّول سياسي كبير وليس خلًفا عابًرا؛ 

بوال أسطيح، الشرق األوسط، 26 أيلول 2017¶

قال رئيس الجمهوريَّة ميشال عون بعد انتهاء 
اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وأثناء قراءته كلمة مكتوبة: »لقد نقلت إلى 

الرئيس ماكرون الحاجة إلى تنظيم عودة 
النازحين السوريين إلى بالدهم، وخصوًصا 
أنَّ غالبيَّة المناطق التي أتوا منها أصبحت 

اليوم آمنة. وفي هذه الحالة، ال نُريد انتظار 
عودتهم الطوعيَّة، إذ إنَّهم ال يتمتعون بصفة 

الجئين سياسيين في لبنان بل إنَّهم هربوا 
من الحرب«. وأشار الرئيس اللبناني إلى ما 

سماه »ظروف الحياة عندنا هشة إضافة إلى 
المخاطر المرتبطة باألوضاع الصحيَّة«. وفي 

السياق عينه وللغرض نفسه، طالب عون 
بأْن تخصص »المساعدة المقدمة من األمم 

المتحدة ليس إلبقائهم في مخيمات البؤس، 
بل يجب أْن تستخدم من أجل إعادتهم إلى 

بالدهم منذ اآلن«. وذهب الرئيس اللبناني 
أبعد من ذلك في إعالنه أنَّه يرى في سوريا 

»بشائر الحل السياسي«.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان 
أول من تكلم عقب االجتماع مع الرئيس 

اللبناني ميشال عون، قال إنَّ »لبنان يتحمل 
عبئًا ثقياًل« في إشارته إلى الوجود المكثف 
لالجئين السوريين في لبنان، وأضاف: »إنَّ 
غياب الحل السياسي ذي المصداقيَّة في 

سوريا يمنع عودة هؤالء اآلمنة إلى ديارهم 
وغرضنا أْن نعمل معكم ومع األمم المتحدة 

لمواجهة هذه المسألة«.
الرئيس اللبناني بعد لقائه ماكرون: ال انتظار   >>

لعودة طوعيَّة للجئين ــ مصادر اإلليزيه: مساعٍ لعقد 
مؤتمر لتخفيف أعبائهم عن بيروت؛ ميشال أبو نجم، 

الشرق األوسط، 26 أيلول 2017¶

تحدث رئيس جامعة القديس يوسف 
البروفسور سليم دكاش، خالل إزاحة الستارة 
عن نصب تذكاري في ذكرى مرور 30 عاًما 

على استشهاد األب أندره ماس اليسوعي، عن 
لقاء جمعه معه في باريس، فقال: »لم تكن 

السياسة هي التي تستحوذ على اهتمامه 
فقط ولكن الجانب اإلنساني للحياة في 

لبنان... لم يتردد بأْن يطرح علّي األسئلة حول 
الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات 
أو حول الطبقة االجتماعيَّة التي ينتمي إليها 

الطالب الذين يرتادون الجامعة ومدرسة 
سيّدة الجمهور«.

ذكرى استشهاد األب اليسوعي  >> 
 أندره ماس ــ نصب تذكاري وشارع باسمه في البراميَّة؛

النهار، 26 أيلول 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: بتاريخ 2017/9/22 

ُعثر على الشابة ريّا الشدياق مواليد عام 
1991، لبنانيَّة جثة هامدة في داخل منزل 
ذويها الكائن في بلدة مزيارة قضاء زغرتا، 

حيث كانت بمفردها في المنزل. نتيجة 
التحريات والمتابعة، حامت الشبهات حول 
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الناطور )ب. ح.( مواليد عام 1991، سوري 
الجنسيَّة الذي يعمل في المنزل منذ حوالى 
ثالث سنوات، وقد تمكنت دوريَّة من شعبة 

المعلومات من توقيفه قبل أْن يتمكن من 
مغادرة البلدة، وتبيّن وجود آثار خدوش 

أظافر على جسمه وصدره، نتيجة مقاومة 
المغدورة له.

توقيف قاتل ريا الشدياق في مزيارة؛  >>

األنوار، 26 أيلول 2017¶

اعتبر لقاء سيدة الجبل في اجتماعه 
األسبوعي أنَّ »لقاء وزير الخارجيَّة جبران 

باسيل ونظيره السوري وليد المعلم ينسف 
تحييد لبنان«.

سيدة الجبل: لقاء باسيل والمعلم  >> 
ينسف تحييد لبنان؛ األنوار، 26 أيلول 2017¶

عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء 
مع اإلعالميين في المصيلح، وفي رّد عما 

يحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيسها 
باالستقالة على خلفيَّة العالقة مع سوريا: 

»طبيعي أاّل تكون وجهات النظر متطابقة بين 
الوزراء، لكن هل من عاقل يمكنه أْن يتخيل 

أنَّ لبنان يستضيف مليونًا ونصف مليون نازح 
سوري، وال يريد البعض التكلم مع الحكومة 
السوريَّة؟ إذا كنا ال نريد الحديث مع سوريا 

فلماذا المجلس األعلى السوري/اللبناني؟ 
ولماذا السفارات بين البلدين؟ التنسيق بين 

لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل 
سوريا، وخصوًصا في موضوع التصدير الزراعي، 

وقبل أي شيء في حل مشكلة النازحين«.
ٌؤ على مجلس النواب  بري: ما يحصل تجرُّ  >>
 واعتداٌء على صلحيات رئيسه وَخْرٌق التفاق الطائف؛

النهار، 27 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 14 
أيلول طلب وزير الخارجيَّة جبران باسيل، خالل 

جلسة مجلس الوزراء، من رئيس الحكومة 
سعد الحريري، إدراج خطة عودة النازحين 
السوريين إلى بالدهم التي كان قد قدمها 

سابًقا على جدول أعمال مجلس الوزراء »في 
أسرع وقت ممكن لمناقشتها وبتّها، وليبقى 

الموضوع داخل مجلس الوزراء وليس خارجه«. 
وقال باسيل للحريري »يجب أْن تتحرك بسرعة 

قبل أْن نصبح كلنا خارج بيوتنا بعدما فاق 
حجم النزوح قدرة اللبنانيين على التحمل«.
مؤشرات لقرب انتهاء شهر العسل بين   >>

د االئتلف  بعبدا والسرايا ــ مقاربة عودة النازحين تهدِّ
الحكومي؛ هدى شديد، النهار، 27 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال يُسقط 
الوزير السابق سجعان قزي من االعتبار 

أنَّ العالقة بين لبنان وسوريا هي إشكاليَّة 
دائمة وحاضرة بعناد حتى قبل اشتعال فتيل 
األحداث في الساحة السوريَّة وما نجم عن 

ذلك من وقائع ميدانيَّة وسياسيَّة. ولهذا األمر، 
في رأيه، أسباب ناتجة بشكل رئيسي من 

شعور شريحة وازنة من اللبنانيين بأنَّ ثمة 
أطماًعا سوريَّة تاريخيَّة بالكيان اللبناني. وإذ 
يشير إلى أنَّ هذا الشعور تفاقم خالل فترة 
االحتالل والوصاية السوريَّة على لبنان، فإنَّ 
اإلشكاليَّة إياها عادت اليوم لتفرض نفسها 
مع السجال المتفجر بحدة حول معاودة 
العالقات بين البلدين وانقسام الرأي بين 

فريق يدعو بشدة إلى وجوب تفعيل هذه 
العالقات وآخر يعارض ويعتبر األمر من 

المحرمات. ويختم: »إنَّ الحديث مع النظام 
السوري إلنهاء قضيَّة النازحين أمر ال مفر 
منه، وإذا كان الرافضون الستئناف العالقة 

يستطيعون أْن يعيدوا نازًحا سوريًا واحًدا عبر 
المنافذ التي يسيطر عليها النظام السوري، 
فليرونا قدرتهم. وفي تقديري أنَّ المسألة 

اليوم ليست تفعيل العالقة أو عدم تفعيلها 
بقدر ما هي كيفيَّة ضمان إعادة النازحين 

وإجالئهم من لبنان، وبالتالي يتعين أاّل نوفر 
وسيلة تؤمن بلوغنا هذا الهدف«.
بين الداعين إلعادة العلقة   >> 

 مع دمشق والمعارضين لها: لعبة »قط وفأر«
 تُماَرس خفية وبهدوء... فكيف ستنتهي؟؛ 

ابراهيم بيرم، النهار، 27 أيلول 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: هل كان 
متوقًّعا فعاًل أْن يلتزم التيار العوني بنود 
»التسوية الرئاسيَّة« التي عقدها مع تيار 

المستقبل؟ حتى لو أراد، فإنَّ حزب الله ال 
يلتزم وال يحترم االتفاق بين التياَرين إاّل في 

حدود مصلحته.

هناك من يحاول رسم المعادلة التالية: إبعاد 
شبح التوطين = إعادة النازحين بأي طريقة 
= التنسيق مع دمشق = التطبيع مع نظام 

األسد. 

هل يضمن الرئيس عون أنَّ »التطبيع« يقتصر 
على إعادة النازحين من دون أْن يورط لبنان 

ويفسد عالقاته العربيَّة والدوليَّة؟ وهل أنَّه 
وحزب الله متأكدان من أنَّ األسد يريد فعاًل 

إعادتهم، أم أنَّه يريد »التطبيع« لمعاودة نهج 
الجرائم واالغتياالت في لبنان؟

»التطبيع« مع األسد كأمر واقع؛   >>
عبد الوهاب بدرخان، النهار، 27 أيلول 2017¶

اعتبر رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 
روجيه نسناس خالل افتتاح ورشة عمل 

عن »دولة الرفاهيَّة والحماية االجتماعيَّة: 
نهوض لبنان نحو دولة اإلنماء« أنَّ »الحاجة 

باتت ملّحة إلى إرساء برنامج اقتصادي 
اجتماعي هادف، يأخذ في االعتبار األعباء 

المتراكمة، والحاجات الحاليَّة الضاغطة، 
والمتطلبات المنشودة والكفيلة بأْن تقود 
مجتمعنا إلى الترقّي االجتماعي والمدني، 
كما يأخذ في االعتبار تقلّبات الجوار وما 

تتركه من انعكاسات، وفي طليعتها مسألة 
النزوح السوري وآثاره على الواقع االقتصادي 

واالجتماعي، وأيًضا على الواقع األمني 
والوطني«.

نسناس: لعقد اجتماعي حديث  >> 
 في ظل الخلل بين تطور األسعار ومستوى األجر؛

النهار، 27 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
خضم الجدل السياسي المتصاعد في لبنان 

اليوم حول »التوطين« تتجه إحدى بلدات 
شمال البالد إلى ترحيل الالجئين السوريين 

في خطوة تصعيديَّة نتجت عن مقتل إحدى 
شابات البلدة على يد عامل سوري. ]فـ[ منذ 

لحظة اإلعالن عن مقتل ريا الشدياق )26 
عاًما( يوم الجمعة الماضي، ارتفعت األصوات 
المطالبة بترحيل السوريين على وجه السرعة 

إلى جانب مطالبات أكثر حدة تناشد إعدام 
الجاني أمام أعين أهالي البلدة، بعدما 

أظهرت التحقيقات أنَّ منفذ الجريمة هو 
الناطور باسل حمودي )26 عاًما( من الجنسيَّة 

السوريَّة، الذي يعمل لدى عائلة الفتاة منذ 
ثالث سنوات.

وقد لمحت بلديَّة مزيارة إلى أنَّ قرار ترحيل 
السوريين شبه محسوم وذلك بعدما كانت 
وجهت نداًء ألهالي البلدة طلبت فيه من 

كل شخص يقوم بتأجير أو بكفالة أي الجئ 
أو عامل سوري، إخالءه من المنزل وإلغاء 

الكفالة.

وعلى وقع غضب أبناء البلدة، سّجلت مغادرة 
عدد كبير من السوريين منازلهم وبات أكثر 
من نصفهم خارجها وانتشرت صورهم على 

مواقع التواصل االجتماعي يحّملون أمتعتهم 
ويغادرون مزيارة خوفًا من رّدة فعل األهالي.

غضب ومطالبة بترحيل اللجئين   >> 
من بلدة لبنانيَّة في أعقاب جريمة قام بها عامل سوري؛ 

الشرق األوسط، 27 أيلول 2017¶

اختتم رئيس الجمهوريَّة ميشال عون زيارة 
الدولة لفرنسا، بلقاء في مقر الجمعيَّة 

الوطنيَّة الفرنسيَّة.

وكان عون عقد قد التقى في إطار زيارته، 
في حضور وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل، بوزير المال واالقتصاد الفرنسي برونو 
لو مير الذي أكد أنَّ بالده ستعمل على توفير 

األجواء المالئمة لنجاح المؤتمرات التي 
ستعقد لمساعدة لبنان في مجاالت دعم 

الجيش واالستثمارات وتأمين المساعدة في 
حل قضيَّة النازحين السوريين. كذلك التقى 
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وزير الخارجيَّة جان إيف لو دريان الذي 
أوضح أنَّ ماكرون طلب منه »العمل مع 

الحكومة اللبنانيَّة لتأمين نجاح المؤتمرات 
التي ستعقد من أجل لبنان«. ولفت إلى أنَّه 

»سيزور لبنان قبل نهاية السنة لإلعداد لزيارة 
الرئيس ماكرون في الربيع المقبل، ودرس 

الترتيبات المتعلقة بمؤتمرات تسليح الجيش، 
واالستثمارات والنازحين«.

عــون يختتم اليوم لقاءاته في باريس   >>
ويــزور الجمعيَّــة الوطنيَّة ــ لو دريان يزور بيروت 

 لإلعــداد للمؤتمرات الثلثة وزيارة ماكرون؛
النهار، 27 أيلول 2017¶

ذكرت كتلة المستقبل في بيان لها بأنَّ »ورقة 
العمل التي تقدمت بها الحكومة إلى مؤتمر 
الدول المانحة في بروكسل نّصت على التزام 

الحكومة اللبنانيَّة بالقوانين الدوليَّة الراعية 
لعودة النازحين السوريين إلى بلدانهم 

باعتبار أنَّ المناطق اآلمنة في سوريا هي 
التي يكفلها المجتمع الدولي لعودة النازحين 
اآلمنة إلى ديارهم«، معتبرة أنَّ »اللقاء األخير 

]بين باسيل والمعلم[ وغيره من اللقاءات 
المنفردة األخرى بمثابة تجاوز لألصول 

واألعراف الحكوميَّة، وهي تشكل مخالفة 
صريحة وفاقعة للبيان الوزاري للحكومة، 

وكذلك اعتداًء صارًخا على الحكومة ورئيسها 
وعلى التضامن الحكومي داخلها«.

كتلة »المستقبل«: لقاء باسيل/المعلم   >>
 محاولة لضم لبنان إلى محور إيراني سوري؛

الشرق األوسط، 27 أيلول 2017¶

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل لقائه الممثلة الخاصة لألمين 

العام لألمم المتحدة للهجرة الدوليَّة على 
»ضرورة التوصل إلى تفاهم عالمي للتعامل 

مع أزمة الهجرة والنزوح بفعاليَّة أكبر، 
وتقاسم األعباء بين أعضاء األسرة الدوليَّة 
بطريقة منصفة وعادلة، وذكر بأنَّ واحًدا 

من أصل 3 من السكان في لبنان هو نازح 
أو الجئ، ما يجعل من لبنان الدولة األصغر 

التي تستضيف العدد االكبر من الالجئين في 
العالم«.

المرعبي لمسؤولة دوليَّة: للتعامل  >> 
مع أزمة النزوح بمسؤوليَّة أكبر؛ األنوار، 27 أيلول 2017¶

المفوضيَّة األوروبيَّة تنظم بالتعاون مع 
مشروع HOPES، )فرص ومجاالت التعليم 

العالي للسوريين(، الممول من الصندوق 
االئتماني اإلقليمي لالتحاد األوروبي 

لالستجابة لألزمة السوريَّة مؤتمرًا حول 
»كيفيَّة دعم الالجئين والشعوب المعوزة في 

البلدان المضيفة للوصول إلى التعليم في 
منطقة المتوسط«. حضر االفتتاح كل من 

وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، 
ورئيسة بعثة االتِّحاد األوروبي في لبنان 

السفيرة كريستينا السن. 
مؤتمر حول فرص ومجاالت التعليم   >>

للسوريين نظمته المفوضيَّة األوروبيَّة في بيروت؛ 

األنوار، 27 أيلول 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي 
شعبة العالقات العامة: بتاريخ 2017/9/17 
ُعثر على جثة المغدورة أحالم بللي مواليد 

عام 1951، فلسطينيَّة في داخل غرفة نومها 
في منزلها الكائن في مبنى مؤلّف من أربع 
طبقات في مخيّم برج البراجنة، وقد تعرّض 

جزء من جسدها لالحتراق .نتيجًة للتحقيقات 
والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من 

تحديد هويَّة مرتكبي الجريمة، وتوقيفهما، 
وهما جيران الضحيَّة في السكن: )أ. ع.( 

مواليد عام 1987، سوري وزوجته )م. م.( 
مواليد عام 1987، سوريَّة وبالتحقيق معهما، 

اعترفت الزوجة بقتل المغدورة بسبب 
استدانتهما مبلغ /7000/ دوالر أميركي منها، 

ين.  وعدم قدرتهما على إيفاء الدَّ
زوجان قتل جارتهما في برج البراجنة  >> 

للتخلص من دين لها بذمتهما؛ األنوار، 27 أيلول 2017¶

عن المديريَّة العامة لألمن العام: ضمن 
إطار متابعتها للتنظيمات اإلرهابيَّة وخالياها 
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النائمة في الداخل اللبناني، وبناًء إلشارة 
النيابة العامة المختصة أوقفت المديريَّة 

العامة لألمن العام المدعو )خ. ص. ع.( من 
الجنسيَّة السوريَّة لنشاطه في مجال اإلتجار 

باألسلحة الحربيَّة لصالح الجماعات اإلرهابيَّة 
المسلحة التي كانت تتواجد في جرود 

عرسال.
األمن العام: توقيف سوري ترأس  >> 

شبكة لإلتجار باألسلحة؛ األنوار، 27 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: المفارقة 
في الزيارة الرئاسيَّة لفرنسا، وهي زيارة يحق 

للرئيس عون أْن يعتبرها »انتقاًما« شخصيًّا له، 
أنَّ َمْن يفترض أْن يكون هذا االنتقام موجًها 
إليه، أي النظام السوري، هو اليوم في موقع 

الحليف له.

ولذلك كان هناك حذر فرنسي في اختيار 
الكلمات في اثناء الزيارة، بحيث راعت 

الواقع السياسي اللبناني والتوافق المقبول 
بين جميع األفرقاء، خصوًصا على خلفيَّة 
المناكفات السياسيَّة التي ألقت بظاللها 

بقوة على الزيارة. وقد عبر هذا الحذر عن 
نفسه بأنَّ الرئيس عون لم يُْعَط ما يريده في 

السياسة من دعم لمواقفه، وخصوًصا في 
اإلصرار الفرنسي على النأي بالنفس والتأكيد 
أنَّ الدفاع عن مسيحيي الشرق ال ينبغي أْن 
يشمل الدفاع عن بشار االسد... واألهم أنَّ 

عون لم يُْعَط ما يريد من دعم لمقاربته 
في موضوع النازحين السوريين حيث بقي 
الموقف الفرنسي على نظريته من ضرورة 

الحل السياسي في سوريا قبل موضوع 
النازحين. 

االشتباك السياسي ينذر بعودة التمترس؛  >> 
روزانا بو منصف، النهار، 28 أيلول 2017¶

بنية ]الفشل في معالجة أزمة اللجوء 
السوري[ غياب سياسة عامة مرتبطة باألمن 

القومي، لصالح سياسات مشتتة ترقى إلى 
معادلة اإلجراءات التّبسيطيَّة. أضف إلى هذا 

الغياب سماُت معطوبيَّة بنيويَّة في مقاربة 
أزمات كيانيَّة ملخصها الفوبيا، والديماغوجيا، 

واالرتجال والشعبويَّة. 

وفي هذا العنوان لم نصغ إاّل إلى شعارات 
منبريَّة وبكاءات أدبيَّة، فيما لبنان يستأهل 

بلبنانييّه المتألمين، والنازحين إليه قسرًا من 
سوريا، حوكمة من نوع اإلدارة االستثنائيَّة عدا 
التهويل والنحيب أو استفزاز خيارات مؤّداها 
كسر اإلرادة السياديَّة، أكثر منه الدفع باتجاه 

عودة النازحين.

أود مصارحة من أطلق صّفارات الحملة في 
مواجهة خيار العمل على ديبلوماسيَّة لبنانيَّة 

منهجيَّة من خالل المجتمع الدولي واألمم 
المتحدة بأننا فشلنا حتى اآلن في التمهيد 

لعودة النازحين من سوريا، وهم ليسوا فقط 
سوريين، فمن بينهم الجئون فلسطينيّون، 

وعراقيون، وحتى لبنانيون كانوا يقيمون 
في سوريا ألسباب متعددة، منها االقتصادي 
والصناعي والتجاري. وفََشلُنا ال يُعالج سوى 

بالعودة إلى المساحة المشتركة حيث األساس 
المصلحة الوطنيَّة العليا، ال بسياسات مجزأة 

ومخصخصة، إذ ال تستقيم مقاربة دولتيَّة 
إْن لم نطرح حلواًل متكاملة من السياسي، 

إلى السيادي، إلى القانوني، إلى االقتصادي/
االجتماعي/البيئي فالديبلوماسي، وإاّل 

نستمر في االستجداء التمويلّي، واستعراض 
العضالت الخطابيَّة، فتزداد التوتّرات، وتتراكم 

اإلشكاالت، وتعلو الجدران أمام الحلول.
لبنان وعودة النازحين: محاذير   >>

الديبلوماسيَّة؛ زياد الصائغ، النهار، 28 أيلول 2017¶

قال الرئيس ميشال عون خالل حفل االستقبال 
الذي اقامه على شرفه السفير اللبناني لدى 

فرنسا رامي عدوان: »لدينا مشكلة كبيرة 
متمثلة بالنزوح الكثيف إلى لبنان. في لبنان 
500 ألف الجئ فلسطيني زاد عليهم مليون 

و750 ألف نازح سوري ونقل هذا العبء 
كثافة السكان في لبنان من 400 نسمة في 
الكيلومتر المربع إلى 600. إنَّ هذا العبء 
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الثقيل بات ينذر بالخطر نظرًا لتداعياته 
االقتصاديَّة واألمنيَّة الصعبة، وال سيما أنَّنا ال 

نزال نحارب الخاليا النائمة التي يمكن أْن 
تقوم بأعمال كما يحصل في أوروبا...«. 

عون اختتم زيارة الدولة لباريس  >>
بلقاء رئيس الجمعيَّة الوطنيَّة وإعلن تبادل

األوسمة مع ماكرون: لقينا كل التفهم للمواضيع 
المطروحة وإلزاحة العبء المتمثل بالنزوح السوري؛ 

األنوار، 28 أيلول 2017¶

دعا نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم 
قاسم خالل مجلس عاشورائي، »الحكومة إلى 
معالجة األزمات االجتماعيَّة وملف النازحين 

وإيجاد فرص عمل«. ومما قاله في مسألة 
النازحين: »هناك أكثر من 85٪ من األراضي 

السوريَّة آمنة والنظام موجود، وتستطيع 
الدولة اللبنانيَّة أْن تنسق هذا األمر«.

الشيخ قاسم دعا الحكومة إلى معالجة   >>
 األزمات االجتماعيَّة وملف النازحين والبطالة؛

األنوار، 28 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قال وزير 
خارجيَّة النظام السوري وليد المعلّم مؤخرًا في 

حديث تلفزيوني ردًّا على سؤال عن ضمان 
الحكومة السوريَّة عودة النازحين إلى بالدهم: 

»نحن نضمن سالمتهم لكن ال نستطيع أْن 
نجبر أحًدا على العودة. هذه عودة طوعيَّة إلى 

أرض الوطن، وأنا أعتقد أنَّ معظمهم راغب 
في العودة«. كما كان الفتًا خالل المقابلة أنَّ 
المعلم تجنب اإلجابة عن سؤال عّما إذا كان 
اللقاء بينه وبين وزير الخارجيَّة جبران باسيل 

تطرّق إلى مسألة النازحين السوريين!
إلى دعاة »التنسيق«... هل يريد »النظام«   >>

عودة النازحين؟؛ المستقبل، 28 أيلول 2017¶

عقد في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي 
اجتماع للخليَّة األمنيَّة ضم المنسق الميداني 

مع المنظمات التي تعنى بشؤون النازحين.

جرى خالل اللقاء عرض شامل لتداعيات مقتل 
الشابة ريا الشدياق في مزيارة ومقررات 

المجلس البلدي التي صدرت إثر الحادثة.

أكد المجتمعون على »ضرورة التشدد في 
تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن 

المراجع المختصة التي ترعى شؤون النازحين 
السوريين في بلدات وقرى القضاء وعلى دور 

األجهزة الرسميَّة المختصة في معالجة كافة 
المواضيع ذات الصلة«.

اجتماع أمني في زغرتا بحث تداعيات   >>
جريمة قتل ريا الشدياق؛ األنوار، 28 أيلول 2017¶

النائب السابق مصطفى علوش يقول إنَّ 
»المنطق الذي استعمله وزير الخارجيَّة حول 
تسهيل عودة الالجئين السوريين إلى بالدهم 
ما هو إاّل محاولة يائسة لتسويغ المذلة التي 

أوقع نفسه بها بهذا اللقاء« وأضاف أنَّ »بشار 
األسد لن يسمح بعودة معظم الالجئين إْن 

عاد األمر له ألسباب مذهبيَّة بحتة«.
حّذر من احتمال تجّدد العمليات  >> 

 ذات الطابع األمني ــ علوش لـ»النهار«:
 منظومة الممانعة أخذت فريق الرئيس رهينة؛ 

وجدي العريضي، النهار، 29 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: جريمة 
مزيارة البشعة وما سبقها من جرائم على 

أيدي الجئين أو نازحين سوريين ذكَّرت بكلمة 
للوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة: »إنَّ البلد 
مستباح، ففي كل بلدة، في كل حّي، الجئون 
سوريون يُسالموننا في النهار ويقاتلوننا في 
الليل، وعندنا أنصاف عقول تريد بقاءهم«.

المطلوب إًذا أْن تشكل لجنة وزاريَّة أو لجنة 
أمنيَّة برئاسة المدير العام لألمن العام اللواء 

عباس إبراهيم، وقد صار خبيرًا في تنفيذ 
المهمات الصعبة، وذلك باعتماد شتى الوسائل 

التي تؤمن عودة الالجئين السوريين إلى 
ديارهم، فتأمين هذه العودة هو غاية كل 
اللبنانيين وهم مجمعون عليها، وال يجوز 

الخالف في شأنها على الوسائل، فيكون ذلك 
سببًا لبقاء الالجئين السوريين إلى أجل غير 
معروف ولبنان غير قادر على تحّمل عبء 

بقائهم.
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الواقع أنَّ إبقاء اللجوء الفلسطيني من دون 
حل أشعل حربًا داخليَّة في لبنان، وأنَّ إبقاء 
اللجوء السوري من دون حل أيًضا قد يعيد 

لبنان الكبير صغيرًا...
لئل يكرر خطأه مع اللجئين الفلسطينيين...   >>
لبنان يعتمد كل الوسائل إلعادة النازحين؛ إميل خوري، 

النهار، 29 أيلول 2017¶

أكد رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
جلسة مجلس الوزراء أنَّه »لمس خالل جولته 
ا دوليًّا للموقف اللبناني حيال  الخارجيَّة تفهمًّ
موضوع النازحين السوريين، مع وعد بتبنيه«.

عون يتبنى الحكومة »للعهد«  >> 
استيعابًا لألزمة؛ النهار، 29 أيلول 2017¶

قدر المجلس األعلى لطائفة الروم الملكيين 
الكاثوليك »إيجابًا« مواقف رئيس الجمهوريَّة 

ميشال عون في نيويورك، وال سيما منها 
تأكيده رفض التوطين وعودة النازحين.

مجلس الكاثوليك: ال يجوز حرمان   >>
 المستفيدين ويجب أْن تتزامن الضرائب مع إصلح؛

النهار، 29 أيلول 2017¶

»سأل رئيس سابق للحكومة عن سبب عدم 
توجيه الرئيس السوري نداء إلى مواطنيه 

النازحين إلى لبنان للعودة إلى بالدهم إذا 
كان مسيطرًا على 85 في المئة من األرض 

السوريَّة«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛  >> 

النهار، 29 أيلول 2017¶

م محافظ عكار المحامي عماد اللبكي  عمَّ
على البلديات وعلى المخاتير في البلدات 

والقرى التي ال بلديات فيها في محافظة 
عكار، تعميًما موّجًها من وزير الداخليَّة 

والبلديّات نهاد المشنوق، وجاء فيه: »حيث 
إنَّنا في صدد إجراء دراسة حول أعداد الرعايا 

السوريين النازحين المتواجدين في لبنان 
وأماكن تجمعاتهم، وبسبب وجود اختالف 

ما بين أعدادهم واألعداد الحقيقيَّة المصرح 

عنها. لذلك، يطلب إليكم، كل في ما خصه، 
التعميم على البلديات والمخاتير في البلدات 

التي ال يوجد فيها بلديات، إجراء مسح 
عام ودقيق كل ضمن نطاقه البلدي ألعداد 

النازحين السوريين وأماكن تجمعاتهم وذلك 
في مهلة أقصاها 10 أيام«.

إجراء مسح للنازحين في قرى عكار؛   >> 
األنوار، 29 أيلول 2017¶

المديريَّة العامة لألمن العام توقف المدعو 
)خ. ع. ق.( تولد 1998 من الجنسيَّة السوريَّة 

النتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة. 

إلى ذلك، أعلنت المديريَّة العامة ألمن الدولة 
في بيان عن توقيف السوري )محمد ج.( في 
جبيل لقيامه بتأمين مستندات رسميَّة سوريَّة 
مزورة لقاء مبالغ ماليَّة، وتبين خالل التحقيق 
أنَّه يدير شبكة تقوم بتزوير مستندات رسميَّة 

سوريَّة بالتعاون مع المدعو )قوس ط.( 
المقيم في إدلب.

األمن العام يوقف سوريًا ينتمي إلى  >> 
 »جبهة النصرة« ــ االدعاء على خليَّة إرهابيَّة من

23 عضًوا؛ األنوار، 29 أيلول 2017¶

رأت كتلة الوفاء للمقاومة خالل اجتماعها 
الدوري في مقرها في حارة حريك برئاسة 

النائب محمد رعد أنَّ »لقاء وزير الخارجيَّة 
والمغتربين جبران باسيل ونظيره السوري 
وليد المعلم إيجابي للبلدين، والمطلوب 

عدم االنصياع لضغوط دوليَّة تؤذي مصالح 
لبنان«. 

الوفاء للمقاومة: لقاء باسيل/المعلم إيجابي   >>
والمطلوب عدم االنصياع لضغوط تؤذي مصالح لبنان؛ 

األنوار، 29 أيلول 2017¶

اتخذت حركة فتح قراًرا بتركيب كاميرات 
مراقبة على مداخل مخيم عين الحلوة 

ومخارجه كافة والمناطق الحساسة لتعقب 
تحركات المطلوبين.

كاميرات مراقبة في عين الحلوة؛  >> 
صدى البلد، 29 أيلول 2017¶
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كشف رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
خالل جلسة مجلس الوزراء إحصاءات صادرة 

عن منظّمات دوليَّة ذات صلة بملّف النازحين 
السوريين في لبنان، علًما بأنَّ الجمهوريَّة« 

كانت قد نشرتها في عددها الصادر في 11 
تموز 2017 تحت عنوان »معلومات مخيفة 

عن تداعيات النزوح«. ومما جاء في هذه 
المعطيات:

 • 40 في المئة من السجناء في لبنان 
سوريون.

• 30 في المئة ازدياد في معدل بطالة 
اللبنانيين.

• تزايد والدات مكتومي القيد.

• تهريب قسم كبير من البضاعة السوريَّة ذات 
كلفة أقل.

• وظائف ومهارات سوريَّة في لبنان: مّساحون، 
مهندسون، حالقون، سائقو شاحنات وباصات 

مدارس، موزّعون، ديليفري وفاليه باركينغ وهو 
قطاع مهم ويؤّمن أكثر من 300 ألف فرصة 

عمل.

• ازدياد النفايات بسبب الزيادة السكانيَّة 
والزيادة االستهالكيَّة ألنَّ مدخولهم زاد، وفي 

غالبيتهم لديهم مدخوالن: مدخول المساعدات 
التي تأتيهم من الدول المانحة ومدخول ثاٍن 

من العمالة في لبنان.

• أصبح النازحون السوريون 40 ٪ من عديد 
الشعب اللبناني من دون احتساب الوالدات.

• 6 ماليين رغيف يوميًا هي حصة النازحين.

• تضاعف في نسبة النفايات الصلبة ومياه 
الصرف الصحي لتزيد من خطورة أزمة 

النفايات الموجودة أساًسا في لبنان والتي لم 
تتوافر لها مخارج حلول حتى الساعة.

• ازدياد في أزمة السير بين 40 و50 في المئة.

• 80 في المئة من المهاجرين اللبنانيين ما 
دون الـ 35 عاًما.

• 40 في المئة من خّريجي الجامعات عاطلون 
عن العمل.

• 50 فــي المئــة من الذكور و30 ٪ من 
النســاء يهاجرون خالل ســنة من تخّرجهم.

• 50 فــي المئة من وظائــف اللبنانيين من 
دون عقود عمل.

• 48 فــي المئة هي نســبة الهّوة بين 
التعليم وســوق العمل.

• انخفضت االســتثمارات األجنبيَّة المباشــرة 
نحــو 45 في المئة.

• تراجــع النمو من 9 فــي المئة إلى صفر.

• ارتفعــت البطالة مــن 11 في المئة إلى 
نحــو 30 في المئة، ومــن بينها 35 في 

المئــة في صفوف الشــباب )50 في المئة 
في عكار مثاًل(.

• بلــغ عدد العاملين الســوريين الذين 
تفوق أعمارهم الـ 15 ســنة، أي في ســن 

العمل، نحو 930 ألف ســوري )62 في 
المئــة من النازحين(.

• ارتفعت نســبة اللبنانيين الذين يعيشــون 
تحــت خط الفقــر إلى 32 في المئة، 
ويوجــد 60 فــي المئة من هؤالء في 

مناطــق ذات كثافة إســالميَّة، مثل عكار 
الشمالي. والبقاع 

ن تقرير عون »الخطير« ماذا تضمَّ  >> 
عن النازحين؟؛ الجمهوريَّة، 29 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: إنَّ 
التجاذب الذي يشهده لبنان على خلفيَّة 

دفع حلفاء النظام السوري لبنان الرسمي إلى 
التطبيع مع نظام األسد بذريعة العمل معه 
من أجل إعادة الالجئين يظهر حجم التباعد 

اإلقليمي والدولي إزاء المقاربات حيال ما 
يجري في سوريا فضاًل عن أنَّه ال غطاء دوليًّا 
أو إقليميًّا لعودة الالجئين. روسيا لم تتحدث 

أبًدا عن عودة الالجئين السوريين في إطار 
مقاربتها العسكريَّة وغير العسكريَّة للوضع 

السوري.
»عمل لم ينجز« بين أميركا وروسيا؟؛  >> 

روزانا بو منصف، النهار، 30 أيلول 2017¶
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»يؤكد سفير لبناني سابق أْن ال نيَّة لدى 
واشنطن لتوطين الفلسطينيين والسوريين في 
لبنان لكنها أيًضا ال تملك مبادرة إلعادتهم إلى 

مسقطهم أو نقلهم إلى بلد ثالث«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛ النهار، 30 أيلول 2017¶  >>

قد يكون محض مصادفة أو ربما تعّمًدا أْن 
يخصص البنك الدولي جهًدا إلصدار تقرير 

عن الوظائف في شمال لبنان، وإلحاقه 
بزيارة لمدير برنامج الحماية االجتماعيَّة 

والعمل في البنك ميغيل روتكوسكي إلى 
لبنان.

األولويَّة بالنسبة إلى روتكوسكي تكمن في 
اللبنانيين وليس في النازحين السوريين، 

والمنافسة بينهم قائمة حتى ما قبل األزمة 
السوريَّة، وال سيما قطاع البناء.

الشمال المهّمش من منظار البنك الدولي:   >>
 فرص عمل لمواجهة الفقر والبطالة والنزوح؛

سابين عويس، النهار، 30 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تعرضت 
»التسوية الرئاسيَّة« التي جاءت بالجنرال 

ميشال عون رئيًسا للجمهوريَّة وبالرئيس سعد 
الحريري رئيًسا للحكومة، لسلسلة اختبارات 

قاسية، أدت في ما أدت إلى اهتزازها من 
دون أْن تتسبب بسقوطها.

شروخ في »التسوية الرئاسيَّة«؛  >> 
علي حمادة، النهار، 30 أيلول 2017¶

عن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل خالل جولة له في عكار: »ال نستطيع 

تحمل هذا الكم من الجرائم المرتكبة من 
بعض النازحين والدولة تتفرج«.

باسيل في يوم عكاري: ال نستطيع تحمل   >>
جرائم يرتكبها بعض النازحين؛ النهار، 30 أيلول 2017¶

في لقاء مــع ممثلي الدول المانحة، وزير 
الشــؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي يرفض 
»ربط الفقر في لبنان بالنزوح الســوري 
فقط«، لكنه يشــدد على »األثر السلبي 

لهذا النزوح على االقتصاد ما زاد من نســبة 
الفقر«. 

بوعاصي لممثلي الدول المانحة:  >> 
 20 من 50 ألًفا استمارات »األكثر فقًرا« بعد

إعادة التدقيق فيها؛ النهار، 30 أيلول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يكفي 
أْن نتذكر موقف النظام السوري الذي لن 

يعيد من المليوني نازح عندنا إاّل مناصريه، 
ويكفي التوقف عند الدعوات الغربيَّة الفظة 

التي توحي بإمكان توطين السوريين في 
دول الجوار، لكي ندرك ضرورة أْن ترتفع 

أصوات الممانعين السياديين الذين يقاومون 
محاوالت الهيمنة على لبنان...

العصب مشدود؛  >> 
راجح الخوري، النهار، 30 أيلول 2017¶

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في بكركي مفوضة األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين في لبنان ميراي جيرار التي 
أشارت إلى »أنَّ الزيارة للبحث في األوضاع 

الراهنة وال سيما موضوع النازحين وسبل 
مساعدتهم ومساعدة لبنان«.

الراعي جدد المطالبة بمساعدة المدارس   >>
الخاصة ودعا إلى حملة دعًما القتراح رئيس الجمهوريَّة؛ 

النهار، 30 أيلول 2017¶

كرر حزب الوطنيين األحرار في بيان، بعد 
اجتماع مجلسه األعلى برئاسة النائب 

دوري شمعون، الدعوة إلى »حل للنازحين 
السوريين يضمن عودتهم إلى أماكن آمنة 
في بلدهم موفوري الكرامة، بالتنسيق مع 

األمم المتحدة وبالتعاون مع دول التحالف 
الدولي المعنيَّة بالوضع السوري«، رافًضا 

»دعوات االتصال بالنظام السوري بذريعة 
تسهيل عودة النازحين، إذ إنَّه المسؤول عن 

تهجيرهم ويعمل بحسب أجندة ديموغرافيَّة 
لضمان استمراره في السلطة«.

األحرار جدد المطالبة بإجراء االنتخابات   >>
الفرعيَّة؛ النهار، 30 أيلول 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: خرج 
واحد من أبرز المتشددين المطلوبين 

للسلطات اللبنانيَّة من مخيم عين الحلوة 
ببطاقة مزورة، رغم اإلجراءات األمنيَّة 

المشددة المفروضة على مداخل المخيم. 
المطلوب فادي إبراهيم، هو المطلوب األول 
للدولة اللبنانيَّة في مخيم عين الحلوة، ومن 

المرجح أنَّه غادر إلى سوريا.
هروب أبرز المتشددين المطلوبين  >> 

من مخيم عين الحلوة؛ الشرق األوسط، 30 أيلول 2017¶

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي مع مدير الحماية االجتماعيَّة 
وخبرات الوظائف العالميَّة في البنك 

الدولي مايكل روتكوسكي ومديرة برنامج 

البنك الدولي للتنمية حنين السيد، أوضاع 
النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، 
والمخطط التوجيهي الذي وضعته الحكومة 

اللبنانيَّة بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري 
لالستثمار في البنى التحتيَّة. وشدد المرعبي 

على »أهميَّة تمويل المخطط التوجيهي 
المذكور الذي من شأنه خلق آالف فرص 
العمل، وتوفير االستثمار في تأهيل البنى 

التحتيَّة في المناطق النائية التي تستضيف 
العدد األكبر من النازحين، وال سيما في 

البقاع والشمال«. وطالب البنك الدولي بأْن 
»يركّز في مشاريعه المستقبليَّة على هذه 

المناطق النائية، حيث تبلغ نسبة الفقر ٪63.
المرعبي لوفد البنك الدولي: لبنان مع عودة   >>

آمنة للنازحين؛ األنوار، 30 أيلول 2017
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دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، 
خالل زيارة رعويَّة لمدينة زحلة، اللبنانيين 

إلى أن »يعملوا متكاتفين لتسهيل عودة 
النازحين السوريين إلى بالدهم«، واعتبر أن 
هذه الدعوة »ال تنّم عن حقٍد أو بغٍض، بل 
للتخفيف من اإلرهاق االقتصادي والفلتان 

األمني واالعتداءات والسرقات«، الفتًا إلى أن 
»السوريين ينافسون اللبنانيين على لقمة 

عيشهم«.
الراعي يدعو اللبنانيين إلى التكاتف  >> 

إلعادة السوريين؛ الشرق األوسط، 1 تشرين األول 2017¶

على ذّمة المقال المشار إليه أدناه: يلتف 
متشددو مخيم عين الحلوة على اإلجراءات 

األمنيَّة الرسميَّة، ويتسربون من المخيم 
بشكل »إفرادي« باتجاه سوريا، في ظل رفض 

الدولة اللبنانيَّة ألي تسوية، مشترطة عليهم 
أْن يسلموا أنفسهم وأْن يخضعوا للمحاكمة.

تسرّب مطلوبي مخيم عين الحلوة...   >>
 والجيش يعزز إجراءاته... مصادر »فتح« ال ترى

 مخرًجا للمتشددين سوى تسليم أنفسهم؛
نذير رضا، الشرق األوسط، 1 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يتحضر 
العالم إلنجاز اتفاق حول الهجرة اآلمنة 

والمنظمة والنظاميَّة، وهو يعني لبنان كثيرًا 
باعتباره البلد األول في العالم من حيث 

المساحة وعدد السكان المضيف لالجئين. 
وفي حين كانت المنطقة العربيَّة مهتمة 

بهذه القضيَّة من خالل وجود ممثليها في 
بيروت قبل أيام حيث حضرت وناقشت، فإنَّ 

صاحب الدار كان شبه غائب!

فماذا جرى؟ على مدى يومين، 
بين 26 و27 أيلول الماضي، 

عقدت اللجنة االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة لغرب آسيا )اإلسكوا( في مقرها 

بوسط بيروت االجتماع التشاوري اإلقليمي 
المعني بالهجرة الدوليَّة في المنطقة العربيَّة 
تحضيرًا لالتفاق العالمي حول هذا الموضوع، 

وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين على 
المستويين الرسمي والديبلوماسي في 

المنطقة وفي األمم المتحدة.

في إحدى أوراق العمل التي جرى توزيعها 
خالل اجتماع اإلسكوا نقرأ: »إنَّ الهجرة تنتشر 

بين الدول العربيَّة، لكن القسم األكبر من 
التحركات السكانيَّة هو نزوح بفعل الصراع 

في سوريا... غير أنَّ النازحين يأتون أيًضا 
بمهارات ورأس المال. فمثاًل، تملّك النازحون 
السوريون أو استثمروا في نحو 26 في المئة 

من األعمال التجاريَّة الجديدة في تركيا 
عام 2014، أما في مصر فاستثمر النازحون 

السوريون نحو 800 مليون دوالر...«.
ملف أخطر قضيَّة عالميَّة جاء  >> 

 إلى بيروت ولبنان شبه غائب! لماذا؟؛
أحمد عياش، النهار، 3 تشرين األول 2017¶

أعلنت »مجموعة منظمات العودة إلى طريق 
الدراسة« أنَّها »افتتحت 19 مركزًا تعليميًا 

ومجتمعيًا في مختلف أنحاء لبنان، بتمويل 
من »الصندوق االئتماني األوروبي«. يسمح 

المشروع لـ 18,682 الجئًا وطفاًل من الفئات 
المهمشة بارتياد المدرسة في لبنان واألردن.

منظمات دوليَّة تفتتح 19 مركزًا تعليميًّا   >>
للنازحين في لبنان؛ األنوار، 3 تشرين األول 2017¶
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أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، ردًّا على سؤال حول الورقة التي 

أعّدها رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
في شأن النازحين السوريين والتي بَيََّن فيها 
باألرقام خطر استمرار وجودهم على لبنان، 

إلى »أننا كوزارة معنيَّة بالنازحين أعددنا 
ورقة وقّدمناها إلى اللجنة الوزاريَّة الخاصة 

بموضوع النازحين برئاسة الرئيس سعد 
الحريري، لكن بتنا ال نعلم الجهة المسؤولة 
عن ملف النازحين، وكأن هناك تزاحًما بين 

المسؤولين على استالمه«، وأسف »ألننا 
نسمع كالًما حول ملف النزوح يُنسب إلى 

جهة دون أخرى وكأنَّ هناك من يريد إعادتهم 
إلى سوريا، في حين أنَّ آخرين ال يُريدون 
ذلك«، مضيًفا »آثرنا عدم اإلعالن عن شيء 

في شأن ملف النازحين قبل االتّفاق السياسي 
حوله«. وأشار إلى أنَّ »معظم القوى السياسيَّة 

تتعاطى مع ملف النزوح بجّديَّة، إاّل ]وزير 
الخارجيَّة جبران[ باسيل وفريقه. وما وصلنا 

إليه اليوم مرّده إلى عدم اعترافه بوجود 
نازحين ورفض إقامة مخيمات إليوائهم ووقف 
تسجيل الوالدات وصواًل إلى التحريض عليهم، 

في حين أنَّ اللبنانيين جميًعا أكدوا رفضهم 
التوطين انسجاًما مع ما ورد في الدستور«، 

وأضاف المرعبي: »إنَّ باسيل يستخدم ملف 
النزوح لغايات تطبيعيَّة مع النظام السوري 

وإقليميَّة لدعم المشروع اإليراني في 
المنطقة، وهذا ما ال نقبل به ولن يتم مهما 
كلّف األمر، علًما أنَّ حدودنا مفتوحة لعودة 

إخواننا السوريين في أي وقت«.
المرعبي عن زيارة باسيل لعكار: لن نتعاطى   >>
معه في شكل تسامحي؛ األنوار، 3 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بحسب 
تقرير لمنظمة »هيومن رايتس واتش« فإنَّ 

135 مليون دوالر كانت ُمخصصة لتمويل 
كلفة التعليم لألطفال السوريين الالجئين في 

لبنان »فُقدت« عند نهاية عام 2016. وِمّما 
أشار إليه التقرير »غياب الشفافيَّة عن تمويل 

المانحين لتعليم الالجئين السوريين« حيث 

إنَّ امتناع الجهات المانحة عن إعداد تقارير 
ُمفّصلة عن األموال التي دفعتها »جعل من 

المستحيل تحديد مقدار الدعم الذي يُقّدمه 
المانحون لتمويل التعليم في كل بلد ُمضيف«. 
وأوضح التقرير أنَّ العديد من الجهات المانحة 
تعّهدت بتمويل كلفة تعليم الالجئين لسنوات 

عدة، »لكّن المملكة الُمتحدة كانت الجهة 
المانحة الوحيدة التي نشرت معلومات ُمَفّصلة 
عن التزامات التمويل لخطط التعليم اللبنانيَّة 

واألردنيَّة«.
تمويل تعليم أطفال اللجئين السوريين:  >>
مئات مليين الدوالرات... »مفقودة«؛ هديل فرفور، 

األخبار، 3 تشرين األول 2017¶

دعا عضو القيادة القوميَّة في حزب البعث 
العربي االشتراكي عاصم قانصوه السفير 

السوري إلى »االهتمام أكثر بملف مليون 
الجئ من بلده إلى لبنان منه بالتدخل في 

شؤون الحزب«. 
بعث لبنان بـ 3 أجنحة والغلبة  >> 

 لـ »حزب السفارة« ــ يجمعهم الوالء لألسد...
وقانصوه يشكو علي؛ النهار، ٤ تشرين األول 2017¶

على غرار موقفه الحازم من على منبر األمم 
المتحدة قبل أيام، جدد رئيس الجمهوريَّة 
العماد ميشال عون ]من اإلليزيه[ التوّجه 

اللبناني برفض بقاء النازحين السوريين على 
أرضه، وعدم القبول بالتوطين »مهما كان 

الثمن«. 

في السياق عينه جاء موقف البطريرك 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي والذي 

ردَّده في لقاءاته مع قادة العالم ومسؤولي 
األمم المتحدة، والقائل بأنَّه »ال لتوطين 

الفلسطينيين وال لتوطين السوريين ونحن 
نرفض أي كالم عن عودة طوعيَّة لهم، فالعودة 

ال يُمكن أْن تكون إاّل قسريَّة وإلزاميَّة... في 
ا يُمكن أْن تستقبل كل  سوريا مناطق آمنة جدًّ

النازحين بكرامة«.

فمنذ تشرين الثاني 1969، ولبنان يدفع ثمن 
خطيئة اتفاق القاهرة الذي سّهل العمل 
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الفدائي في لبنان، وشّرع الوجود الفلسطيني 
المسلّح، فهل نكرر الخطأ ذاته مع ملف 

النازحين السوريين أم األجدى أْن نتعلّم من 
التجربة المرة وويالتها؟ المطلوب الحزم، 

وخصوًصا أنَّه ال مجال للعودة عن الخطأ في 
مثل هذه الحاالت.

من اتفاق القاهرة إلى كواليس  >> 
اتفاقات اليوم ــ الخطر موجود... والتوطين مرفوض؛ 

بول كنعان، النهار، ٤ تشرين األول 2017¶

حضَّ تكتل التغيير واإلصالح الحكومة في 
بيان تاله الوزير السابق غابي ليون بعد 

اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل، على 
»البحث في ورقة الوزير باسيل لمعالجة ملف 
النازحين السوريين«، الفتًا إلى أنَّ »لبنان يلتزم 
القوانين واإلجراءات وحقوق اإلنسان، والورقة 
المعدة من الوزير جبران باسيل تحترم هذه 

الضوابط«.
»التغيير واإلصلح«: اللتزام المهل   >>

االنتخابيَّة؛ النهار، ٤ تشرين األول 2017¶

عن الوزير السابق رشيد درباس في حديث 
صحافي: »إنَّ الورقة التي قّدمها أخيرًا رئيس 
الجمهوريَّة في شأن النازحين مبيًّنا باألرقام 

خطر وجودهم في لبنان، سبق أن قّدمنا 
نفسها عندما كّنا على رأس وزارة الشؤون 
االجتماعيَّة وطرحناها في اجتماعاتنا مع 

المؤسسات الدوليَّة بعد أْن وافق عليها مجلس 
الوزراء باإلجماع، موضًحا أنَّ 40 في المئة 

من النازحين السوريين في لبنان ينتمون إلى 
المناطق التي شملها اتّفاق خفض التوتر، 

وبالتالي يُمكن البدء بحملة مشتركة بعيدة 
من التجاذب واالنقسام السياسي تترافق مع 

حمالت ضغط عربيَّة ودوليَّة لوضع خطة 
ملموسة من أجل إعادتهم إلى تلك المناطق«، 
مشدًدا على »أهميَّة إخراج ملف النازحين من 

إطار التجاذب السياسي، ألنَّ اللعب به يرتد 
خطرًا علينا جميًعا«.

درباس: ٤0 في المئة من النازحين ينتمون   >>
إلى مناطق خفض التوتر؛ األنوار، ٤ تشرين األول 2017¶

بدأت »الجمعيَّة اللبنانيَّة للدراسات والتدريب« 
األعمال في مشروع إنشاء قنوات ري الذي 

تنفذه بالتعاون مع منظمة األغذية العالميَّة 
في كل من بلدات بوداي، العين والفاكهة، 
ويقوم بتنفيذ العمل مشاركون من الشباب 

اللبنانيين والسوريين األكثر حاجة للعمل.
قنوات ري وتمديد شبكات  >> 

 لتصريف األمطار وحملة تشجير في البقاع؛
األنوار، ٤ تشرين األول 2017¶

مركز الخدمات اإلنمائيَّة في بزبينا عكار، 
ينفذ سلسلة دورات تدريبيَّة لنساء لبنانيات 
وسوريات، وذلك في إطار مشروع التمكين 

االقتصادي والتعبئة المجتمعيَّة للنساء 
المتأثرات باألزمة السوريَّة في لبنان، بالتعاون 

 UN بين وزارة الشؤون االجتماعيَّة ومنظمة
WOMEN وبالشراكة مع مؤسسة الصفدي 

ومنظمة أبعاد وجمعيَّة التجارة العادلة.
دورات تدريبيَّة للنساء في عكار؛  >> 

األنوار، ٤ تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لم يكن 
للبنان يد في أزمة النزوح الســوري. لكن 
للبنــان مصلحة أكيدة في إيجاد الحلول 

المتفاقمة. لألزمة 

اعتاد المجتمــع الدولي، ممثَّال بالمنظمات 
المعنيَّة بشــؤون الالجئين، أْن يتعامل مع 

لبنــان وكأنَّــه ال دولة فيه وال قرار، مثلما 
كانت الحال فــي زمن الحرب وبعد انتهائها. 

تحاول الدولة اآلن أْن تســتعيد دورها 
للتصــدي لألزمة. وجاء كالم رئيس الجمهوريَّة 

العماد ميشــال عون في األمم المتحدة 
واضًحــا ومعبّرًا، إذ ميّز بين النزوح واللجوء، 
مشــّدًدا على ضرورة تحديد أسباب النزوح 
لرســم السياســة التي يجب أْن يتبعها لبنان 
حفاظًا علــى مصالحه. وهذا الموقف يأتي 

على خلفيَّة التعامل الدولي مع مأســاة 
الالجئين الفلســطينيين منذ 1948، حيث 

ســلَّم المجتمع الدولي بالموقف اإلسرائيلي 
الرافض لحق العودة...
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واستناًدا إلى الســجال الداخلي المعهود، 
فــإنَّ أي خطوة قد تتخذهــا الدولة اللبنانيَّة 

في اتجاه حل أزمة النازحين ســتعطى 
تفسيرات شــتى، تبدأ باالعتراف بالنظام 

الســوري لتصل إلــى »التطبيع«. وأيًّا كانت 
المواقف، األزمة تخص لبنان قبل ســوريا أو 
أي طــرف آخر، وهــي مرتبطة بجهات عدة، 
وخصوًصا الدولة الســوريَّة، الممر اإللزامي 
للحل ألي طرف معني باألزمة، ســواء كان 

لبنان، األمم المتحدة أو ســواهما.

وإلــى أْن يصبــح لبنان دولة مؤثرة في 
السياســة الدوليَّة، ال بد من وضع قطار حل 

أزمــة النازحين على الســكة، بدل التلطي 
وراء سياســة الالموقف، فال ســكة لحل أزمة 
النازحيــن إلــى اآلن وال قطار، بل رهان على 

االنتظار... وإذا تم النزوح الســوري بال 
إذن مــن أحــد، فال بد من »نزوح« طوعي 
وآمــن للقــرار اللبناني من الالموقف إلى 

المبادرة.
نزوح طوعي وآمن من اللموقف إلى   >>

المبادرة؛ فريد الخازن، النهار، 5 تشرين األول 2017¶

كرر البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشــال 

عون، دعمــه لمواقفه وتحديًدا من قضيَّة 
النازحين الســوريين وقال: »تشرفت بزيارة 

فخامة الرئيس لتهنئته بعودته بالســالمة، 
وشــكرته خصوًصا على خطابه الذي تناول 
فيه مواضيع أساســيَّة تعنينا، وعلى األخص 
اقتراحــه أْن يكون لبنان مركزًا دوليًا لحوار 
األديــان والثقافات والحضارات... والنقطة 

الثانية المهمة هــي قضيَّة إخوتنا النازحين 
الســوريين، وتمييزه بين العودة اآلمنة 

االختياريَّة...«. والعودة 
الراعي زار عون قبل سفره: طمأن إلى  >> 

أنَّ االنتخابات في أيار؛ النهار، 5 تشرين األول 2017¶

عن رئيس لجنة الحوار اللبناني/الفلســطيني 
الوزير السابق حســن منيمنة، بعد لقائه 

رئيس الحكومة ســعد الحريري: »جرى عرض 
شــامل ألوضاع الالجئين والمشاكل التي 

يُعانــون منها وجرت دعوة الرئيس الحريري 
إلى إقــرار وثيقة مجموعة العمل حول 

الالجئين الفلســطينيين التي ضمت القوى 
األساســيَّة في لبنان في مجلس الوزراء مع 

التشــديد الكامل على ما ورد فيها من رفض 
توطين والتمســك بحق العودة«.
الحريري عرض تقدم البرنامج  >> 

االستثماري للبنى التحتيَّة؛ النهار، 5 تشرين األول 2017¶

نــّدد المطارنة الموارنة في بيان إثر 
اجتماعهم الشــهرّي في بكركي، برئاسة 

البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
بـ»عودة مسلســل الجرائم«، معربين عن 

أســفهم لـ»أْن يكون وراء قســم ال يُستهان به 
من هــذه الجرائم بعٌض من الذين اضطروا 

إلى ترك أرضهــم وبيوتهم ضحايا للعنف 
المســتمر هناك«. وإذ اعتبروا »أنَّ هؤالء 
بفعلتهم هذه يتنّكرون لحســن الضيافة، 

وفي الوقت عينه يتســبّبون بقيام كراهيَّة 
نحــو أبريــاء منهم نزحوا من أرضهم طالبين 

ملجأً يصون لهــم حياتهم وكرامتهم«، طالبوا 
الســلطات األمنيَّة بـ»عدم التهاون في هذا 

االنفالت منًعــا لتولُّد عنٍف مقابٍل يزعزع 
األمن بكّل نتائجه الوخيمة« وناشــدوا 
الســلطات السياسيَّة الوطنيَّة والدوليَّة 

»بذل كل جهدها في ســبيل تعجيل عودة 
النازحين الســوريين إلى بالدهم، فهذا حق 

طبيعي لهم، ويفتح أمامهم باب المســاهمة 
في إعــادة بناء وطنهم، ويخفف العبء عن 

واللبنانيين«. لبنان 
المطارنة استعجلوا إعادة النازحين؛  >> 

النهار، 5 تشرين األول 2017¶

رئيس حزب الكتائب اللبنانيَّة النائب ســامي 
الجميل يلتقــي في بيت الكتائب المركزي 

في الصيفي الســفير األلماني في لبنان 
مارتــن هوت، ويجري خالل اللقاء البحث 

في ملف النازحين الســوريين والتأكيد على 
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ضرورة العمــل الجدي لتأمين عودتهم إلى 
بالدهم بمســاعدة المنظمات الدوليَّة.
سنحاسب كل من تغاضى عن تدمير  >> 

 صحتنا وبحرنا ــ رئيس الكتائب التقى السفير األلماني؛
األنوار، 5 تشرين األول 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: حوالى الساعة 

7.00 من تاريخ 2017/10/1 وفي أثناء نوم 
إحدى السيدات في سريرها بمنزلها الكائن 

في محلة ضهر صربا، الطابق الخامس، 
استفاقت على وجود شخص مرتديًا ثيابًا 
داخليًَّة فوضع يديه حول عنقها وحاول 

االعتداء عليها، فحصل تدافع وصراخ حينها 
الذ بالفرار عبر طاقة بمتخت الحمام نحو 

منور البناء، وقد تبين أنَّه الناطور، وبنتيجة 
التحريات واالستقصاءات المكثفة تمكنت 

شعبة المعلومات من معرفة هويَّة المشتبه 
به ومكان تواريه واختبائه، وتوقيفه في 

محلة غزير بتاريخ 2017/10/2 وهو )م. ب.( 
مواليد عام 1986، سوري. بالتحقيق معه 

اعترف بما نسب إليه. 
قوى األمن: توقيف ناطور حاول االعتداء  >> 

على سيدة في منزلها؛ األنوار، 5 تشرين األول 2017¶

جال وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي يرافقه مدير المركز الفرنسي 
للتنمية، ُمساعد الممثل اإلقليمي في 

مفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 
ورئيس المكتب الميداني في المفوضيَّة، في 
محافظة عكار، حيث زار الوفد بلدتي برقايل 
والقرقف، حيث يبلغ عدد سكان بلدة برقايل 
22000 نسمة، إضافة إلى ثمانية آالف نازح 

سوري، وعدد سكان بلدة القرقف 4000 
نسمة إضافة إلى 4000 نازح سوري، واستمع 

الوفد إلى عدد من النازحين السوريين في 
البلدتين، الذين أشاروا إلى معاناتهم بتأمين 

لقمة العيش بعد قيام المفوضيَّة العليا 
لالجئين بحذف أعداد كبيرة من المستفيدين 

من القسائم الغذائيَّة، إضافة إلى مشاكل 

تجديد اإلقامات في مركز األمن العام في 
العبدة، ومعامالت الزواج وتسجيل الوالدات، 
فضاًل عن مشاكل التعليم وضياع الطالب بين 

المنهاج اللبناني والمنهاج السوري. وكان 
الفتًا ما أعرب عنه النازحون السوريون لجهة 
رغبتهم في العودة إلى سوريا بمجرد وقف 

الحرب القائمة ووجود ضمانات لألهالي 
بالحفاظ على حياة أبنائهم وعدم قيام 

النظام باعتقالهم وزجهم في السجون أو 
تجنيدهم وجعلهم وقوًدا للحرب الدائرة حاليًّا 

في سوريا. كذلك انتقل الوفد إلى الحدود 
الشماليَّة في منطقة وادي خالد والتي يبلغ 
عدد أبنائها نحو 35000 مواطن ما يضاهي 
عدد النازحين السوريين، وتعاني المنطقة 
ظروفًا مأساويَّة جراء طول األزمة السوريَّة 

التي خلفت أضراًرا جسيمة في المنازل 
والممتلكات، وتفشي البطالة.

وفد من المنظمات الدوليَّة  >> 
قام بجولة في عكار؛ األنوار، 5 تشرين األول 2017¶

استضاف برنامج الشرق األوسط في »مركز 
وودرو ويلسون لألبحاث« في واشنطن وزير 
الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي في ندوة 
تناولت مسألة النزوح السوري والتحديات 

التي تفرضها على لبنان.
الوزير بوعاصي يبدأ زيارة  >> 

للواليات المتحدة؛ األنوار، 5 تشرين األول 2017¶

أقامت منظمة العمل الدوليَّة، بالتعاون 
مع وزارة العمل، ورشة عمل عن المشاورة 

اإلقليميَّة المعنيَّة بهجرة اليد العاملة والتنقل 
في آسيا/أفريقيا إلى الشرق األوسط، برعاية 

وزير العمل محمد كبارة.

األمين العام لجمعيَّة الصناعيين اللبنانيين 
الدكتور خليل شري لفت إلى أنَّ »النزوح 
واللجوء والعمالة األجنبيَّة في لبنان باتت 
تشكل 50 بالمئة من عدد سكان لبنان«، 

مشيرًا إلى »عدم وجود ميزانيَّة الستيعاب 
ذلك كون لبنان يعاني من أزمة اقتصاديَّة 
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خانقة وال يوجد موارد طبيعيَّة تعوضنا عن 
ذلك«، مؤكًدا أْن »ما من دولة في العالم 

تستطيع أْن تستوعب هذا العدد من 
النازحين كما يفعل لبنان«. 

كبارة: لبنان برهن تمسكه باحترام حقوق   >>
اإلنسان وانخراطه في تطوير المواثيق الدوليَّة والعربيَّة؛ 

األنوار، 5 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل 
عن »قطب سياســي بارز في 8 آذار«، أنَّ 

رئيس الجمهوريَّة ســوف يكلف مبعوثًا 
رئاســيًّا للتواصل مع الحكومة السوريَّة في 

شــأن تأمين عودة النازحين إلى قراهم، 
وأضــاف، )»القطب«(، أنَّ حزب الله أبدى 

اســتعداده للتعاون في هذا الملف إما 
مباشــرة أو من خالل تأمين المساعدة 

الالزمة للمبعوث الرئاســي... وأنَّ الطريق 
الوحيــد للحل هــو من خالل الدولة اللبنانيَّة، 

علــى أْن تتضمن خطة حل ملف النازحين 
الســوريين تجزئته إلى قسمين: القسم 

األول: الطلــب من األمن العام اللبناني وكل 
األجهــزة األمنيَّة والبلديات تقديم أعداد 

حقيقيَّــة للنازحين الموجودين داخل القرى 
والبلــدات اللبنانيَّة والبدء بعمليَّة فرزهم 
بين الســوريين المقيمين بطريقة شرعيَّة 

وبين الداخلين خلســة وبطرق غير شرعيَّة 
إلى لبنان، القســم الثاني: ترحيل السوريين 

المخالفيــن إلى بلداتهم أو أي مكان 
يختارونه داخل ســوريا، هذا من جهة، ومن 

جهة أخرى العمل على تســجيل الوالدات 
ومراقبة المســاعدات للنازحين إضافة 

إلى الفصل بيــن النازحين طوًعا للعمل 
والهاربين من الحرب في ســوريا.

ملف النازحين السوريِّين إلى الحل  >> 
 بالتجزئة ووفد رئاسي رسمي إلى دمشق قريًبا؛

منال زعيتر، اللواء، 5 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: ال تزال 
تداعيات خســارة ابنة مزيارة الشابة ريا 

شــدياق تتفاعل فصواًل، وهو ما دفع بلديات 

زغرتا إلى اتّخاذ سلســلة إجراءات في حق 
النازحيــن المقيمين في مناطقهم، لتالفي 

المشــكالت. وذكّرت بلديَّة زغرتا/إهدن 
المواطنين بـ»اإلجراءات المرتبطة بشــروط 

إيــواء النازحين المطبّقة في زغرتا إهدن 
والواجب اتّباعها والتشــّدد بالتزامها«.

من جهته، أصدر رئيس بلديَّة عرجس 
النموذجيَّة، رئيس اتّحاد بلديات زغرتا، بيانًا 
حول التدابير المتّخذة بشأن تنظيم الوجود 

السوري في بلدة عرجس، ومنها »الطلب إلى 
أصحاب معاصر الزيتون واألمالك الزراعيَّة 

حصر إقامة الورش التي تعمل لديهم، بعيًدا 
من المساكن، وجوب توقيع عقد إيجار منظّم 

لدى الكاتب العدل بين المالك والمستأجر 
وتقديمه إلى البلديَّة لتسجيله وفق األصول«. 
ومن التدابير المتّخذة: »منع تأجير المخازن 

بهدف استعمالها للسكن، منع سكن أكثر من 
عائلة واحدة في المسكن، منع سكن أكثر 
من شخصين في الغرفة الواحدة، وجوب 

توافر الشروط الصّحيَّة في المأجور من مياه 
وصرف صّحي وغيرها، إضافة إلى المحافظة 
الدائمة على النظافة العامة، منع إقامة أّي 

احتفال أو أّي تجّمع ألّي مناسبة قبل الحصول 
على موافقة البلديَّة أو السلطات المختصة، 

عدم التجّول بالدراجات الناريَّة غير المرّخصة 
ضمن نطاق البلدة، عدم إقامة الخيَم بال أّي 
ترخيص قانوني من المراجع المختصة ضمن 
نطاق البلدة، استيفاء المقيمين من الجنسيَّة 

السوريَّة أو غيرها لشروط اإلقامة والعمل 
وأْن يكون كفيل كل منهم من أبناء البلدة 
دون سواه، والطلب من المستأجرين غير 

المتوافقة أوضاعهم مع هذه التدابير العمل 
على تسوية أوضاعهم القانونيَّة خالل مهلة ال 
تتجاوز الخمسة عشر يوًما من تاريخه«. وأكّد 
البيان أنَّ »شرطة البلديَّة ستالحق أيَّ مخالفة 
بالتنسيق مع القوى األمنيَّة المختصة«، طالبًا 

»التقيّد بمضمون هذا اإلعالن تحت طائلة 
المسؤوليَّة«.

إلى ذلك، نفــذت هيئات المجتمع األهلي 
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في زغرتــا اعتصاًما أمس أمام مبنى ثانويَّة 
زغرتا الرســميَّة، للمطالبة بـ »ترحيل 

النازحين الســوريين الذين يقطنون األحياء 
المكتظة، كي ال تتكرر جريمة ريا الشــدياق، 

وألنَّ أمــن أوالد زغرتا فوق كل اعتبار«.
بلديات زغرتا تتخذ إجراءات  >> 

بحق النازحين؛ الجمهوريَّة، 5 تشرين األول 2017¶

في إطار مشروع دعم المجتمعات اللبنانيَّة 
المضيفة، تسلمت الجمعيَّة التعاونيَّة لصيادي 

األسماك في ساحل الشوف قوارب ومعدات 
صيد بتمويل من المملكة المتحدة. ينفذ 

هذا المشروع بالشراكة بين وزارة الشؤون 
االجتماعيَّة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

لدعم المجتمعات اللبنانيَّة األكثر ضعًفا 
لتخطي تداعيات أزمة اللجوء السوري. 

المملكة المتحدة تدعم المجتمعات   >>
اللبنانيَّة المضيفة؛ النهار، 6 تشرين األول 2017¶

كرر »التيار المســتقل« في بيان بعد اجتماع 
مكتبه السياســي برئاسة نائب رئيس الوزراء 

الســابق عصام أبو جمرة، دعوة مجلس 
الوزراء إلــى »إيالء االهتمام الكافي بملف 

إعادة النازحين الســوريين بواسطة األمم 
المتحدة، ومباشــرة مع النازحين بالطرق 

المناســبة، بعدما أصبح االستقرار في بعض 
مناطق ســوريا مطمئًنا، وأصبح بقاؤهم 
يشــكل ثقاًل على الوضع الديموغرافي، 

ويهدد االستقرار...«.
»التيار المستقل« طالب بحكومة  >> 

تكنوقراط للنتخابات؛ النهار، 6 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اتخذ 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون قراًرا لحل 
األزمة ]أزمة النزوح السوري[ عبر دراسة 

خطة يجري تنفيذها على مراحل قد تتطلب 
في وقت الحق التنسيق مع النظام السوري.

في المقابل، يتمســك وزير الدولة لشؤون 
النازحين بموقف كتلة المســتقبل برفض 

التطبيع مع رئيس النظام بشــار األسد 
ويحّمل مســؤوليَّة عرقلة الموضوع لـ»وزير 
الخارجيَّة اللبناني جبران باســيل الذي حّول 
ملف النزوح إلى وســيلة شعبويَّة انتخابيَّة 

ا إنســانيًّا بالدرجة األولى«. بدل أْن يكون ملفًّ
قضيَّة النازحين السوريين في لبنان إلى   >>

الواجهة مجدًدا: عون يعّد »خطة« تهدف إلعادتهم... 
والمرعبي يّتهم باسيل بتوظيف القضيَّة سياسيًّا ويكرر 

 رفض التنسيق مع النظام؛
كارولين عاكوم، الشرق األوسط، 6 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
مؤشــرات سياسيَّة تدل على أنَّ اللواء عباس 

إبراهيم سيتســلم ملف معالجة النازحين 
السوريين وســيعمل على فتح قناة اتصال 

مع الحكومة الســوريَّة لعدم إحراج أي فريق 
لبنانــي رافض إلعادة العالقات مع النظام 

السوري.

الدولة اللبنانيَّة تعمل على إشــراك الصليب 
األحمر في هذه العمليَّة لضمان ســالمة 

النازحين الســوريين وبذلك تكون الدولة قد 
اســتندت إلى الصليب األحمر الذي لطالما 
ــا في الحروب. والخيار يقع  أدى دوًرا مهمًّ

على الصليب األحمر كونه مؤسســة حياديَّة 
تســعى لحماية حياة وأرواح الناس وتوفر 
لهم غطاء إنســانيًّا، فال يستطيع أي طرف 

التعرض له وهذا ما يضمن ســالمة النازحين 
الذين باتت عودتهم إلى ســوريا أمرًا طبيعيًّا.

للصليب األحمر الدور في عودة النازحين   >>
السوريين؛ نور نعمة، الديار، 6 تشرين األول 2017¶

عن نائب األمين العام لحزب الله  الشيخ نعيم 
قاسم  في كلمة خالل حفل تخريج طالب 

»معهد اآلفاق«: »ال يمكن بعد اليوم أْن يكون 
لبنان بلًدا للتوطين على اإلطالق، ال للمهجر 
من أرضه قديًما، وال للنازح من أرضه حديثًا، 

نحن نريد للمهجرين والنازحين أْن يعودوا إلى 
بلدانهم أعزاء كرماء«.

قاسم: لبنان لن يكون بلًدا للتوطين؛   >>
البلد، 7 تشرين األول 2017¶
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حــزب الوطنيين األحرار في بيان إثر اجتماع 
مجلســه األعلى برئاسة النائب دوري 

شــمعون: »إنَّ الوقت حان لمعالجة موضوع 
النازحين الســوريين بشكل جدي، لضمان 
عودتهم إلى بالدهم، مع تأكيد التنســيق 

مع األمــم المتحدة والمجتمع الدولي 
لتســهيل هذه العودة«، كما حذر البيان من 

»محاوالت بعض األطراف اســتغالل الوضع 
اإلنســاني لخدمة النظام السوري، بالدفع إلى 
تطبيع العالقات معه وممارســة الضغوط في 
هذا االتجــاه، وهذا ما يعطّل عودة النازحين 

ويراكم المشــاكل على لبنان«.
األحرار: حان الوقت لمعالجة جديَّة   >>

لموضوع عودة النازحين؛ النهار، 7 تشرين األول 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل مغادرته في جولة رعويَّة 

تشمل روما والواليات المتحدة األميركيَّة: 
»إنَّ لبنان لم يعد في إمكانه تحمل موضوع 

النازحين، فهو يُعاني أصاًل اقتصاديًّا ومعيشيًّا، 
والهجرة ماشية. هناك خطر كبير من استغالل 
النازحين سياسيًّا ومذهبيًّا، وهناك أيًضا خطر 

من استغاللهم من منظمات إرهابيَّة«.
الراعي إلى روما: للتعامل  >> 

مع المعنيين بالعودة؛ النهار، 7 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قيادة 
التيار الوطني الحر تلفت إلى أنَّ ملف 

النازحين السوريين أولويَّة التيار المطلقة 
إلى حين تحقق النتيجة المرجوة وهي عودة 

النازحين إلى بالدهم.
زوار المملكة: اتفاق الطائف  >> 

 ووحدانيَّة السلح ُمرتَكَز أي تسوية في لبنان ــ
 العلقة بين رئيسي الجمهوريَّة والحكومة تزداد

متانة عند كل استحقاق ولملف النازحين األولويَّة؛ 
اللواء، 7 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: ال 
تشــير األرقام التي توثقها جهات معنيَّة إلى 

ارتفاع نســبة الجرائم مقارنة مع السنوات 

الماضيــة، لكن النظر إلى طبيعة هذه 
األفعال يظهر بشــاعة األساليب المعتمدة 

في تنفيذها وخاصة أنَّ عدًدا منها يســّجل 
في أوســاط العائلة الواحدة واألقرباء، كما 

تكشــف عدم صحة ربط هذه الجرائم 
باللجوء الســوري، التي بات البعض يتمسك 
بهــا كحجة للمطالبة بترحيل الســوريين، كما 
حصل أخيرًا في بلدة مزيارة الشــماليَّة عند 

قيام ناطور من الجنســيَّة الســوريَّة بقتل فتاة 
لبنانيَّــة، وأدى ذلك إلى مطالبة الالجئين 

البلدة.  بمغادرة 

فبحســب إحصاءات صادرة عن قوى األمن 
الداخلي، ســّجل في عام 2014 نحو 315 

جريمــة قتــل في حين انخفض الرقم في عام 
2015 إلــى 233 حالة وإلى 149 في عام 

2016، هــذا في حين يقّدر عدد ]الجرائم 
المرتكبة خــالل[ العام الحالي لغاية اليوم 

بأكثــر من مائة جريمة.

الدكتورة فــي علم النفس االجتماعي منى 
فيــاض توضح أنَّ توجيه أصابع االتهام إلى 

الالجئين الســوريين بشكل أساسي في 
هذه الجرائــم غير منطقي، وذلك انطالقًا 

من عوامــل عدة، أهّمها أنَّ ارتفاع الكثافة 
الســكانيَّة، كما في الضواحي الفقيرة، 

ينعكس بشــكل طبيعي ارتفاًعا بمستوى 
الجريمة، وخاصة إذا كان هؤالء يعيشــون 

في أوضاع إنســانيَّة صعبة، وهو األمر 
الذي ينســحب كذلك على اللبنانيين الذين 
يعانون في بلدهم من مشــكالت اجتماعيَّة 
واقتصاديَّة كبيرة وانســداد األفق مع ارتفاع 

نســبة البطالة وانتشار الفساد... وبالتالي 
كل هــذه العوامــل مجتمعة تزيد حكًما من 

وتيرة العنف على اختالف أشــكاله الذي 
قد يصل إلى القتل في أوســاط اللبنانيين 

والالجئيــن من أي بلد أتوا وإلى أي بلد 
ذهبوا إذا كانوا يعيشــون في هذه الظروف. 

فلتان أمني واجتماعي في لبنان يفاقم   >>
 العنف... ومائة جريمة قتل منذ بداية العام؛

كارولين عاكوم، الشرق األوسط، 7 تشرين األول 2017¶
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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان 
خمسة قرارات اتهاميَّة في جرائم إرهابيَّة. 

في القرار األول اتهم سوريين ولبنانيًّا بتهريب 
إرهابيين من لبنان إلى سوريا عبر وادي خالد 

لاللتحاق بتنظيم داعش، وفي القرار الثاني 
اتهم سوريًّا بجرم االنتماء إلى جبهة النصرة 

والقتال ضد الجيش النظامي في سوريا، وفي 
القرار الثالث اتهم ثالثة سوريين بتزويد 
إرهابيي جبهة النصرة في جرود عرسال 

بالمواد الغذائيَّة والمساعدات اللوجستيَّة، 
وفي القرار الرابع اتَّهم سوريًّا بجرم القتال 

في سوريا ضد الجيش النظامي، وفي 
القرار الخامس اتهم سوريين اثنين بتهريب 

إرهابيين من لبنان إلى سوريا. 
قرارات اتهاميَّة بقضايا تهريب إرهابيين؛   >>

األنوار، 7 تشرين األول 2017¶

عقدت »غرفة العمليات«، وهي إحدى اللجان 
المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينيَّة في 

بيروت، اجتماًعا لها في مقر األمن الوطني 
الفلسطيني في مخيم عين الحلوة. ترأس 

االجتماع قائد األمن الوطني الفلسطيني في 
لبنان ورئيس غرفة العمليات اللواء صبحي 

أبو عرب.
اجتماع أمني في عين الحلوة؛  >> 

الشرق األوسط، 8 تشرين األول 2017¶

عن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل، خالل جولة له في راشيا والبقاع 

الغربي: »رفضنا في السابق قيام مخيمات 
للنازحين، واليوم سنرفض وخصوًصا بعدما 

صارت األزمة السوريَّة آيلة إلى الحل، 
والسوري عنده حالن: األول طريق العودة 

إلى بلده، والثاني االستضافة كمواطن 
شقيق«، ُمضيًفا »إنَّنا نعمل لخير الشعب 

السوري وحرصاء على الدولة السوريَّة«. وقال: 
»نحن عنصريون بلبنانيتنا، مشرقيون بانتمائنا، 

عالميون بانتشارنا، ومن يتحدث عن القانون 
الدولي وحقوق اإلنسان فليذهب إلى أماكن 

أخرى حيث تنتهك حقوق اإلنسان. فنحن 

متقدمون على العالم بإنسانيتنا وحرصنا 
وحفاظنا على القانون الدولي. وكل منظمات 

حقوق اإلنسان ال يحق لها أْن تتحدث عن 
إنسانيَّة لبنان«.

باسيل: عنصريون بلبنانيتنا والبعض يحاول   >>
اللعب باإلصلحات؛ النهار، 9 تشرين األول 2017¶

طالب رئيس »تيار القرار اللبناني« النائب 
السابق طالل المرعبي أمام زواره في عيون 

الغزالن )عكار(، بـ»معالجة موضوع النازحين 
السوريين والعمل على إيجاد الحلول لهم، 
ألنَّ لبنان لم يعد يتحمل مزيًدا من األعباء 

في ظل تحجيم الدعم األممي«.
المرعبي: إلضافة صوت تفضيلي  >> 

ثاٍن وفتح اللوائح؛ النهار، 9 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يعقد 
مجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق 
النقد الدوليين اجتماعاتهما السنويَّة هذا 

الخريف لمناقشة مجموعة واسعة من 
القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية 

االقتصاديَّة والتمويل الدوليين...وتحضيرًا 
لمشاركة لبنان في هذه االجتماعات التي 

تعقد بين 9 و15 تشرين األول الجاري، 
عقد الرئيس سعد الحريري األسبوع الفائت 

اجتماًعا ماليًّا/اقتصاديًّا حضره وزير المال 
علي حسن خليل، وزير االقتصاد رائد 

خوري، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة. 
وتعتبر مصادر وزارة المال أنَّ مشاركة لبنان 

في هذه االجتماعات طبيعيَّة ولم تتوقف 
يوًما، إذ سيناقش وفد الوزارة مع مسؤولي 
صندوق النقد الملفات الماليَّة فيما يناقش 

مع مسؤولي البنك الدولي الملفات المتعلقة 
بالقروض والهبات وأزمة الالجئين وغيرها.

وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري أشار إلى 
أنَّ الوفد سيقوم بإبالغ المؤسسات الدوليَّة 

خالل االجتماعات بالخطة االقتصاديَّة الشاملة 
التي تعمل الحكومة عليها وكيفيَّة تنفيذها، 

والبحث عن مزيد من الحلول لملف الالجئين 
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وتداعياته على الوضع المالي واالقتصادي، 
وضرورة إيجاد حلول لهذه األزمة التي بدأت 

تنعكس بشكل خطير على المجتمعات 
الحاضنة والمضيفة، ما يتطلب بحسب خوري 
تدخاًل سريًعا من المجتمع الدولي لمساعدة 

لبنان على وضع حد لهذه األزمة. 
لبنان يحمل مشاكله إلى  >> 

 اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك
 الدوليين: أزمة اللجوء واختلالت الماليَّة 

 ومستجدات العقوبات تفرض نفسها؛ 
موريس متى، النهار، 9 تشرين األول 2017¶

قررت اليابان التبرع بمبلغ 3 ماليين دوالر 
أميركي، كمساعدة عاجلة مخصصة إلعادة 

بناء وترميم المنازل التي تهدمت واحترقت 
أو تضررت في حي الطيرة واألحياء المجاورة 

له في  مخيم عين الحلوة  جراء االشتباكات 
األخيرة وستتسلم  وكالة األونروا  المبلغ 

لإلشراف على هذه العمليَّة التي تمتد أشهرًا 
عدة.

اليابان تتبرع بمبلغ 3 مليين دوالر  >> 
لترميم منازل عين الحلوة؛ البلد، 9 تشرين األول 2017¶

أعربت المفوضيَّة الســامية لألمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين في بيان عن »امتنانها 

لحكومة الواليات المتحدة األميركيَّة وشــعبها، 
بعــد تلقي ما مجموعه أكثر من 136 مليون 
دوالر من التمويل في عام 2017، ُمَســاِعَدًة 

المفوضيَّة بذلك على ســد ثغرات ماليَّة 
حرجــة وتجّنب التخفيضات في الخدمات 

التي تشــتد الحاجة إليها لدى الالجئين 
الســوريين في لبنان«. وأضاف البيان أنَّ 

»هــذا التمويل هو األعلى الذي تلقته 
المفوضيَّــة في لبنان من الواليات المتحدة 
منذ بداية األزمة في ســوريا. وتأتي الدفعة 

األخيــرة من التمويل، 73.5 مليون دوالر، 
فــي وقت حرج، حيث لم تَُموَّل عمليات 

المفوضيَّة في لبنان لعام 2017 ســوى بنسبة 
56٪، ممــا أدى إلى عجز قدره 205 ماليين 
دوالر«. ]...و[ وقالــت ميراي جيرار ممثلة 

المفوضيَّة في لبنان »تأتي هذه المســاهمة 
الســخيَّة من الواليات المتحدة في لحظة 

حرجــة، حيث يتزايد القلق بين مجتمعات 
الالجئيــن في لبنان، الذين يواجهون قدًرا 

كبيرًا من عدم اليقين«. 
التمويل األميركي األعلى لمفوضيَّة  >> 

اللجئين في لبنان؛ النهار، 10 تشرين األول 2017¶

تقدم تيار المستقبل بإخبار أمام النيابة العامة 
التمييزيَّة، ضد النائب السابق في مجلس 

الشعب السوري أحمد شالش، وكل من يظهره 
التحقيق فاعاًل أو متدخاًل، بجرم »إثارة الفتنة 
والمس بالسيادة اللبنانيَّة والتهديد المباشر« 

وذلك على خلفيَّة قرار اتخذته بلديَّة طرابلس 
بنزع اسم الرئيس السوري الراحل حافظ 

األسد عن أحد أحياء المدينة. ويأتي اإلخبار 
ضد شالش بعدما نشر على حساب تويتر ما 
حرفيته: »َمْن نََزَع اسَم القائد الخالد حافظ 
األسد عن مستديرة في طرابلس سيلقى ردًّا 

ا. سنهدم طرابلس على رؤوس  قاسيًا وقاسيًا جدًّ
من فيها إْن لم يتراجعوا«.

»المستقبل« يتقّدم بإخبار قضائي ضد نائب   >>
سوري سابق؛ الشرق األوسط، 10 تشرين األول 2017¶

داهمت دوريَّة من الجيش تجمعات النازحين 
السوريين في بلدة مرياطة في قضاء زغرتا 
على إثر إشكال وتضارب بالعصي، وأوقفت 

10 سوريين.
الجيش دهم تجمعات النازحين في مرياطة   >>

وأوقف 10 سوريين؛ اللواء، 10 تشرين األول 2017¶

غادر وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل إلى بودابست على رأس وفد 

اقتصادي/زراعي. تهدف الزيارة إلى متابعة 
ملف النزوح السوري والتخفيف من تداعياته، 

إضافة إلى متابعة مذكرتي التفاهم مع دولة 
هنغاريا في مجال ترميم الكنائس والمنح 

الدراسيَّة الجامعيَّة. 
باسيل إلى بودابست اليوم لمتابعة ملف   >>
النازحين السوريين؛ األنوار، 10 تشرين األول 2017¶
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عن رئيس اللقــاء الديموقراطي النائب وليد 
جنبــالط مغرًدا عبر تويتر: »آخر زمان: وكأنَّ 
الالجئ الســوري أتى من القمر ليحتل بالدنا 

وعلى ظهره الفلســطيني الذي ال وطن 
له. فيقوم كبار الساســة ومعهم سيدات 

بالتحريض«.  المجتمع 
جنبلط انتقد التحريض ضد النازح السوري؛   >>

األنوار، 10 تشرين األول 2017¶

أكد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد 
مخزومي خالل لقائه السفيرة األميركيَّة 

اليزابيت ريتشارد على »أهميَّة مؤازرة لبنان 
في مسألة النازحين وفي قطاع التعليم 

واالقتصاد«.
مخزومي التقى ريتشارد: لمؤازرة لبنان   >>

بقضيَّة النازحين؛ النهار، 11 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: إنَّ 
أغــرب ما يُقَرأ في بيــان للخارجيَّة اللبنانيَّة 
أنَّ بين أهداف زيارة الوزير جبران باســيل 

لهنغاريا »متابعة ملف النزوح الســوري 
والتخفيــف من تداعياته«، أين؟ في هنغاريا، 
ووجه الغرابة أنَّ هذه الدولة أقامت أســيجة 

شــائكة لمنع تسرّب الالجئين، وتميّز رئيس 
وزرائها فيكتور أوربــان بعنصريته المفرطة 

وتجريــده حملة أمنيَّة لطرد الالجئين، 
فيما اشــتهرت مواطنته المصّورة بترا الزلو 
بركالتها ألطفالهم. قد يكون باســيل معجبًا 
بهذا األســلوب ويريد استلهامه، متناسيًا أنَّ 

أوربان ربما اســتوحى مواجهته لالجئين من 
ممارســات حليفه حزب الله وحليف حليفه 
بشار األســد اللذين استخدما القوة والعنف 

القتالع الســوريين من مواطنهم. 
إيران وحزب الله ومسألة التقسيم؛  >> 

عبد الوهاب بدرخان، النهار، 11 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بتاريخ 22 
أيلول )سبتمبر( الماضي، هزّت جريمة قتل 
الشابة ريّا الشدياق في بلدة مزيارة )قضاء 
زغرتا(، الرأي العام اللبناني. جريمة مروعة 

أفرزت تعاطيًا إعالميًّا وشعبيًّا وحتى سياسيًّا 
مختلًفا مع ملف النزوح السوري في لبنان. 

»جريمة مزيارة«، استطاعت خلق مسار 
انزلق إلى خطاب خطير شعبوي وإعالمي، ما 
زال مستمرًّا حتى اليوم، ويعمل على تأجيج 

أكبر للفتنة ولشيطنة النزوح السوري، وصبغه 
بعالمات القتل والوحشيَّة. وزير الخارجيَّة 
جبران باسيل ما فتئ يكّرر خطابًا عنصريًّا 

وشعبويًّا فاقًعا على حسابه على تويتر. 
وآخر تغريداته اعتبرت أنَّ كل »أجنبي« على 

«؛ ]النص الحرفي  األراضي اللبنانيَّة يَُعّد »محتالًّ
لتغريدة باسيل على تويتر في 8 تشرين 

األول: »كل أجنبّي قابع على أرضنا من غير 
إرادتنا هو محتل من أي جهة أتى«[.

حلقــة »علم وخبر« )إعداد وتقديم غادة 
عيــد(، يوم األحد الماضي، على قناة أم 

تي في، صبت في هذه الخانة. اســتضافت 
عيد رؤســاء بلديات بلونة، وطرابلس، ومزيارة، 

وعيــن الريحانة، للوقوف على »اإلجراءت« 
التي اتخذوها حيال الوجود الســوري في 

بلداتهــم... في هذه الحلقة، بدت البلديات 
كأنَّها تواجه »غول اللجوء« وحدها، وتســتنجد 
بالدولة وبأجهزتها األمنيَّة للمســاعدة. ختمت 

غــادة عيد حلقتها بالقول: »كفى اللبنانيين 
عذابات وصلبًا«، لتســدل النقاش على 

وجهة نظر واحدة تعّزز خطاب التقســيم، 
والكراهيَّــة، وتغيّب الحقيقة والتعاطي المهني 

والصحيح... 
العنصريَّة ضد اللجئين: اإلعلم يحرّض  >> 

وال يفكّر!؛ زينب حاوي: األخبار، 11 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، أنَّ َوفًْدا 
فلسطينيًّا قياديًّا من لبنان زار رام الله وقد 
ضم الوفد كالًّ من السفير الفلسطيني في 
لبنان اللواء أشرف دبور وأمين سر حركة 

فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينيَّة 
اللواء فتحي أبو العردات، وعضَوي قيادة 

الساحة رفعت شناعة وآمنة جبريل. َحَضر 
الوفد اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح 
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برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
والتقى دبور رئيَس »هيئة التدريب العسكري 
لقوى األمن الفلسطيني« اللواء يوسف الحلو، 

ومجموعًة من ُضبَّاط الهيئة وفريق تدريب 
القيادات في معهد التدريب المركزي في 
أريحا. وخالل زيارته، عرض دبور لـ»الواقع 

المأسوي والتحّديات التي تواجه أبناء شعبنا 
في مخيّمات اللجوء«، مؤكًدا »ُعمق العالقة 

الفلسطينيَّة اللبنانيَّة على المستويات كافًّة«، 
د على »االلتزام الفلسطيني بالحفاظ  وشدَّ

على األمن واالستقرار في المخيّمات 
وجوارها«. إلى ذلك، عقدت قيادُة تحالف 

القوى الفلسطينيَّة في منطقة صيدا اجتماًعا 
دت خالله على  في مكتب حركة حماس شدَّ

نشر القوة المشتركة في حّي الطيري لما 
له من إيجابيَّة في حفظ األمن واالستقرار 
وسحب ذرائع المؤسسات الدوليَّة ووكالة 

األونروا لتقديم يد العون ألهل حّي الطيري 
وإعادة ما ُدّمر في اإلشكاالت األخيرة وحفظ 

أمن المخيم والجوار. 
أهالي عين الحلوة: لضمان إعادة اإلعمار وتعزيز   >>

األمن؛ علي داود، الجمهوريَّة، 11 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تناقل 
بعض مواقع التواصل االجتماعي أخباًرا نشرها 
اإلسالميون التكفيريون المتمركزون في حيَّي 

حطين والصفصاف تفيد بإصابة قائد األمن 
الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي 

أبو عرب بوعكة صّحيَّة قاتلة ونقله إلى 
المستشفى، وهو ما نفته دائرة العالقات 

العامة واإلعالم في األمن الوطني الفلسطيني، 
وأكدت أنَّ أبو عرب بخير وبصّحة جيدة 

ويمارس عمله اليومي كالمعتاد، معتبرًة أنَّ 
»هذه اإلشاعات تهدف إلى البلبلة«.

أهالي عين الحلوة: لضمان إعادة اإلعمار   >>
وتعزيز األمن؛ علي داود، الجمهوريَّة، 11 تشرين األول 

¶2017

نظمت »الحركة االجتماعيَّة« بالشراكة مع 
منظمة اليونيسف مهرجان دعم الفتيات 

والفتيان للبقاء في المدرسة بعنوان »يال 
عالمدرسة... بكرا إلنا«، برعاية رئيس بلديَّة 

صيدا المهندس محمد السعودي، وبمشاركة 
أكثر من ألفي شخص معظمهم من األطفال 

السوريين وعائالتهم.
الحركة االجتماعيَّة  >> 

 واليونيسف نظَّما مهرجان »يل عالمدرسة«؛
األنوار، 11 تشرين األول 2017¶

دعا المجلس العام الماروني في بيان إثر 
اجتماع هيئته التنفيذيَّة برئاسة رئيسه الوزير 

السابق وديع الخازن، إلى »إيالء ملف 
النازحين السوريين أولويَّة، والسعي إلى 

تأمين عودتهم اآلمنة والكريمة«.
المجلس الماروني: الضرائب حل ُمْنَتَقص ما لم   >>

يقترن بمعالجة الفساد؛ النهار، 12 تشرين األول 2017¶

أطلق »التجمع النسائي الديموقراطي 
اللبناني« في مؤتمر صحافي عقده في بيت 
المحامي، حملة بعنوان: »نعم إلقرار قانون 

حماية األطفال من التزويج المبكر«.

رئيسة التجمع ليلى مروة لفتت إلى »انتشار 
عادة الزواج المبكر، وخصوًصا في األرياف، 

وازديادها بعد النزوح السوري إلى لبنان«.
»نعم إلقرار قانون حماية األطفال  >> 

 من التزويج المبكر« ــ حملة لـ»التجمع
 النسائي الديموقراطي« تدعمها »شؤون المرأة«؛ 

النهار، 12 تشرين األول 2017¶

أمل رئيس حزب الكتائب النائب سامي 
الجميل، خالل لقائه في بيت الكتائب 

المركزي السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، 
أْن »يضطلع المجتمع الدولي بدور فاعل 

لمعالجة أزمة الالجئين في لبنان عبر حركة 
سياسيَّة تسمح بالتوصل إلى حل يسمح 

بعودتهم إلى المناطق اآلمنة في سوريا تحت 
إشراف األمم المتحدة«. 

الجميل: لحّل عودة اللجئين  >> 
 إلى سوريا بإشراف األمم المتحدة؛

الشرق األوسط، 12 تشرين األول 2017¶
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افتتح وزير اإلعالم ملحم الرياشي ورشة 
عمل لإلعالميين عن تغطية قضيَّة النازحين 

السوريين، وأكَّد بالمناسبة أنَّه »يجب أْن 
نكون إيجابيين في تغطية أخبار النازحين 
بعيًدا عن العنصريَّة، وعندما نقول اإلعالم 
اإليجابي نقصد أْن يكون هناك مساحات 

لتخفيف التشنج لحين عودة السوريين إلى 
بالدهم«.

وزير اإلعلم ملحم الرياشي يفتتح ورشة   >>
عمل لإلعلميين عن تغطية قضيَّة النازحين السوريين 
في فندق الموفنبيك؛ اللواء، 12 تشرين األول 2017¶

عن الوزير السابق وئام وهاب خالل حديث 
متلفز: »هناك مصالح تجاريَّة لبعض من 

يتولى ملف النازحين السوريين في لبنان 
وعمليَّة نهب طويلة عريضة تمارس في هذا 

الملف«.
وهاب لـ »أم تي في«: هناك مصالح  >> 

تجاريَّة لبعض من يتولى ملف النازحين السوريين؛ 
اللواء، 12 تشرين األول 2017¶

طالب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي 
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن خالل لقائه 
السفيرة األميركيَّة إليزابيت ريتشارد اإلدارة 
األميركيَّة بإعادة الالجئين الفلسطينيين إلى 

ديارهم.
السفيرة األميركيَّة زارت دريان وقبلن؛    >>

األنوار، 12 تشرين األول 2017¶

شارك وزير الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي 
الذي يقوم بزيارة للواليات المتحدة في ندوة 
حول لبنان واألردن، برئاسة المديرة التنفيذيَّة 

للبنك الدولي كريستالينا جورجييفا.

عرض بوعاصي للمشكلة التي يواجهها 
لبنان من خالل استقبال األعداد الكبيرة من 

النازحين السوريين ودعا الحاضرين من 
مختلف المنظمات الدوليَّة إلى »دعم لبنان، 
والمجتمعات المضيفة، على أن تكون الدولة 

اللبنانيَّة ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعيَّة، 
المحاور األساسي لتحديد احتياجات لبنان 

تجاه ما يمكن أن تقدمه الجهات المانحة«. 
كما شدد على »أهميَّة عودة النازحين إلى 
سوريا في أسرع وقت ممكن، نظرًا لألعباء 

التي يتركها النزوح على البنى التحتيَّة 
اللبنانيَّة، وسوق العمل«.

بوعاصي في واشنطن: لتعزيز  >> 
استقرار لبنان وعودة النازحين إلى سوريا سريًعا؛ 

األنوار، 12 تشرين األول 2017¶

قال أميــن الهيئة القياديَّة في »حركة 
الناصريين المســتقلين المرابطون«، العميد 

المتقاعــد مصطفى حمدان، بعد لقائه رئيس 
الجمهوريَّة ميشــال عون في بعبدا إنَّه بحث 

معه في موضوع النازحين الســوريين في 
لبنــان، وأضاف: »إنَّ كلمة الرئيس عون 

أمام الجمعيَّة العامة لألمم المتحدة تشــكل 
خارطة طريــق لعمل الحكم في المرحلة 
المقبلة، وال ســيما في موضوع النازحين 
وذلك لمواجهة اســتعمال الخارج لهؤالء 

النازحين كأدوات في مخطط تقســيم 
لبنان«.

لقاءات وزاريَّة ودبلوماسيَّة وسياسيَّة   >>
ورياضيَّة لرئيس الجمهوريَّة في بعبدا ــ عون: إنجازات 
الفرق الرياضيَّة اللبنانيَّة تزيد حضور لبنان في العالم؛ 

األنوار، 12 تشرين األول 2017¶

عن وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل خالل لقائه أبناء الجالية اللبنانيَّة في 
بودابست في دارة سفير لبنان في هنغاريا: 
»في عام 2014، خالل لقائي وزراء خارجيَّة 

أوروبا في برشلونة، نبهتهم إلى مؤشرات 
بداية النزوح باتجاه أوروبا التي زلزلها أقل 
من مليون نازح، وهنغاريا هي من الدول 
التي وصلت إلى حد الدخول في دعاوى 
قضائيَّة مع االتِّحاد األوروبي حول سياسة 

النزوح التي تعتمدها. لم يستطع لبنان 
حماية نفسه، ألنَّه ليس معرًضا للنزوح 

اإلنساني فقط، بل هو معرض أيًضا للنزوح 
االقتصادي الذي يشكل القسم األكبر من 

النازحين«، وتابع: »نحن أثبتنا أننا أكثر بلد 
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مضياف... كسرنا جميع المعايير الدوليَّة 
واإلنسانيَّة وتفوقنا ليس على أنفسنا بل على 
كل القوانين اإلنسانيَّة وعلى أعظم دول في 

العالم، وعلى كل الدول األوروبيَّة. نحن ال 
نقارن أنفسنا مع هنغاريا ألنَّها كانت متشددة 

في هذا الموضوع. في المقابل، فتحنا في 
لبنان بيوتنا وقلوبنا وكل شيء في بلدنا 

إلى أن أصبح مستباًحا حتى جميع العناصر 
المخلة باألمن والقوانين اللبنانيَّة ال نتعامل 

معها بالحزم الالزم لحفظ بلدنا، في وقت أن 
هنغاريا اتخذت كل االجراءات الالزمة التي 

تعرفونها، بدًءا من إقفال حدودها بشكل 
كامل، وحماية مجتمعها، وبالتالي ليس لديها 

أي نزوح بالمقارنة مع دول أخرى تكبدت 
خسائر كبيرة وبدأ يتخلخل فيها التماسك 

السكاني والمجتمعي«. 
باسيل من بودابست: فتحنا بيوتنا وقلوبنا  >> 

حتى أصبح بلدنا مستباًحا؛ األنوار، 12 تشرين األول 2017¶

غادر وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري إلى 
الواليات المتحدة للمشاركة في اجتماعات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث 

سيعرض تداعيات النزوح السوري على 
اقتصاد لبنان ويبحث في كيفيَّة الحصول 
على مساعدات دوليَّة وقروض مدعومة 

للبنان.
وزير االقتصاد إلى واشنطن؛  >>

األنوار، 21 تشرين األول 7102¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل قبل جلسة 
مجلس الوزراء: »طلبت من الحريري بّت 

ورقة النازحين، وهو وعد بعقد اجتماع للجنة 
الوزاريَّة المختصة األسبوع المقبل لمناقشتها 

وإحالتها على مجلس الوزراء«.
التسوية تنسحب على مجلس الوزراء:   >>

 تسمية المجلس االقتصادي وتمويل االنتخابات؛ 
النهار، 13 تشرين األول 2017¶

مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري لشؤون 
النازحين الدكتور نديم المنال مخاِطبًا إدارة 

قناة أم تي في: »حضرة رئيس مجلس إدارة 
محطة أم تي في السيد ميشال غبريال المر 

المحترم،  أذاعت محطتكم التلفزيونيَّة 
في نشرتها اإلخباريَّة المسائيَّة بتاريخ 

2017/10/11 تقريرًا يتناولني شخصيًّا ويتناول 
المهمات المكلف بها رسميًّا كمستشار 

لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
لشؤون النازحين السوريين، وهو تقرير ينضح 
بمعلومات مختلقة ومغلوطة وكاذبة ]...[ لقد 

تعمد كاتب التقرير ومذيعه وناشره، توجيه 
اتهامات إلّي بوضع اليد واالنتفاع والتصرف 

باألموال والهبات التي تقدمها الدول المانحة 
للنازحين السوريين ]...[ في ضوء ذلك من 
المهم لمؤسستكم أن تعلم اآلتي:  ال عالقة 

لي ال من قريب أو بعيد وال بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة بأي أموال تتعلَق بالنازحين 

السوريين، ]...ولقد[ باشرت في إقامة دعوى 
افتراء وتشهير وإساءة سمعة في حق رئيس 

مجلس إدارة أم تي في وكل من يظهره 
التحقيق طرفًا في هذا الموضوع«.

المنل يقاضي رئيس »أم تي في« أمام   >>
النيابة العامة؛ النهار، 13 تشرين األول 2017¶

في نبأ من واشــنطن، أن وزير الشؤون 
االجتماعيَّــة بيار بوعاصي عقد في اليوم 
الثالث من زيارته سلســلة اجتماعات في 

الكونغــرس مع عدد من أعضاء مجلس 
النواب، والمستشــارين الكبار في مجلس 

الشــيوخ تمحورت حول مسألة المساعدات 
للنازحين الســوريين ]...[ مشّدًدا في الوقت 

ذاته علــى »الحاجة الملحة إلى وضع آليَّة 
تضمن البدء بإعادة النازحين الســوريين إلى 

بلدهم«. 
بوعاصي عقد لقاءات في البيت األبيض   >>

والكونغرس؛ النهار، 13 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يعتبر معبر 
جوسيه القاع )األمانة( الحدودي في البقاع 

الشمالي من المعابر األكثر أهميَّة على الحدود 
اللبنانيَّة/السوريَّة، باعتباره بوابة مهمة بين 
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البقاع الشمالي اللبناني وريف حمص الغربي.

عقد االثنين الفائت، ]9 تشرين األول[، اجتماع 
لبناني سوري استثنائي في مركز األمن العام 
في بلدة القاع الحدوديَّة، بعيًدا عن وسائل 
اإلعالم، بدعوة من األمانة العامة للمجلس 

األعلى السوري/اللبناني، لوضع آليَّة للتنسيق 
والتعاون في ما خّص جانبي الحدود، والسبل 

اآليلة إلى إعادة فتح المعبر في األسابيع 
المقبلة.

حضر االجتماع ممثل المجلس األعلى السوري/
اللبناني أحمد الحاج حسن، وضباط من األمن 

العام والجمارك اللبنانيَّة ومخابرات الجيش، 
وضباط من األمن العام والجمارك السوريَّة.   

تحضيرات أمنيَّة ولوجيستيَّة  >> 
 وإداريَّة إلعادة فتح معبر جوسيه؛ وسام اسماعيل،

النهار، 13 تشرين األول 2017¶

فــي تقرير »المرصد االقتصادي لمنطقة 
الشــرق األوسط وشمال أفريقيا« المعنون: 
»أزمة الالجئين في منطقة الشــرق األوسط 

وشــمال أفريقيا« ]أنَّه[ بحلول نهاية عام 
2016، كان أكثر من 5.4 ماليين ســوري 

مســجلين الجئين يتركزون بنسبة 75 في 
المئــة في لبنان واألردن. ويبرز التقرير 

أثر التدفق الواســع لالجئين على البلدان 
المضيفة، ويقترح مســارات لدعم البلدان 
التي تواجه ضغوطًا متزايدة على الشــؤون 

الماليَّــة العامة والخدمات مع الحفاظ على 
اســتقرارها االقتصادي الكلي، ويشير إلى 

ضرورة االنتقال من المعونة اإلنســانيَّة إلى 
المعونــة اإلنمائيَّة وإلى وضع إحصاءات 

أكثر دقة لرصد رفاه الالجئين والمســاعدات 
الدوليَّــة. وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك 

الدولي لمنطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا: »إضافة إلى تلبية حاجاتهم الفوريَّة 

مــن الغذاء والمأوى، يحتاج الالجئون إلى 
التعليم لبناء رأس المال البشــري، وأيًضا 

للحصــول على فرص العمل للحفاظ على 
كرامتهــم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم 

األصليَّة عند اســتعادة االستقرار، وهذه 
مســؤوليَّة عالميَّة«. وأضاف: »إنَّ مجتمع 

المانحيــن، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف 
جهــوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل 

الميّســر لمساعدة البلدان المضيفة على 
تلبية الطلب اإلنمائي المتزايد«.

البنك الدولي يتوقع تحسن النمو   >>
في المنطقة في 2018؛ النهار، 13 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أعلن 
وزير التجارة الداخليَّة في حكومة النظام 
السوري، عبد الله الغربي، عن نيَّة النظام 

فتح جميع المعابر الحدوديَّة مع لبنان قريبًا، 
وهو ما سبق أن أشار إليه وزير الزراعة 

اللبناني غازي زعيتر الذي زار دمشق مراٍت 
عدة للتنسيق حول إعادة العمل باالتفاقات 

الموقعة بين البلدين وفتح المعابر الحدوديَّة.

يبلغ عدد المعابر بين سوريا ولبنان خمسة، 
وهي معبر »جديدة يابوس« المعروف 
بـ»المصنع« من قبل الجانب اللبناني، 

و»الدبوسيَّة« غرب حمص وافتتح في 2009، 
ومعبر »جوسيه« في منطقة القصير بريف 

حمص، ومعبر »تلكلخ/البقيع«، ومعبر 
»طرطوس« الذي يربط بين العريضة اللبنانيَّة 
وسوريا، إضافة إلى معابر أخرى غير قانونيَّة 

تستخدم للتهريب.
جهود إلعادة تفعيل عمل المعابر   >>

السوريَّة ــ الحكومة الموقتة تدخل الشمال عبر تسلمها 
»باب السلمة« ومركزًا للتدريب العسكري؛ كارولين 

عاكوم، الشرق األوسط، 13 تشرين األول 2017¶

ترأس وزير العمل محمد كبارة اجتماًعا أمنيًّا/
إداريًّا في سراي طرابلس، شارك فيه محافظ 

الشمال القاضي رمزي نهرا، وبحث خالله 
موضوع النازحين السوريين وُسبُل تنظيم 

إقامتهم الموقتة، والتشّدد في مراقبة أوراقهم 
ومستنداتهم القانونيَّة، والتعاون بين البلديات 

واالتِّحادات واألجهزة األمنيَّة والعسكريَّة من 
جهة ووزارتي العمل والداخليَّة من جهة أخرى.

المحافظ نهرا قال: »يجب علينا أن نسعى 
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إلى ضبط النزوح السوري ضمن نطاق عمل 
كل بلديَّة واتحاد، والتشدد في مراقبتهم 

والتثبت من أوراقهم الثبوتيَّة، ومنعهم من 
القيام بممارسة أعمال يمنعها القانون عنهم 

وعن العمال األجانب، وإبالغ المحافظة ووزارة 
العمل عن أي مخالفة قد تحصل لقمعها 

وتوقيف مرتكبيها وتسطير محاضر ضبط، 
ونطلب من البلديات إعداد إحصاءات دوريَّة 

كل ثالثة أشهر عن أسماء وأماكن وجود 
النازحين، وإرسالها إلى المحافظة لتقوم بدورها 

بإرسال هذه اإلحصاءات إلى القوى األمنيَّة 
ووزارتي الداخليَّة والعمل، ثم إلزام تسجيل 

عقود اإليجار لسكن النازحين في البلديَّة 
ضمن القوانين المرعيَّة اإلجراء، ومنعهم من 

السكن في األماكن غير المخصصة لهذه الغاية 
كالمحالت والكاراجات والخيم وعلى الطرقات 

العامة وغيرها، كما نطلب من البلديات التشدد 
بمنع العمال السوريين من ممارسة أعمال 

ممنوعة عليهم ضمن القوانين اللبنانيَّة«.
كبارة: للتشّدد في إجازة العمل وقمع   >>

التعديات ــ بحث موضوع النازحين وتطوير طرابلس؛ 
اللواء، 13 تشرين األول 2017¶

نظمت جمعيَّة »مجتمع المودة المدني« 
برعاية »مجموعة بسمة الدوليَّة للمساعدة 
اإلنسانيَّة«، ُمؤتمرًا تحت عنوان »النزوح ما 

بين حقوق اإلنسان واالتجار بالبشر« في 
حضور ممثل وزير شؤون النازحين معين 

المرعبي، مستشار السياسات العامة والتواصل 
الدكتور زياد الصائغ، ممثل المدير العام لقوى 

األمن الداخلي رئيس مكتب مكافحة االتجار 
باألشخاص وحماية اآلداب العقيد جوني 

حداد، رئيس قسم حقوق اإلنسان في وزارة 
الداخليَّة الرائد ربيع الغصيني، والمفوضيَّة 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
ومؤسسة مخزومي ومنظمة أبعاد وجمعيَّة 
حماية وحشد من الجمعيات والمؤسسات 

التي تعنى بقضايا حقوق اإلنسان.
مؤتمر في بيروت عن النزوح ما بين حقوق   >>
اإلنسان واالتجار بالبشر؛ األنوار، 13 تشرين األول 2017¶

نقل وفد من لقاء األحزاب والقوى 
والشخصيات الوطنيَّة، عن رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون »التأكيد على أن لبنان، عندما 

ينادي بعودة النازحين السوريين فهذا ال 
يعني طردهم، بل ضرورة العمل لتأمين 

سالمتهم في وطنهم األم، وال سيما وأن لبنان 
لم يعد قادًرا على تحمل األعباء المترتبة عن 

استمرار النزوح السوري على أراضيه«. 
عون عرض األوضاع مع وفد األحزاب   >>

 الوطنيَّة وناجي البستاني: التغيير آت وهو
 ما سيقرره الشعب في االستحقاق االنتخابي؛

األنوار، 13 تشرين األول 2017¶

عن المديريَّة العامة لألمن العام: في إطار 
متابعتها للتنظيمات اإلرهابيَّة وخالياها 

النائمة، وبناًء إلشارة النيابة العامة المختصة، 
أوقفت المديريَّة العامة لألمن العام المدعو 

)م. خ. ر.(، تولد 1991، من الجنسيَّة 
السوريَّة، لتواصله مع أشخاص ينتمون إلى 

تنظيمات إرهابيَّة.
توقيف سوري يتواصل مع إرهابيين؛  >> 

األنوار، 13 تشرين األول 2017¶

أصدر قاضي التحقيق العسكري قراًرا اتهاميًّا 
اتهم فيه الفلسطينيين محمود الحايك 

وفادي عالء الدين من جماعة بالل بدر بجرم 
 المشاركة في القتال من داخل مخيم

 عين الحلوة بإطالق النار على مراكز الجيش 
خالل أحداث عبرا لمساندة جماعة األسير 
وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين...

قرار اتهامي بحق فلسطينيين شاركا  >> 
في أحداث عبرا؛ األنوار، 13 تشرين األول 2017

أصدر وزير التربية  و التعليم العالي  مروان 
حمادة قرارًا يسمح بموجبه بتسجيل التالمذة 

غير اللبنانيين الذين كانوا سابًقا في الدوام 
الصباحي في  المدارس الرسميَّة  في هذا الدوام، 

على أاّل يؤدي ذلك إلى فتح شعب جديدة.
حمادة: تسجيل النازحين في الدوام   >>

الصباحي؛ األنوار، 13 تشرين األول 2017¶
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أكّد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه 
خالل جولته على مراكز »مؤسسة عامل 

الدوليَّة« في الجنوب أن »فرنسا ملتزمة تعزيز 
التسوية السياسيَّة في سوريا، وتأمين العودة 

اآلمنة لالجئين، وهذا األمر بحثه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس العماد 

ميشال عون خالل زيارة األخير لفرنسا، كما 
تم بحث هذا األمر مع المسؤولين في األمم 
المتحدة، والرأي الواضح واألكيد أن الالجئين 
السوريين ال أمل لهم بالبقاء طوياًل في لبنان، 

لكن ال يمكنهم العودة إاّل إذا تأمنت لهم 
كل العوامل األمنيَّة، وإذا كانت هناك إرادة 

بالعودة إلى سوريا«. وعن موقف فرنسا إزاء 
األصوات التي ارتفعت أخيرًا من مسؤولين 

أمميّين ودوليين كبار داعية إلى توطين 
النازحين في لبنان، رّد فوشيه بأنَّه يتكلم 

باسم فرنسا وال تعنيه الدعوات التي أطلقت 
بهذا الشأن، مؤكًدا »تضامن فرنسا مع لبنان 
في ظل الوضع األمني واالقتصادي الصعب 

الذي يعيشه«.
فوشيه: فرنسا ملتزمة عودة آمنة للنازحين؛   >>

الجمهوريَّة، 13 تشرين األول 2017¶

شّدد رئيس الجمهوريَّة السابق ميشال 
سليمان لدى استقباله السفير الفرنسي برونو 

فوشيه على »ضرورة أن يترافق الحل اآلتي 
إلى سوريا مع خطة متكاملة لتعويض لبنان 
من جهة، وتأمين عودة النازحين اآلمنة إلى 

بالدهم من جهة أخرى«، داعيًا األمم المتحدة 
إلى »التعامل مع الهواجس اللبنانيَّة بقدر 

عال من التفهم«. 
سليمان التقى فوشيه: لتعويض لبنان   >>
وإعادة النازحين؛ النهار، 1٤ تشرين األول 2017¶

قال رئيس الحكومة سعد الحريري بعد لقائه 
البابا فرنسيس وأمين سر دولة الفاتيكان 

إنَّ »للفاتيكان دوًرا في مساعدة لبنان على 
تحمل أعباء النازحين وقداسة البابا سيعمل 

على األمر، لكن األساس أْن ال أحد يمنع 
اليوم أيًّا من النازحين من العودة إلى سوريا 

وإيجاد الوسيلة المناسبة لعودتهم إلى 

بالدهم وأن تكون هناك مناطق آمنة فيها، 
أّما إرغامهم على العودة فأمر غير وارد وغير 

إنساني«.
البابا يشيد بالعيش المشترك ويعد  >> 
 بزيارة لبنان ــ الحريري قضيَّة السفير ستحّل؛

النهار، 1٤ تشرين األول 2017¶

زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
في مقر إقامته في المعهد الحبري الماروني 
في روما، وعقد معه اجتماًعا، وقال الحريري 

بعده: »موضوع النازحين يجب أن يتناول 
أواًل مصلحة لبنان العليا، وال بد من معالجته 

بشكل ال يتأثر فيه لبنان خارجيًّا ضمن 
المجتمع الدولي وال حتى إنسانيًّا. وال بد من 

الحفاظ على مصلحة لبنان العليا واالقتصاد 
واألمن في بلدنا وفرص العمل للبنانيين«. 
وتابع: »نحن قادرون على أن نعالج هذا 

الموضوع، وال يظنن أحد أن ذلك ليس 
باستطاعتنا. قد تكون السياسات السابقة، 

بسبب االنقسامات السياسيَّة، غير قادرة على 
إيجاد الحلول، ولكن اليوم هناك توافق لبناني 

لمعالجة هذا الموضوع، وإْن شاء الله نصل 
إلى خواتيمه«. 

الحريري: الحكومة لن تتفجر؛  >> 
النهار، 1٤ تشرين األول 2017¶

تطرق حــزب الوطنيين األحرار في بيان بعد 
اجتماع مجلســه األعلى برئاسة النائب دوري 

شــمعون إلى قضيَّة عودة النازحين، فأشار 
إلــى »أننا ننتظــر حلواًل عمليَّة بعيًدا من 

الشــعبويَّة والمزايدة، ونرفض رفًضا قاطًعا 
أي منطق عنصــري في المطالبة بالعمل 

إليجاد هــذه الحلول، والمطلوب وضع خطة 
بالتعاون والتنســيق مع األمم المتحدة 

تســمح للنازحين بالرجوع إلى مناطق آمنة 
داخل ســوريا. كما نرفض فكرة التنسيق مع 

النظام السوري«.
األحرار استذكر 13 تشرين... وقداس في ذكرى   >>

داني شمعون وعائلته؛ النهار، 1٤ تشرين األول 2017¶
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عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي: »إنَّ اللجنة الوزاريَّة المكلفة بملف 

النازحين سبق أن عقدت عّدة اجتماعات 
حيث أغنى جميع الوزراء المعنيين 

النقاش، وتم جمع المقترحات المتفق 
عليها كمسودة لورقة سياسة الحكومة 
لمعالجة أزمة النازخين«، الفتًا إلى أن 

»رئيس الحكومة سعد الحريري هو الذي 
يترأس ويحّدد الوقت المناسب لدعوتها إلى 
االجتماع لمناقشة المستجدات التي يطرحها 

المشاركون«.
تحقيق لوكالة رويترز عن النازحين    >>

العاملين في لبنان؛ األنوار، 1٤ تشرين األول 2017¶

شهد مخيم البص لالجئين الفلسطينيين 
اشتباكًا مسلًحا استخدمت فيه األسلحة 

الرشاسة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة 
تابعة لتاجر المخدرات )ن. ط.( وبين اللجنة 

األمنيَّة وحركة فتح.
جريحان في اشتباك بمخيم البص؛   >> 

األنوار، 1٤ تشرين األول 2017¶

اســتقبل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 
رئيس بعثة اللجنــة الدوليَّة للصليب األحمر 

في لبنان الذي عرض نشــاطات تنظيم 
برامج دعم ومســاعدة للبنانيين وللنازحين 

الســوريين، أما رئيس الجمهوريَّة فعرض 
وجهة نظره حيــال التداعيات التي تركتها 

أزمة النزوح الســوري وتدفق النازحين إلى 
لبنان علــى األوضاع االجتماعيَّة واالقتصاديَّة 

واألمنيَّــة والصحيَّة والتربويَّة، الفتًا إلى 
»ضرورة العمل بســرعة لوضع حد لمعاناة 
النازحيــن وتأمين عودتهم وتدارك النتائج 

التي تترتب على اســتمرار وجودهم في 
لبنــان على مختلف األصعدة«. 

عون بذكرى 13 تشرين األول: دولة  >> 
ال تتمتع بسيادة وحريَّة واستقلل ال يمكنها بناء نفسها؛ 

األنوار، 1٤ تشرين األول 2017¶

طالب رئيس »الحزب اللبناني الواعد« فارس 

فتوحي بـ »ضرورة تشكيل وفد رسمي 
للتفاوض مع  الحكومة السوريَّة  لتأمين عودة 

كريمة وآمنة وطوعيَّة للنازحين السوريين إلى 
مدنهم وقراهم في سوريا«.

اللبناني الواعد: لتأمين عودة طوعيَّة   >>
للنازحين؛ الديار، 15 تشرين األول 2017¶

عن النائب سيمون أبي رميا خالل مقابلة 
تلفزيونيَّة: »التيار الوطني الحر وتيار 

المستقبل متفقان على تنظيم االختالف حول 
موضوع النازحين السوريين والمحافظة على 

سير عجلة الدولة«.
أبي رميا: االنتخابات النيابيَّة  >> 

 ستحصل وعجلة المؤسسات عادت للعمل؛
الديار، 15 تشرين األول 2017¶

جدد رئيس القوات اللبنانيَّة من سيدني 
رفضه »التعامل مع النظام السوري، وعبَّر عن 
أسفه ألنَّه »بعد 12 عاًما على خروج الجيش 

السوري من لبنان، هناك من يحاول إعادة 
النفوذ السوري إلى لبنان ويستعمل في سبيل 
ذلك قضيَّة النازحين«، الفتًا إلى أن »النازحين 
السوريين نزحوا ألنَّهم ال يريدون بشار األسد، 
وإذا كان من وصفة كي يبقوا في لبنان فهي 

محاولة إعادتهم مع بشار األسد، فمن ال يريد 
عودة النازحين يدعو إلى التفاوض مع بشار 

األسد«.
جعجع يطالب عون باستعادة قرار الدولة؛   >>

الشرق األوسط، 15 تشرين األول 2017¶

افتتاح معرض رســوم لتالمذة لبنانيين 
وســوريين تحت عنوان »فراشة في الوقت 

عينه« في أســواق بيروت وفي الباحة 
الرئيســيَّة للبنك الدولي في واشنطن. 

المعروضات نتاج عمل فني اشــترك فيه 
نحو 500 تلميذ لبناني وســوري يتقاسمون 

المقاعد الدراســيَّة في 22 مدرسة لبنانيَّة 
حكوميَّــة في 22 بلدة لبنانيَّة.

الوضع »ممسوك« وال خوف  >> 
من انشطارات النووي؛ النهار، 16 تشرين األول 2017¶
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عن رئيس حزب القوات اللبنانيَّة ســمير 
جعجــع، خالل غداء تكريمي أقامه على 
شــرفه راعي األبرشيَّة المارونيَّة المطران 

أنطوان شــربل طربيه في كاتدرائيَّة سيدة 
لبنان في ســيدني: »آن للحكومة أن تتخذ 

قراًرا في شــأن عودة النازحين، ألنَّه قرار 
ســيادي قبل أي شيء آخر، ويجب أن تقوم 
بالترتيبــات المطلوبة إلعادتهم إلى بلدهم«.

جعجع التقى رؤساء طوائف في سيدني:   >>
ال يمكننا أن نكون مع الديموقراطيَّة في الغرب ومع 

الديكتاتوريَّة في الشرق؛ النهار، 16 تشرين األول 2017¶

وزير اإلعالم ملحم الرياشــي في تعليقه على 
اللقــاء الذي جمع وزير الخارجيَّة جبران 
باســيل مع الوزير السوري وليد المعلم، 
يوضح أنَّه »ســجلنا عتبنا على الموضوع 

وعلى اللقاء الذي نرفضه، والوزير باســيل 
يعلم أننا ضد اللقاء، وتيار المســتقبل قال 

الكالم المناســب في هذا الشأن. نحن نعرف 
أن هــذه اللقاءات هي لزوم ما ال يلزم، 

ولن تؤدي إلــى نتيجة في ملف النازحين، 
علــى اإلطالق« ولفت إلى أن العمل الذي 

يقــوم به في وزارة االعالم مع الدول 
المعنيَّة بملف النزوح الســوري، »هو جزء 
من الخطة لتخفيف التشــنج بين الشعب 
اللبناني المضيف والســوري الضيف. في 

نهايــة األمر، على هؤالء العودة إلى وطنهم. 
نحن مع عودة آمنة وســالمة للسوريين إلى 
بلدهــم البارحة قبل اليوم، ولكن خالل فترة 
وجودهم هنــا، علينا أن نلغي الحد األقصى 
من االحتكاك ألنَّــه يضر بالطرفين. وعليهم 

أن يكونوا تحت ســقف القانون اللبناني 
والقوانيــن المرعيَّة واالحترام المتبادل«.

الرياشي: لقاء باسيل/المعلم لزوم  >> 
ما ال يلزم وهذه اللقاءات لن تؤدي لنتيجة بملف 

النازحين؛ األنوار، 16 تشرين األول 2017¶

عن عضو المكتب السياسي في تيار 
المستقبل مصطفى علوش: »ال إمكانيَّة 

حاليًّا إلقامة مخيمات للنازحين في طرابلس، 

فالموضوع يتطلب قراًرا سياسيًّا وتحضيرات 
إداريَّة فضاًل عن التكلفة الماديَّة«، مشيرًا 

إلى »أن المخيمات تؤشر إلى أن النازحين 
سيبقون لفترة طويلة في لبنان«، معتبرًا »أن 
الكالم عن تخوف أمني من إنشاء مخيمات 
غير واقعي فالسوريون منتشرون في كافة 
المناطق، وحصرهم في تجمع أفضل من 
تركهم موزعين عشوائيًّا ونحن ندعم هذا 

الطرح«. 
علوش: انعقاد الحكومة  >> 

في طرابلس خطوة أساسيَّة إلحياء الوضع االقتصادي؛ 
األنوار، 16 تشرين األول 2017¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل مغرًدا عبر 
تويتر: »عندما نحذر من عدم عودة النازحين 

السوريين فألننا أصحاب تجربة مع نزوح 
اللبنانيين«.

باسيل: اإلنماء ليس »فلشة زفت انتخابيَّة«؛   >>
اللواء، 16 تشرين األول 2017¶

عن وزير التربية السابق  الياس بوصعب  خالل 
مقابلة تلفزيونيَّة: »وزير الخارجيَّة  جبران 

باسيل  قّدم إلى رئيس الحكومة  سعد الحريري  
خطة تتعلق بموضوع النزوح وما لقاء باسيل 
بالوزير السوري  وليد المعلم  في نيويورك إاّل 

لحل هذه القضيَّة«، مضيًفا: »لن نقبل لغة 
العودة »الطوعيَّة« للسوريين إلى بالدهم بل 

نسعى إلى العودة »اآلمنة« إلى  سوريا«.
بوصعب: لن نقبل بالعودة الطوعيَّة   >>

للنازحين؛ الديار، 16 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تواجه 
قوى عين الحلوة تحدي استيعاب تداعيات 

استكمال الجيش اللبناني بناء الجدار 
األسمنتي في منطقة حطين عند الطرف 

الجنوبي للمخيم الغربي مع استمرار بعض 
االعتراضات.

إلى ذلك، يبدأ المسح الميداني لفريق من 
الهندسة في وكالة األونروا للمناطق المحيطة 

بحي الطيرة في مخيم عين الحلوة وتقدير 
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كلفة األضرار الماديَّة، على أن يتم توزيع 
مساعدات ماليَّة إلى أبناء حي الطيرة، األمر 

الذي اعترض عليه باقي المتضررين في 
األحياء المجاورة، خالل لقاء جمع لجان 

القواطع واألحياء المتضررة مع مدير األونروا 
في المخيم.

عين الحلوة: جدار في حطين... وتعويضات   >>
في الطيرة؛ محمد دهشة، البلد، 16 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: استكمااًل 
للتحرك الذي كان قد بدأه في نيويورك على 

هامش الجمعيَّة العموميَّة لألمم المتحدة، 
وفي فرنسا خالل زيارة الدولة، واستشعاًرا 
بالخطر الداهم جراء تضّخم أزمة النازحين 

السوريين، بادر رئيس الجمهوريَّة ميشال 
عون إلى دعوة سفراء الدول الخمس الدائمة 
العضويَّة في مجلس األمن، وممثلي االتِّحاد 

األوروبي واألمم المتحدة، وجامعة الدول 
العربيَّة، وسلّمهم رسائل خطيَّة إلى رؤساء 
دولهم ومرجعياتهم الدوليَّة والعربيَّة، في 

خطوة تجاوز فيها االنقسام الحكومي حول 
القضيَّة، وذهب إلى حّد تدويلها، مستخدًما 

صالحياته المنصوص عليها في الدستور.

هل يطرح الموضوع على مجلس الوزراء؟ 
وفق المصادر المتابعة، إنَّ ملف النزوح 

وضع على سّكة المعالجة ورئيس الجمهوريَّة 
لن يتراجع، وسينتظر إجابات رؤساء الدول 

والمرجعيات الدوليَّة التي راسلها، وفي ضوئها 
يبني تحركه التالي. هذا مع العلم أن وزير 
الخارجيَّة جبران باسيل الذي أعّد ورقة عن 
معالجة قضيَّة النازحين، أشار خالل اللقاء 

الرئاسي مع السفراء إلى أن رئيس الحكومة 
سعد الحريري وعده بطرح هذه الورقة 

قريبًا على اللجنة الوزاريَّة المختصة بملف 
النازحين على أن تطرح بعد ذلك على مجلس 

الوزراء. 
تجاوز االنقســام الحكومي حول  >>  

 النازحين بتدويــل القضيَّة ــ رئيس الجمهوريَّة
 قارًعا جرس اإلنذار: »حذار االنفجار«؛ هدى شــديد،

النهار، 17 تشــرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: رفع رئيس 
الجمهوريَّة ميشال عون قضيَّة عودة الالجئين 

السوريين إلى سوريا إلى مصاف التدويل 
بدعوته سفراء الدول الخمس الدائمة العضويَّة 

في مجلس األمن وممثلي األمم المتحدة 
واالتِّحاد األوروبي وجامعة الدول العربيَّة 

وتسليمهم رسائل خطيَّة إلى رؤساء دولهم 
ومرجعياتهم، ُمطالبًا بالمساعدة في توفير 

عودة آمنة لهؤالء إلى بالدهم ألن بقاءهم في 
لبنان ينذر بانفجار ستصيب تداعياته أكثر من 

دولة.

[ وزير الخارجيَّة جبران  ]إلــى ذلك، علم أنَّ
باســيل عرض وقائع ومعطيات مثبتة 

بالدراســات واإلحصاءات على سفراء الدول 
الخمــس الدائمة العضويَّة في مجلس األمن 

في اجتماع بعبدا، وأبرز ما فيها أن الســوريين 
يشــكلون 37 في المئة من عدد سكان لبنان 
وأن في الكيلومتر الواحد 153 نازًحا ســوريًّا 
وأن 60 فــي المئة من الموقوفين في لبنان 

من السوريين.
عون بعث رسائل إلى قادة العالم  >> 

 والجامعة العربيَّة: نطلب حل مسألة النازحين الوجوديَّة 
بالنسبة إلى لبنان؛ النهار، 17 تشرين األول 2017¶

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في مقر 
إقامته في العاصمة اإليطاليَّة وفًدا من جمعيَّة 

»سان إيجيديو« وناقش معه نشاطات الجمعيَّة 
في موضوع الالجئين السوريين في لبنان.

الحريري التقى نظيره اإليطالي:   >>
التدخل في الشؤون العربيَّة غير مقبول؛ 

النهار، 17 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تشي 
حركة وزير الخارجيَّة جبران باسيل باعتقاده 

أنَّه هو المبتدأ وهو الخبر، وأنَّه يدمج 
الجمهوريَّة وشخصه كأنَّهما »روحان خلقن 

بدنا« ]كذا في األصل[، فيفهم التسوية التي 
أتت بالعماد عون رئيًسا للجمهوريَّة حريَّة له 

في التصرف بالدولة ومصالحها...

التمايز بين »السلطان« ]سليم شقيق الرئيس 
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بشارة الخوري[ وجبران أن األول لم يكن 
لديه طموح سياسي، إذ كانت تكفيه السطوة 

السياسيَّة، ومعها المال. أما الثاني، فتشغله 
االنتخابات النيابيَّة، السنة المقبلة، ورئاسة 
الجمهوريَّة بعد 5 سنوات، وتتنافس لديه 

االثنتان ولذا استعجل لقاء نظيره لدى النظام 
السوري، في األمم المتحدة، بال مناسبة، سوى 
ادعاء نقاشه في أزمة الالجئين السوريين، من 
دون أن يُْعلِم مجلس الوزراء بما كان رد وليد 

المعلم على انشغال باله...
المبتدأ والخبر؛  >> 

راشد فايد، النهار، 17 تشرين األول 2017¶

عن رئيس حزب القوات اللبنانيَّة ســمير 
جعجع، خالل مشــاركته في قداس الشبيبة 

المارونيَّة في كاتدرائيَّة ســيدة لبنان في 
ســيدني: »لن نسمح بعودة النفوذ السوري 

إلى لبنان، رغــم عمليَّة االحتيال الكبيرة 
الجاريــة حاليًّــا، حيث يقول البعض: إذا كنتم 

تريدون عــودة النازحين فعليكم التحدث 
مع بشــار األسد، معتبرًا أن إيران وحزب 

الله اســتثمرا كثيرًا في األســد... وبالتالي هما 
سيفعالن المســتحيل من أجل بقائه بحجة 

النازحيــن الذين إذا أردنا عودتهم فعاًل 
فعلينا أاّل نتحدث مع بشــار األســد، إنَّما الحل 

يكون بــأن تحزم الحكومة أمرها وتتحدث 
مع الــدول المعنيَّة إليجاد الطرق األفضل 

النازحين«. لعودة 
جعجع: خط أحمر عودة نفوذ األسد  >> 

إلى لبنان؛ الشرق األوسط، 17 تشرين األول 2017¶

وزيرة التنمية الدوليَّة البريطانيَّة ترحب بوزير 
التربية والتعليم العالي مروان حمادة في 

لندن، مؤكدة »ريادة المملكة المتحدة في 
ضمان حصول جميع األطفال في  لبنان  بمن 

فيهم األطفال من الالجئين السوريين على 
التعليم النوعي«.

بريطانيا ترحب بحمادة:   >> 
 ملتزمون تعليم جميع األطفال في لبنان؛

الجمهوريَّة، 17 تشرين األول 2017¶

بحث وزير الماليَّة علي حســن خليل مع 
الســفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه 

في التحضيــرات الجارية للمؤتمرات المزمع 
عقدها لمســاعدة لبنان، وال سيما مسألة 

النزوح الســوري واألعباء المترتبة عليه 
ومســؤوليَّة المجتمع الدولي إزاءه.

أحال شكاوى إلى التحقيق ــ خليل التقى   >>
السفير الفرنسي؛ األنوار، 17 تشرين األول 2017¶

بيــان بتوقيــع النائب نعمة الله أبي نصر 
يقــول فيه: »إنَّ إصرار وزير الداخليَّة 

والبلديات نهاد المشــنوق على عدم تنفيذ 
حكم مجلس شــورى الدولة القاضي بنزع 

الجنســيَّة اللبنانيَّة ممن ال يســتحقها في 
مرســوم التجنيس الصادر في حزيران 1994، 

هو إصرار على التمســك بسياسة التالعب 
بديموغرافيَّــة البلد وتوازناته لصالح طائفة 

أو مذهب على حســاب بقيَّة الطوائف 
والمذاهب انســجاًما مع مواقفه في تلبية 
طلبــات أبناء بيروت حتى ولو كانت غير 

محقة«.
أبي نصر: عدم تنفيذ حكم  >> 

  نزع الجنسيَّة تلعب بديموغرافيَّة البلد؛ 
األنوار، 17 تشرين األول 2017¶

وزير اإلعالم ملحم الرياشي، في حديث 
متلفز، يؤكد أن القوات اللبنانيَّة »ضد 

التفاوض لعودة النازحين السوريين إلى 
بالدهم«.

الرياشي: نرفض التفاوض مع النظام  >> 
السوري لعودة النازحين؛ األنوار، 17 تشرين األول 2017¶

نوه وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي خالل لقائه وفًدا برلمانيًّا 

هولنديًّا، يرافقه الســفير الهولندي في 
لبنان، بـــ »الدعم الذي تقدمه هولندا إلى 
لبنان في إطار دعم النازحين الســوريين، 
والمجتمعــات اللبنانيَّة المضيفة«، مطالبًا 

بـ»التركيز على إقامة مشــاريع تنمويَّة في 
مناطق األطــراف، التي تحتضن النازحين 
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الســوريين، وحيث تنعدم البنى التحتيَّة، وال 
ســيما في قطاع المياه«.

المرعبي بحث ملف النازحين السوريين مع   >>
وفد برلماني هولندي؛ األنوار، 17 تشرين األول 2017¶

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
يتوجه من روما إلى الواليات المتحدة 

األميركيَّة للمشاركة في مؤتمر يبحث وضع 
مسيحيي الشرق وسوف يكون ملف النازحين 

السوريين والحديث عن توطينهم من أبرز 
النقاط المثارة حسب ما أشارت مصادر 

بكركي.
زيارة رعويَّة لكاليفورنيا وواشنطن   >>

 وبوسطن ــ الراعي إلى الواليات المتحدة اليوم؛
األنوار، 17 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: قبل 
بضعة أيام، شــهدت إحدى قاعات اإلسكوا 

في وســط بيروت تصّدي مجموعة من 
اإلعالمييــن واإلعالميات لقيّمين على أحد 
مشــاريع األمم المتحدة في بيروت كانوا 
شــرعوا للتو في عمليَّة تأنيب لإلعالميين 

الذين ُدعوا إلى المشــاركة في اللقاء ألنَّهم 
)اإلعالمييــن( يتعمدون تضخيم الكالم 

عن الجانب الســلبي لممارسات النازحين 
الســوريين معتبرين، )أي القيّمين على 

المشــروع(، أن هذا السلوك هو في جوهره 
ســلوك عنصري ويندرج بشكل أو بآخر في 

خانــة خطاب الكراهيَّة المذموم. 
لماذا يحرز عون وفريقه مزيًدا من النقاط   >>

ضد معارضيه في ملف النزوح السوري؟؛ إبراهيم بيرم، 
النهار، 18 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وفد من 
بطاركة الشرق برئاسة البطريرك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي سيلتقي الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في البيت األبيض في 23 
تشرين الجاري.

الملف السوري وموضوع النازحين هما ضمن 
»األجندة« أو الملف الذي يحمله البطاركة، 

وفي المقابل سيكون للرئيس ترامب موقف 
جديد وتوضيحي لما أثير بالنسبة إلى 

التوطين: فأميركا ضد التوطين، وهي بالعكس 
مع عودة النازحين والالجئين إلى مناطقهم 

وأراضيهم...

ويقول مسؤول أميركي زار بيروت خالل نهاية 
األسبوع بعيًدا عن اإلعالم: »لقد شّوهوا الكالم 

األميركي وترامب يريد إعادة النازحين إلى 
ديارهم بكرامة«. 

أميركا محطة لوفود دينيَّة وسياسيَّة   >>
ومصرفيَّة: ترامب سيوضح أمام وفد كنسي موقفه من 
التوطين؛ نبيل براكس، النهار، 18 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يريد 
لبنان من األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط 

الالزمة لعودة آمنة للنازحين السوريين.

هذا ما طلبه الرئيس ميشال عون من سفراء 
الدول الخمس الدائمة العضويَّة في مجلس 
األمن الدولي، والمؤكّد أن السفراء ودولهم 

متفّهمون مسبًقا دواعي القلق اللبناني، لكن 
بمقدار ما أراحتهم واقعيَّة الشرح الرئاسي 

وخلّوه من اللغة العنصريَّة »الباسيليَّة«، 
بمقدار ما استوقفهم القول بأنَّه »أتى إلى 

سوريا مقاتلون من 83 دولة، ما يعني أننا غير 
مسؤولين عن هذه الحرب، فنحن لم نرسل 

أحًدا للقتال هناك«. فالرئيس يطالب الخارج 
بما ال يتوقّع أن يُستجاب، وفي الوقت عينه 

يخاطب الداخل و»شركاءه« في التسوية 
السياسيَّة ليقول إنَّه يبذل محاولة أخيرة 

باللجوء إلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي، 
كما ينصح »الشركاء«، قبل أن يقدم على ما 
هو مرسوٌم مسبًقا من »تطبيع« للعالقة مع 

نظام بشار االسد.

لكن األخير ]نظام األسد[ يريد »التطبيع« 
وال يرغب في استعادة النازحين، وقد يحيل 

الملف على الضابط المدعو عصام زهر الدين 
الذي أنذر »الهاربين«: »نصيحة من هالدقن 
ال ترجعوا، وإذا الدولة سامحتكم فنحن لن 
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ننسى ولن نسامح«. كل ذلك يعرفه سفراء 
الدول الكبرى، بل يعرفون الوساوس الطائفيَّة 

د في  التي صنعت التقصير اللبناني المتعمَّ
التعامل مع نازحين ال يريدهم أحٌد واقعيًّا.

عون وحزب الله وهاجس النازحين؛   >> 
عبد الوهاب بدرخان، النهار، 18 تشرين األول 2017¶

تمّنى رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 
جعجع خالل كلمة في العشاء التكريمي 

الذي أقامته على شرفه الرابطة المارونيَّة في 
أوستراليا على »وزير الخارجيَّة والمغتربين 
جبران باسيل بدء اتصاالته بروسيا وأميركا 
فوًرا لنقل طلب الحكومة اللبنانيَّة إعادة 

النازحين السوريين إلى بلدهم باعتبار أن 
األوضاع في سوريا باتت تسمح بذلك، كذلك 

الطلب إلى تركيا واألردن مساعدتنا في تأمين 
وسائل النقل المطلوبة لنقلهم إلى تركيا لمن 
يرغب في العودة إلى الشمال، وإلى األردن 

لمن يرغب في العودة إلى الجنوب«، معتبرًا 
أن »أفضل وصفة لعدم عودة النازحين إلى 
بلدهم هي إدخال اسم بشار األسد في هذا 

الملف«.
جعجع: متمسكون بمصالحة الجبل   >>

والمحافظة عليها؛ النهار، 18 تشرين األول 2017¶

دعا وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين 
معين المرعبي إلى االنتقال من الخطوات 

»اإلغاثيَّة« إلى »التنمويَّة« في قضيَّة الالجئين 
السوريين، مكرًرا رفض التوطين ومحذًرا من 

استغالل هذه المسألة اإلنسانيَّة ألهداف 
سياسيَّة.

كالم المرعبي جاء خالل ورشة عمل نظمها 
»مركز البحوث والدراسات االستراتيجيَّة« 

في الجيش بعنوان: »لبنان والنزوح السوري: 
األعباء وأولويَّة العودة« شارك فيها ممثلون 

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون ووزير 
الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد 

جوزيف عون، إضافة إلى مدير مركز البحوث 
والدراسات االستراتيجيَّة في الجيش العميد 

فادي أبي فراج، والمنسق المقيم ألنشطة 
األمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة في 

لبنان فيليب الزاريني.
المرعبي يحذر من االستغلل  >> 

 السياسي لقضيَّة اللجئين السوريين؛
الشرق األوسط، 18 تشرين األول 2017¶

دعا وزير الداخليَّة نهاد المشنوق، خالل 
إطالق »دليل التصنيف الموحد للجرائم 

وعقوباتها في التشريع اللبناني«، إلى »تفادي 
الوقوع في فخ األرقام المضخمة واالستناد 

إلى العلم اإلحصائي الجدي«، كاشًفا أنََّ 
»نسبة المساجين من النازحين السوريين 

ال تتعدى على اإلطالق نسبة المساجين 
اللبنانيين«، وأشار إلى أن »عدد السوريين 

الذين دخلوا إلى لبنان في 2016 مقارنة 
بعدد الذين خرجوا منه، من كل المعابر، 
ال يتعدى الفارق بينهما 40 أو 50 شخًصا، 

وكذلك في 2017 حتى نهاية شهر آب، كان 
العدد مطابًقا بشكل كبير، والفارق ال يزيد 

عن 2 أو 3 أشخاص، وبالتالي فإنَّ الرقم 
والدليل من خالل العلم اإلحصائي يريحان 

الناس«.
وزير الداخليَّة: نسبة السجناء السوريين   >>
ال تتعدى نسبة اللبنانيين ــ إطلق »دليل التصنيف 

الموّحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني«؛ 
األنوار، 18 تشرين األول 2017¶

النائب أنطوان زهرا يشير إلى أن »هناك 
خالفًا جذريًّا مع التيار وغيره من األطراف 

حول مسألة التواصل مع النظام السوري لحل 
ملف النازحين حيث نرى أن األمر يتعلق 

بعودة النفوذ السوري إلى لبنان من خالل 
التطبيع بين الدولتين«. وأكد أن »مواقف 

وزير الخارجيَّة جبران باسيل غير مقبولة، وال 
سيما اللقاء الذي جمعه بنظيره السوري وليد 

المعلم أو تلك التي قال فيها إنَّه عنصري 
بشأن ملف النازحين«.

زهرا: مواقف باسيل غير مقبولة  >> 
 ومسألة التشاوف الوطني تسقط حكومات؛

األنوار، 18 تشرين األول 2017¶
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داهمت دوريَّة من الجيش تجمعات النازحين 
السوريين في بلدة مرياطة في قضاء زغرتا، 

وأوقفت 29 سوريًّا لدخولهم البالد خلسة 
وتجولهم من دون أوراق قانونيَّة.

دهم مخيمات النازحين؛  >> 
الجمهوريَّة، 18 تشرين األول 2017¶

أمل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، خالل 
استقباله المدير العام لمؤسسة اإلذاعة 

والتلفزيون في إيران، »أن تسفر المساعي 
التي تبذلها الجمهوريَّة اإلسالميَّة اإليرانيَّة 
للوصول إلى حل سياسي لألزمة السوريَّة 

عن نتائج إيجابيَّة ألن ذلك يساعد في إنهاء 
معاناة النازحين السوريين إلى لبنان ويسهل 
عودتهم إلى وطنهم ويخفف من التداعيات 

االجتماعيَّة واألمنيَّة التي خلفتها موجة 
نزوحهم إلى لبنان«.

عون التقى مدير التلفزيون اإليراني:   >> 
 حل األزمة السوريَّة يسّهل عودة النازحين؛

النهار، 19 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تلقت 
مختلف الفصائل الفلسطينيَّة بارتياح 

المصالحة األخيرة بين حركتَي فتح وحماس 
نظرًا إلى ارتداداتها اإليجابيَّة على الحياة 

اليوميَّة عند مواطنيها من قطاع غزة إلى رام 
الله وصواًل إلى أحياء عين الحلوة ومساحات 

انتشار الالجئين في الشتات.
مصالحة »فتح« و»حماس« في اختبار  >> 

غزة إلى عين الحلوة: فصائل تخشى على المقاومة 
 وكلم عباس في غير محله؛ رضوان عقيل،

النهار، 19 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كان الفتًا 
أن يستقبل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 
سفراء الدول الكبرى يوم االثنين الفائت، 
ليفاتحهم في ملف النزوح السوري، في 

حضور وزير الخارجيَّة جبران باسيل، فيما لم 
يعرف الرأي العام اللبناني ما إذا كان عون قد 
أثار األمر مع الحكومة الممثلة برئيسها، علًما 

أن قضيَّة النزوح السوري لم تحضر بعد على 
طاولة مجلس الوزراء مجتمًعا، وهو الذي 

أنيطت به السلطة التنفيذيَّة. 
أزمة النزوح: متى الخطة الوطنيَّة الواحدة؟؛   >>

علي حمادة، النهار، 19 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصــادر«، أن مخيمات النازحين وأماكن 

تجّمعهــم في صيدا باتت تحت مجهر 
األجهــزة األمنيَّة، على إثر ورود معلومات عن 

إمكانيَّــة قيام بعضهم بأعمال مخلّة باألمن 
لالنتقــام ممن باتوا في قبضة مخابرات 

الجيــش، حيث تقوم مخابرات الجيش بتنفيذ 
دوريــات ومداهمات لتوقيف مطلوبين، ومن 

ال يحملون أوراقًا ثبوتيًَّة أو مقيمين بشــكل 
غير شــرعي، على أن تتابع هذه اإلجراءات 
فــي مناطق أخرى ومنها النبطيَّة ومحيطها 
حيــث يتواجد مطلوبون ومخلّون باألمن، 

إضافــة إلى مراقبة دائمة لخاليا إرهابيَّة في 
مخيم عين الحلوة.

تجمعات النازحين في صيدا  >> 
 والجوار تحت مجهر القوى األمنيَّة؛ 

صونيا رزق، الديار، 19 تشرين األول 2017¶

طالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، خالل اتصاالت أجراها مع 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 

ورئيس الوزراء اللبناني تمام سالم، ورئيس 
الحكومة الُمكلف سعد الحريري بوقف 

العمل ببناء الجدار األسمنتي حول مخيم عين 
الحلوة.

»حماس« تدعو إلى وقف بناء الجدار   >>
األمني في عين الحلوة؛ البلد، 19 تشرين األول 2017¶

تمنى رئيس الجمهوريَّة ميشال عون على 
وفد منظمة فرسان مالطا الذي زاره في 

قصر بعبدا »لعب دور في العمل الجاري 
لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم 

ومساعدتهم إنسانيًّا واجتماعيًّا، وال سيما أنَّ 
لبنان بدأ تحركًا مع المجتمع الدولي واألمم 
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المتحدة تحقيًقا لهذه الغاية«. الرئيس 
العالمي للمنظمة أكد استعدادها لمساعدة 
لبنان في كل ما يطلبه من مشاريع صحيَّة 

ومتابعة االهتمام بالنازحين السوريين.
عون التقى القضاء وعبيد و»فرسان مالطا«:   >>

 التشكيلت حافز إلصدار األحكام وبت الدعاوى؛
النهار، 20 تشرين األول 2017¶

حث السفير الروسي ألكسندر زاسبكين خالل 
لقائه وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 

باسيل على وجوب االستعجال بإيجاد آليَّة 
مناسبة لعودة الالجئين السوريين، الفتًا إلى 

أن التركيز حاليًّا هو على »التطبيع« مع 
سوريا. وإذ وصف قضيَّة النزوح بـ»الملحة 

ا«، اعتبر أن »األعباء الكبيرة التي يتكبدها  جدًّ
لبنان تشكل حالة من الممكن أْن تنفجر 

قريبًا«.

أما رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير 
جعجع، فاستغرب، في كلمة ألقاها خالل 

مهرجان نظمه الحزب في سيدني )أستراليا(، 
مطالبة البعض بالتواصل مع النظام السوري 

إلعادة الالجئين، وأضاف: »كل همهم في 
الوقت الحاضر إيجاد طريقة لنسج عالقات 
مع نظام األسد تحت مائة ذريعة وذريعة، 

ويقولون: أال تريدون أن يعود النازحون؟ 
لذلك نريد أن نناقش ذلك مع نظام األسد، 

تماًما كمن يقول إْن أردت الذهاب إلى أميركا 
فاستقل طائرة بانكوك«. وأضاف: »ال عودة 
لنظام األسد إلى لبنان، والطريقة الوحيدة 
لعودة النازحين السوريين إلى سوريا، هي 

في االبتعاد عن تسييس هذا الموضوع، 
وخصوًصا باالبتعاد عن األسد والتعاون 

مع الدول التي ستكون هي الممر لعودة 
النازحين السوريين إلى ديارهم«.

الرئيس اللبناني يواصل الدفع لعودة   >>
النازحين السوريين ــ جعجع من أستراليا: ال عودة 

لنظام األسد؛ الشرق األوسط، 20 تشرين األول 2017¶

تناول رئيس الرابطة المارونيَّة أنطوان 
إقليموس في لقاء مع سفير االتِّحاد الروسي 

ألكسندر زاسبكين موضوع النزوح السوري 
وقال: »هناك تأكيد من السفير لدعم الدور 

الذي تقوم به الشرعيَّة اللبنانيَّة المتمثلة 
بشخص رئيس الجمهوريَّة بالنسبة إلى موقفها 

من النزوح السوري وعودة النازحين إلى 
بالدهم«، وأضاف »نعتبر كلبنانيين أنََّ هذا 

الموضوع ملّح، وليس باستطاعتنا انتظار 
مرحلة التطبيع. وسعادة السفير أكد حقنا 
في أن يكون هذا الموضوع من أولوياتنا 

واهتماماتنا اليوميَّة«.
السفير الروسي زار الرابطة  >> 

ا؛  المارونيَّة: عودة النازحين موضوع ملح جدًّ
األنوار، 20 تشرين األول 2017¶

عن المديريَّة العامة ألمن الدولة ـ قسم 
اإلعالم والتوجيه والعالقات العامة: تمكنت 

المديريَّة العامة ألمن الدولة، في حربها 
االستباقيَّة ضد اإلرهاب، من توقيف خليَّة في 

منطقة حاصبيا، تتألف من أربعة سوريين 
كانوا يرصدون مواقع استراتيجيَّة تمهيًدا 

لتنفيذ عمليات تفجيريَّة في لبنان.
أمن الدولة: ضبط خليَّة بحاصبيا ترصد   >>
مواقع استراتيجيَّة؛ األنوار، 20 تشرين األول 2017¶

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في مقر المديريَّة وفًدا مشتركًا ضم 

ممثلين عن »المنظمة الدوليَّة للهجرة« وعن 
»الصندوق الكويتي للتنمية االقتصاديَّة«، 

وتناول البحث مشروع المرحلة الثانية من 
إعادة تأهيل وتجهيز مركز العبوديَّة الحدودي 

في لبنان وإعداد اتفاقيَّة تمويله بين 
»المنظمة الدوليَّة للهجرة« ومجلس اإلنماء 
واإلعمار من المنحة المخصصة من حكومة 

دولة الكويت.
اللواء إبراهيم يتابع المرحلة  >> 

 الثانية من إعادة تأهيل مركز العبوديَّة الحدودي؛
األنوار، 20 تشرين األول 2017¶

زارت مديرة برنامج تمكين المرأة والشباب 
في المجتمعات المضيفة التابع لألمم 
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المتحدة مركز الخدمات اإلنمائيَّة في بلدة 
بزبينا لالطالع على سير الدورات التدريبيَّة 

لنساء لبنانيات وسوريات، بالتعاون مع 
مؤسسة الصفدي، ومنظمة »أبعاد« و»جمعيَّة 

التجارة العادلة« بتمويل من اليابان.
دورة تدريبيَّة للنساء في عكار؛   >> 

األنوار، 20 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: في 
لبنان 329,648 عربيًّا وأجنبيًّا من ذوي 

اإلقامات الرسميَّة وغير الرسميَّة. وهذا ال 
يشمل بطبيعة الحال النزوح السوري أو 

الفلسطيني أو العراقي أو الداخلين خلسة 
والمقيمين من دون إقامات. وبحسب األمن 

العام، يبلغ عدد السوريين الذين يملكون 
وقوعات رسميَّة 1,312,268، ويظهر إحصاء 

رسمي ]كان الحصول عليه[ من مصادر 
أمنيَّة رسميَّة المعطيات اآلتية: حتى أيلول 

2017 أحصي دخول 1,800,000 نازح سوري 
وفلسطيني دخلوا شرعيًّا إلى لبنان عبر 

المعابر الحدوديَّة. ولم يتم إحصاء النازحين 
غير الشرعيين. يقطن نحو 275 ألف نازح 

في 1200 مخيم موزعين في كل المحافظات. 
وكالة أونروا تقدر عدد الفلسطينيين 

المسجلين في لبنان بـ 449,957 الجئًا 
مسجلين رسميًّا. وفيما ال تسجل أي جهة 
أعداد العراقيين، تتحدث معلومات غير 

رسميَّة قريبة من الكنائس التي ينتمي إليها 
عراقيون مسيحيون الجئون ومؤسسات دوليَّة 

عن أن الرقم ال يقل عن عشرة آالف، فيما 
تتحدث مؤسسات رسميَّة عن أعداد تراوح 

بين 20 و25 ألًفا، ما يجعل عدد الموجودين 
غير اللبنانيين في لبنان أكثر من ثالثة ماليين 

أجنبي...
نصف سكان لبنان... غير لبنانيين!؛  >> 

األخبار، 20 تشرين األول 2017¶

استقبل وزير التربية والتعليم العالي 
مروان حمادة وفًدا من »الحزب االجتماعي 

الليبرالي في هولندا« وهو حزب مشارك في 

الحكومة الهولنديَّة، وقد جاء الوفد في مهمة 
استطالعيَّة. قال حمادة بعد اللقاء: »لبنان 

يحتضن نحو مليون ونصف مليون نازح 
سوري، من بين هؤالء ما يزيد عن أربعمائة 

ألف متعلم في عمر دخول المدرسة، وإنَّ 
مدارسنا الرسميَّة تستقبل نحو 210 آالف 

تلميذ من بينهم، فيما تتولى الوزارة بالتعاون 
مع العديد من جمعيات المجتمع المدني 
تطبيق برنامج تعليم غير نظامي يضم نحو 
70 ألف تلميذ إلعدادهم من أجل االلتحاق 
بالتعليم النظامي، فضاًل عن برنامج التعليم 

المسرع«. 
حمادة يعرض ووفًدا حزبيًّا  >> 

 هولنديًّا مساعدة لبنان في تحمل أعباء النازحين؛
المستقبل، 20 تشرين األول 2017¶

عن وزير الداخليَّة نهاد المشنوق بعد لقائه 
السفير الفرنسي برونو فوشيه: »الموقف 

الرسمي للحكومة اللبنانيَّة ال يزال مع العودة 
اآلمنة للنازحين السوريين بحسب القوانين 

الدوليَّة«، فيما أشار السفير الفرنسي إلى أن 
»لبنان هو المستفيد األول من المساعدات 
التي تقدمها فرنسا إلى بلدان المنطقة التي 
تواجه تداعيات الحرب في سوريا«، وألمح 

إلى »أنَّه ليس هناك من مؤشر واضح أن 
موضوع عودة النازحين هو من أولويات 

النظام السوري«.
المشنوق أكد القدرة على إجراء  >> 

االنتخابات في موعدها؛ النهار، 21 تشرين األول 2017¶

أقيم في مستشفى المحبة في دير األحمر 
احتفال إطالق مشروع تطوير مركز »محبة 

ومشاركة« للرعاية الصحيَّة األوليَّة الذي 
يخدم المرضى اللبنانيين والالجئين السوريين 
بالتعاون بين جمعيَّة »فرسان مالطا« وأبرشيَّة 

دير األحمر وبعلبك للموارنة وبتمويل من 
الحكومة األلمانيَّة.

إطلق مشروع تطوير  >> 
 مركز »محبة ومشاركة« في دير األحمر؛

النهار، 21 تشرين األول 2017¶
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عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون، خالل 
جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 

القصر الجمهوري في بعبدا: »ال بد من أن 
تكون مصلحة لبنان هي األساس في مقاربتنا 

لموضوع النازحين«، وشّدد عون على »أننا 
لن ننتظر الحل السياسي أو األمني في سوريا، 
بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا«، 
وأطلع مجلس الوزراء على اللقاء الذي عقده 

مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضويَّة 
وممثلي االتِّحاد األوروبي والجامعة العربيَّة 
واألمم المتحدة والشروحات الموثقة التي 
قدمها لهم، ودعا إلى »تفعيل عمل اللجنة 
الوزاريَّة الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد 

من اإلجراءات لضبط الحدود«، مشيرًا إلى أن 
»تداعيات أزمة النازحين تتفاقم، وأن اللقاء 

الذي عقده مع السفراء هدف إلى استنهاض 
المجتمع الدولي واألمم المتحدة للبدء 

بمعالجة األزمة«.

أّما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال »إنَّ 
مقاربة موضوع النازحين ستكون موضوع 

متابعة خالل االجتماع المقبل الذي تعقده 
اللجنة الوزاريَّة لدرس ورقة العمل المعدة 

في هذا اإلطار«. وأضاف: »إنَّ العبء الذي 
تشكله قضيَّة النازحين ينسحب على األوضاع 
االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والتربويَّة والمعيشيَّة 

والسياسيَّة. ولكن المهم بالنسبة إلينا أن 
نتعامل مع هذا العبء بشكل تُْحَفُظ فيه 

مصالح لبنان، ألنني قلت وأكرر إنَّ شعاري 
هو لبنان أواًل ودائًما«.

عون: لن ننتظر التسوية السوريَّة لحل  >> 
أزمة النازحين؛ الشرق األوسط، 21 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: واجه 
الطالب السوريون في لبنان عوائق متنوعة 
في مسيرتهم الدراسيَّة بعد اندالع األحداث 

السوريَّة، وتفاقمت صعوباتهم مع زيادة 
بدالت تسجيلهم في الجامعة اللبنانيَّة بشكل 

ملحوظ ما بات يشكل عبئًا يضاف على 
أعبائهم المعيشيَّة... وينضم ملف اإلقامة 

والحصول عليها إلى الصعوبات الماديَّة، 
فيتراجع عدد الطالب السوريين في الجامعة 

ا. كما تنضم  اللبنانيَّة بنسبة عالية جدًّ
إليها أيًضا تفاعالت األحداث التي قسمت 

السوريين بين مقيمين وطالب يدرسون في 
نطاق سيطرة النظام، أو نازحين وطالب 

مقيمين في مناطق سيطرة المعارضة، إْن في 
الداخل السوري، أو خارج سوريا، في تركيا، 

ولبنان، واألردن وسواها من البلدان.
تراجع عدد طلب الجامعات السوريين  >> 

 في لبنان... سوريون يتحدثون لـ»النهار« عن الصعوبات؛ 
روال حمّيد، النهار، 21 تشرين األول 2017¶

حّذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل زيارته الرعويَّة ألبرشيتي مار 
مارون بروكلين وسيدة لبنان لوس أنجلس 

المارونيتين في الواليات المتحدة األميركيَّة 
من أن »الالجئين باتوا عبئًا كبيرًا على لبنان، 

بل خطرًا ديموغرافيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا 
وثقافيًّا وأمنيًّا، وأصبحت عودتهم واجبة إلى 

األماكن اآلمنة في سوريا«. 
الراعي من أميركا: النازحون السوريون   >>

 والفلسطينيون خطر على لبنان؛
الجمهوريَّة، 21 تشرين األول 2017¶

أعلن وزير االقتصاد، رائد خوري، في مؤتمر 
صحافي عقده حول تأثير النزوح السوري 

على االقتصاد اللبناني، أن »األزمة في سوريا 
كلفت لبنان نحو 18 مليار دوالر منذ عام 

2011 لغاية اليوم«، مشيرًا إلى أن »اليد 
العاملة السوريَّة زادت في لبنان 380 ألًفا، 
والبطالة لدى اللبنانيين أصبحت نحو 30 

في المائة جراء وجود النازحين السوريين«. 
ولفت إلى أن »لبنان يستقبل، مقارنة مع عدد 

سكانه، النسبة األعلى للنازحين في العالم 
وتبلغ 35 في المائة«، وقّدم خوري أرقاًما 

وإحصاءات مصدرها البنك الدولي والمجتمع 
الدولي، مشيرًا إلى أن »نسبة الفقر بلغت 
53 في المائة في الشمال، و48 في المائة 
في الجنوب، و30 في المائة في البقاع«. 
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ولفت إلى أن »معّدل الراتب للنازح السوري 
يبلغ 278 دوالًرا أي بنسبة 50 في المائة أقل 

من الحّد األدنى للراتب اللبناني«. وأضاف: 
»العمال السوريون يحق لهم وفًقا للقانون 

العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء، 
والزراعة، والنفايات، ولكنهم يعملون في 

قطاعات مختلفة خالفًا للقانون«.
وزير االقتصاد اللبناني: أزمة سوريا كلفتنا 18   >>

مليار دوالر؛ الشرق األوسط، 22 تشرين األول 2017¶

َحّذَر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي خالل لقاء مع ممثلي الطوائف 

المسيحيَّة واإلسالميَّة في لوس أنجلس، من 
أن »استمرار النزوح يسهم في توليد اإلرهاب، 

وهذا يعني أن المجتمع الدولي يسهم في 
ذلك«، واستغرب الراعي »طريقة تعامل 

المجتمع الدولي، الذي يكتفي بتهنئة لبنان على 
استضافته النازحين دون تحمل مسؤوليته«. 

ولفت إلى أنَّه »إذا بقي النازحون لمدة أطول 
بفعل استمرار الحروب، فهذا يعني أن المجتمع 
الدولي يسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في 

تحضير إرهابيين وأصوليين في الشرق، وربما 
في لبنان، عبر تغافله عن القيام بواجبه«. 

البطريرك الماروني: استمرار النزوح يولد   >>
اإلرهاب؛ الشرق األوسط، 22 تشرين األول 2017¶

أكد المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى في 
جلسته الدوريَّة في دار الفتوى برئاسة مفتي 

الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشيخ عبد اللطيف 
دريان أن »وجود النازحين السوريين إلى 

لبنان موقت لحين عودة االستقرار إلى 
سوريا«.

المجلس الشرعي: وجود النازحين موقت؛   >>
الحياة، 22 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل 
عن »مصادر وزاريَّة«: إنَّ عدم حصول رئيس 
الجمهوريَّة ميشال عون على أجوبة مرضية 

من سفراء الدول الكبرى أثناء اجتماعه معهم 
قد يكون وراء قوله في جلسة مجلس الوزراء 

أول من أمس بضرورة »تكوين نظرة واحدة 

حيال طريقة معالجة أزمة النازحين«، ودعوته 
إلى تفعيل عمل اللجنة الوزاريَّة الخاصة 

بالنازحين واتخاذ المزيد من اإلجراءات لضبط 
الحدود.

ترك ملف عودة النازحين السوريين   >>
للجنة الوزاريَّة يتيح فصله عن لعبة المحاور والمزايدة 

الداخليَّة؟؛ محمد شقير، الحياة، 22 تشرين األول 2017¶

َوَعَد رئيس الوزراء سعد الحريري بإعادة 
تفعيل اللجنة الوزاريَّة المكلفة معالجة ملف 

الالجئين وبطرح الدراسة التي أعدها وزير 
الخارجيَّة جبران باسيل على هذه اللجنة 

تمهيًدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
كلفة اللجوء على لبنان: 18 مليار دوالر؛   >>

النهار، 23 تشرين األول 2017¶

يتخذ موضوع النازحين السوريين بعًدا طائفيًّا 
تصاعديًّا في ضوء إعالن المجلس الشرعي 
اإلسالمي األعلى في لبنان برئاسة المفتي 

عبد اللطيف دريان قبل يومين أن »وجود 
النازحين السوريين في لبنان موقت لحين 

عودة األمن واالستقرار إلى األشقاء في سوريا 
العربيَّة التي تعاني من جرح نازف ال يتوقف 

إاّل بوقف الحرب والبدء بحوار جدي يحقق 
مصالح وتطلعات الشعب الشقيق ويؤمن 

عودتهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين«. ويبدو 
موقف المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى 

بمثابة رد مباشر على المواقف التي يطلقها 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 

في أثناء جولة له في الواليات المتحدة 
والتي يعتبر فيها قبل أيام قليلة أن الالجئين 

السوريين والفلسطينيين يشكلون عبئًا خطيرًا 
على لبنان...  

محاذير لطابع طائفي حول النازحين؛  >> 
روزانا بو منصف، النهار، 23 تشرين األول 2017¶

أظهر اســتطالع للرأي نفذته مؤسسة 
»إنفوبــرو« بالتعاون مع صحيفة النهار، قدًرا 

مفاجئًا من التطابق بين آراء المســتطلعين 
اللبنانيين والمســتطلعين من الالجئين 
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الســوريين حول العديد من المسائل 
الشائكة.

فأغلبيَّة ســاحقة مــن اللبنانيين تعتقد أن 
وجود الالجئين الســوريين يبعث على 

القلق، من حيث إنَّهم يشــكلون خطرًا أمنيًّا 
وينافســون اليد العاملة المحليَّة، ويؤيدون 

منعهم من التجول مســاًء. هذه األغلبيَّة 
نفســها ترى أن اللبنانيين مضيافون في 

عالقتهم بالالجئ الســوري، وإْن شاَب قدر 
كبيــر مــن العنصريَّة كرم الضيافة هذا، كما 

تعتقــد أن لبنــان أخطأ حين لم يقم مخيمات 
منظمــة إليواء الالجئين وأن الدولة قامت 

بــكل أو بمعظم واجباتها تجاههم.   
استطلع لـ »النهار« و»إنفوبرو« عن اللجئين   >>
السوريين: تقارب في األجوبة... اللبنانيون مضيافون مع 

بعض العنصريَّة؛ النهار، 23 تشرين األول 2017¶

كشــف وزير الداخليَّة نهاد المشنوق خالل 
حوار مــع »مصلحة المهن الحرّة في تيار 
المســتقبل بیروت«، أنَّ »األسبوع المقبل 
سیشــهد اجتماًعا للجنة الوزاریة المكلّفة 

بحث شــؤون النازحین بهدف صیاغة ورقة 
عمل مشــتركة بين كل القوى السياسيَّة«.

المشنوق: مواقف عون تطورت   >> 
إلى مزيد من االنفتاح؛ النهار، 23 تشرين األول 2017¶

أشادت نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طالل 
اإلنسانيَّة ليلى الصلح حمادة خالل افتتاح 

المكتبة اإللكترونيَّة ومختبر المعلوماتيَّة في 
الثانويَّة األرمنيَّة المركزيَّة في برج حمود، بـ 

»األيادي األرمنيَّة اللبنانيَّة األمينة التي حققت 
حلم تطوير المدرسة«، وأضافت »في لبنان، 

أيًضا، حدود مشّرعة وأرض سائبة، الجئون 
منتشرون، لبنانيون يهاجرون وسوريون 

يستوطنون. المخيمات غدت معسكرات، 
ومشاريع استيعاب المسيحي العربي في 

الغرب تكاد تكون من المسلمات، وما آمن 
به يوًما ميشال شيحا عن لبنان مالذ األقليات 

المضطهدة في الشرق أنَّه نعمة بات اليوم 
نقمة، ما عدا الطائفة األرمنيَّة التي أتت لبنان 

مشتتة غداة المجازر الشهيرة، فتوحدت 
وأصبحت شريًكا كاماًل في النظام اللبناني 

لدورها المهم في جميع المراحل المفصليَّة 
لتاريخ هذا الوطن«.

الصلح في الثانويَّة األرمنيَّة )برج حمود(:   >>
 لبنان ملذ األقليات المضطهدة بات نقمة؛ 

النهار، 23 تشرين األول 2017¶

عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن خالل 
افتتاح مركز طبي برعايته في بعلبك: »أصررنا 

على اتخاذ قرارات واضحة في كل مجاالت 
االقتصاد، وفي موضوع النازحين السوريين 

الذين أصبح عددهم يزيد عن مليون 
ونصف مليون، ما يؤثر على االقتصاد والبنى 

التحتيَّة والبيئة. على الدولة أن تكون واضحة 
وصريحة مع المجتمع الدولي الذي يتجاهل 

خسائر لبنان االقتصاديَّة بسبب تداعيات 
األزمة في سوريا، وقد تجاوزت هذه الخسائر 

18 مليار دوالر، فما هو حجم المساعدات 
التي قدمها إلى لبنان؟ ما هو المبلغ الذي 

دفعه أو صرفه في لبنان، هل وصل إلى مليار 
دوالر، ولمن جرى الدفع؟ المسؤولون في 

لبنان يجب أن يكونوا أكثر صراحة ووضوًحا 
وحسًما وحزًما مع المجتمع الدولي الذي 

يجد المال لتمويل السالح والمسلحين في 
سوريا، وال يجد المال لمساعدة لبنان ليتمكن 

من مواجهة أعباء النزوح السوري، وعلى 
األخص دول الخليج رغم الوعود التي أطلقت 

في أكثر من مؤتمر دولي. الرئيس األميركي قال 
قبل أسابيع وبوضوح إنَّه يريد توطين الالجئين 
السوريين في الدول المحيطة بسوريا، وال يزال 

المجتمع الدولي ينظر إلى الالجئين ورقة، 
أما اللبنانيون فينظرون إلى الالجئين بشرًا، 
استقبلوهم وتعاملوا معهم بشرًا، وتحملوا 

معهم تداعيات األزمة في سوريا«. 
الحاج حسن: الدولة تفتقر   >> 

إلى رؤية والمجتمع الدولي يتجاهل خسائر لبنان؛ 
النهار، 23 تشرين األول 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
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المرعبي: »لبنان دولة ال يمكن أن يتحقق 
أي توطين فيها، والجميع متفق على ضرورة 
عودة النازحين«، وأضاف: »وجود السوريين 
في لبنان هو احتضان إنساني بعد هروبهم 

من القتل والمجازر وارتكابات النظام وحزب 
الله وميليشيات إيران، لذلك من الضروري 

ربط عودتهم باألمن واألمان، ونعتبر أن 
األمم المتحدة هي المعنيَّة األولى بتأمين 
مستلزمات العودة اآلمنة إلى سوريا«، وإذ 
اتهم وزير الخارجيَّة جبران باسيل بـ»عدم 

الجديَّة في التوصل إلى ورقة العمل 
المشتركة في وقت سابق«، قال ردًّا على 

دعوات إعادة النازحين بمعزل عن المجتمع 
الدولي: »يجب أن يقيس التيار الوطني الحر 
القضيَّة على نفسه، ويفترض لو كانت باريس 

نسقت مع لبنان في ظل الوجود السوري 
إلعادة الالجئين من )التيار( في فرنسا في 
حقبة التسعينات، ماذا ستكون النتيجة؟«.
قانون »االحتياط« يعيق عودة الموالين   >>

 للنظام السوري من لبنان ــ لجنة حكوميَّة لبنانيَّة
تبحث هذا األسبوع ورقة عمل لحل قضيَّة النازحين؛ 
نذير رضا، الشرق األوسط، 23 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تطلق بين 
الحين واآلخر مواقف من هنا وهناك تتناول 

قضيَّة الالجئين الفلسطينيين من زوايا مختلفة، 
منها ما يدعو إلى عودتهم لوطنهم المحتل 

فلسطين، وأخرى تسعى إلى استهداف قضيتهم 
في محاولة لشطبها، ألنَّها معيق أساسي لما 
يخطط للمنطقة... لكن العالمة الفارقة في 
هذا المشهد، هو البطريرك الماروني بشارة 

بطرس الراعي، الذي يتعمد التطرق بشكل حاد 
إلى قضيَّة الالجئين الفلسطينيين، واإليحاء 

الدائم إلى النيَّة بتوطينهم، أو إلى أنَّهم 
يشكلون خطرًا ديموغرافيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا 

وثقافيًّا وأمنيًّا على لبنان، وهي المواقف 
التي أطلقها مؤخرًا خالل جوالته الحالية في 

الواليات المتحدة األميركيَّة.

الفلسطينيون هم شعب السيّد المسيح، 
وهم يأملون من غبطتكم خيرًا، وهم في 

لحظة تاريخيَّة يحققون وحدة داخليَّة طال 
انتظارها، منهين انقساًما عمل االحتالل 

اإلسرائيلي على تعميقه، فيستحقون من 
نيافتكم المباركة، ألن لبنان وفلسطين، توأم 

الروح.
رسالة إلى الكاردينال الراعي:   >>  

 كلمك ضد اللجئين الفلسطينيِّين آلمنا كثيًرا؛
هيثم زعيتر، اللواء، 23 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يتحّسر 
إمام بلدة الطفيل الشيخ أحمد اآلغا على عدم 

قدرته على زيارة بلدته التي تركها منذ أربع 
سنوات ولم يتمكن حتى الساعة من العودة 

إليها. اآلغا الذي يخطب الجمعة حاليًّا في 
أحد مساجد بلدة سعدنايل جعل من شقته 

المستأجرة في البلدة ملتقى ألهل بلدته. 
ففرش الصالون المودرن بمجلس عرب كما 

يقول »متل الضيعة فوق«، يجلس في وسطه 
ا على كف ويتمتم بصوت متوسط  ويضرب كفًّ
ما بين الحزن واالستنفار، »الطفيل مش قرية 

لبنانيَّة؟، شو المشكلة إنّو الناس ما تطلع عليها 
تروح وتجي بكل سهولة ويكون لها اتصال مع 

جيرانها القرى البقاعيَّة؟«. ويسأل »هل من 
المعقول اليوم أن العيال زارت البلدة منذ فترة 

واستغرقت الرحلة ست ساعات من المصنع 
إلى دمشق، تل المنين، صيدنايا، عسال الورد 

وبعدها الطفيل الضيعة، وباألصل األمر ال 
يحتاج إلى ساعة من الداخل اللبناني؟ لذلك 

أتوجه اليوم إلى الدولة اللبنانيَّة أن تنهي هذا 
الملف التاريخي وتشق طريًقا وتعبده ويواكب 
الجيش اللبناني وأجهزة الدولة الرسميَّة العودة 

النهائيَّة وتنتهي فصول المآسي التي كنا 
نعيشها«...

ويعبّر مختار البلدة علي الشوم الذي يعيش 
موقّتًا في بيروت عن ذلك متمّنيًا أن يغلق 
هذا الملف نهائيًّا وأن تتعاضد كل أجهزة 

الدولة الرسميَّة من أجل ذلك فيعود المزارع 
إلى حقله، ويعيش حياة طبيعيَّة كأي مواطن 

لبناني عادي، »فال بديل لنا عن الدولة 
وجيشها«. ويرجو أن يوّسع الجيش من 
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انتشاره الذي بدأه ويتمركز على تماس الحدود 
اللبنانيَّة/السوريَّة عند آخر البلدة من جهة 

الشرق وتكون الطفيل معه ومن ورائه، وهذا 
ما نسعى إلى تحقيقه.

العودة إلى الطفيل... هل تكون   >> 
نهائيَّة وآمنة؟؛ المستقبل، 23 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ال أجوبة 
بعد على رسائل رئيس الجمهوريَّة، وال إشارات 
دوليَّة/إقليميَّة على أن قطار حل هذه المسألة 

وضع على السكة الصحيحة والكرة أعيدت 
إلى مرمى الحكومة اللبنانيَّة، حيث أكد رئيس 
الحكومة سعد الحريري »أن مقاربة موضوع 

النازحين ستكون موضع متابعة خالل اجتماع 
اللجنة الوزاريَّة المعنيَّة بشؤون النازحين 

برئاسة الحريري لدرس ورقة العمل المعدة، 
وخصوًصا وأن العبء الذي تشكله أزمة 

النازحين ينسحب على كل األوضاع في لبنان...
تداعيات الخلفات الداخليَّة في حل أزمة   >>

النازحين؟!؛ يحيى جابر، الشرق، 23 تشرين األول 2017¶

النائب عالء ترو، خالل رعايته يوما طبيًّا 
توعويًّا في برجا: »من يجب أن يعود إلى 
سوريا هم الذين مع النظام لوحدهم، إذا 

كانوا يعتبرون فعاًل المناطق آمنة ومستقرة 
وانتهت الحرب بسوريا... لذلك فالذين 

يطالبون بإعادة النازحين إلى بالدهم عليهم 
أن يطلبوا من النظام أن يأخذ جماعته الذين 

يعتبرون أكثريَّة، ألنَّه عمليًّا كل من قاوم 
النظام أصبح إما خارج الحدود أو خارج 

الدنيا. فَلْيَْدُع النظام السوري جماعته في 
لبنان ويعيدهم إلى سوريا، وبعدها فلينتظر 

النازحون المعارضون للنظام والذين كانوا في 
جهات سياسيَّة معارضة أو جهات عسكريَّة 

معارضة الحل السياسي اآلتي قريبًا«.
ترو: عودة مرحليَّة للنازحين؛   >> 

الشرق، 23 تشرين األول 2017¶

شهد مخيم الميّة وميّة في صيدا توتّرًا 
محدوًدا بين حركَتَي فتح وحماس على إثر 

تطور إشكال رافق مرور سيارة تُِقّل عناصر 
من حماس عند حاجز لفتح عند مدخل 

المخيم دون امتثال من فيها لحامية الحاجز، 
األمر الذي أدى إلى تبادل إلطالق النار بين 
الجانبين، مما استدعى اتصاالت عاجلة من 
قبل بعض القوى الفلسطينيَّة أثمرت الحًقا 

تطويق ذيول اإلشكال دون أن يبلغ عن وقوع 
اصابات.

ماذا حدث في المّية ومّية   >> 
بين فتح وحماس؟؛ البلد، 23 تشرين األول 2017¶

السفير اإلسباني في لبنان يقول »نعمل مع 
االتِّحاد األوروبي من أجل محاولة مساعدة 

الالجئين في المسائل االجتماعيَّة واالقتصاديَّة 
ولدينا اتفاق مع االتِّحاد لنقل مئات الالجئين 
إلى إسبانيا وبدأت السفارة هذه السنة إجراء 

مقابالت مع بعضهم«... وأضاف »نعمل 
مع منظمات غير حكوميَّة تحاول مساعدة 

الالجئين« و»نعرف جيًّدا الجهد الكبير الذي 
يبذله لبنان والتداعيات على البنى التحتيَّة 

والوظائف«.
سفير إسبانيا، صهر لبنان، متفائل وال يخشى   >>
حربًا أهليَّة في بلده: تداعيات اللجوء كبيرة على البنى 

 التحتيَّة واليونيفيل ليست للغزو؛
موناليزا فريحة، النهار، 2٤ تشرين األول 2017¶

د رئيس الجمهوريَّة ميشال عون وحاكم  شدَّ
أوستراليا العام السير بيتر كوسغروف خالل 
مؤتمر صحافي مشترك على أهميَّة التوصل 
إلى حلول سياسيَّة لألزمة السوريَّة، وضرورة 

اإلسراع في إيجاد حل ألزمة النازحين يُساهم 
في إعادتهم إلى المناطق اآلمنة في بالدهم.

عون وكوسغروف: تفعيل العلقات   >> 
اللبنانيَّة/ األوستراليَّة؛ النهار، 2٤ تشرين األول 2017¶

افتتحت نورا جنبالط مدرسة للنازحين 
السوريين في بلدة بر الياس البقاعيَّة تديرها 

جمعيَّة »كياني« التي ترأسها. 
نورا جنبلط تفتتح مدرسة للنازحين   >>

السوريين؛ األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶
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عن الوزير السابق رشيد درباس: »إنَّ كالم 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى فيه 

استعداده للمساعدة لتأمين قناة تواصل مع 
سوريا من أجل معالجة ملف النازحين، هو 

عبارة عن موقف وسيط أو وسط بين الدعوة 
لفتح عالقة جديدة مع سوريا تحت عنوان 
الالجئين، )وهي في الواقع أبعد من ذلك 

كونها تأتي من الفريق المتحالف أساًسا مع 
دمشق(، وبين موقف الرئيس سعد الحريري 

الذي يرفض فيه أي تعاون أو تواصل مع 
النظام السوري«.

درباس: تفاهم وتنسيق على المستوى  >> 
 األمني بين األمن العام وأجهزة محددة سوريَّة؛

األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

تسلم أمس أكثر من 300 طالب مسجلين في 
برنامج التعليم المسرع في مدرسة اإلرشاد 

الرسميَّة في برج أبو حيدر، اللوازم المدرسيَّة 
التي وزعها عليهم وزير التربية مروان حمادة 

وسفير الصين وممثلة اليونيسف في لبنان. 
ويشكل ما تم توزيعه جزًءا من دعم حكومة 
الصين الستراتيجيَّة الوصول بالتعليم لجميع 

األطفال. وستوفر المنحة المقدمة من 
الحكومة الصينيَّة اللوازم المدرسيَّة ألكثر من 
86 ألف طفل مسجلين في التعليم النظامي 

وغير النظامي للسنة الدراسيَّة الحاليَّة. 
ويتلقى 66 ألًفا من البنات والبنين اللبنانيين 

وغير اللبنانيين المسجلين في المدارس 
الحكوميَّة اللبنانيَّة لوازم مدرسيَّة ممولة من 

الصين.
حمادة وسفير الصين وزّعا لوازم مدرسيَّة على   >>

مئات التلمذة النازحين؛ األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

افتتح تكتــل منظمات المجتمع المدني 
في عرســال حديقة عامة، في حضور رئيس 

البلديَّة باســل الحجيري وأعضاء المجلس 
البلــدي، وممثل عن الوكالــة األميركيَّة للتنمية 

الدوليَّــة وفاعليات. رئيس التكتل خالد 
الرفاعي يقول: »دفعت البلدة في الســنوات 
الماضيــة الفاتورة األكبر من تداعيات األزمة 

الســوريَّة على وطننا لبنان، حيث استضافت 
ثالثة أضعاف عدد ســكانها من إخوتنا 

النازحيــن، فتفاقمت معها األزمات وازدادت 
الحاجــات التي أثقلت كاهل كل فرد منا«.

منظمات المجتمع المدني افتتحت   >> 
حديقة في عرسال؛ األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

التقــى المديــر العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في مقر المديريَّة ســفير فلسطين 

في بيروت أشــرف دبور وبحثا المصالحة بين 
حركتــي فتح وحماس، وأوضاع المخيمات 

الفلســطينيَّة في لبنان.
اللواء إبراهيم يلتقي دبور؛   >> 

األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

عــن المديريَّة العامة لألمن العام: قامت 
األجهزة المعنيَّــة في المديريَّة العامة لألمن 

العام خــالل الفترة الممتدة من تاريخ 
2017/10/13 لغاية 2017/10/19، وبإشراف 
النيابات العامة، بتوقيف ســتة أشخاص بجرم 

تزوير مستندات ســفر لتسهيل عمليات 
انتقال أشــخاص من لبنان إلى دول أوروبيَّة 

وأفريقيَّة. وآسيويَّة 
األمن العام :توقيف 6 بجرم تزوير   >>

مستندات؛ األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

عن مستشــار رئيس الحكومة لشؤون 
النازحيــن نديم المنال: »األرقام التي يتم 

التداول بهــا تعكس الواقع االقتصادي العام، 
وأزمة النزوح تشــكل جزًءا من مسبباته 

وليســت السبب الوحيد إلى جانب الحرب 
الســوريَّة، ومنع االستيراد، واألزمة الخليجيَّة، 

وتدهور أســعار النفط. من هنا ال يمكن 
حصر أســباب الوضع االقتصادي السيئ بأزمة 

النزوح فقط«.
المنل: الوضع االقتصادي السّيئ ليس محصوًرا   >>

بالنزوح السوري؛ األنوار، 2٤ تشرين األول 2017¶

»اللجنة الوزاريَّة المتخصصة بالنازحين 



333 332

السوريين اجتمعت مرتين خالل سنة 
واالجتماع الثالث هذا األسبوع«.
من زاوية »أسرار الديار«؛   >> 

الديار، 2٤ تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: رغم 
أنَّ تعداَد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 

لدى إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني بدأ منذ شباط 

دت نهايات السنة الجارية  الماضي وُحدِّ
لتنشر نتائجه، إاّل أنَّ مصادر مطّلعة على هذا 

الملف كشفت أنَّه حتى اآلن لم يتم تعداد 
إاّل 130 ألف الجئ فلسطيني، ما يعني أنَّ 
استكمال هذا المشروع ال يزال يحتاج وقتًا 

يتجاوز نهاية السنة... والتأخير الحاصل ُمبَرَّر 
نظرًا إلى صعوبة المهمة ودقتها واإلشكاالت 

الفّنيَّة وغير الفّنيَّة التي تواجه تنفيَذها. 
والتفاعل الجاري بين بيئَتَي النزوح السوري 

واللجوء الفلسطيني يؤشر إلى أنَّه بمضي 
أقل من عقد من الزمن سيتّجه ليصبح بيئة 

اجتماعيَّة واحدة تشترك في عالقات اقتصاديَّة 
وحتى مفاهيم سياسيَّة متقاِربة كونها تعيش 

الظروف االجتماعيَّة والمعيشيَّة واألمنيَّة 
والسياسيَّة نفسها في لبنان.
ديموغرافيا اللبنانيَّة:   >> 

 َخطُر تَكَرُّس انقلب التوازنات؛ 
ناصر شرارة، الجمهوريَّة، 2٤ تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أمام 
انشغال لبنان بأزمة النازحين السوريين، يُغفل 

المسؤولون قضيًَّة أهّم وهي أزمة الالجئين 
الفلسطينيين، وخصوًصا أنَّ البعض يترّدد على 

مسامعه أنَّ هناك من الدول الكبرى من يقترح 
المساعدة في إعادة النازحين السوريين مقابل 
توطين الفلسطينيين، وبالتالي فإنَّ المعلومات 

في هذا الشأن تؤكّد أن ال نيَّة لدى المجتمع 
الدولي لحّل أزمة النازحين والالجئين. 

عودة السوريين  >> 
 »ُمقابل« توطين الفلسطينيين؟؛ 

أالن سركيس، الجمهوريَّة، 2٤ تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: في 
الوقت الــذي ينتظر فيه رئيُس الجمهوريَّة 
رداِت فعل رؤســاء الدول الدائمة العضويَّة 

فــي مجلس األمن الدولي والمنظمات 
الدوليَّــة واإلقليميَّة والعربيَّة ردًّا على 

مذكرته، )الرســالة التي رفعها إليهم عبر 
ممثليهــم في بيروت(، يصّر محوُر حلفاء 

ســوريا من حركة أمل وحزب الله، إلى التيار 
الوطنــي الحر على فتح خطوط التواصل 
مع النظام الســوري إلعادة النازحين إلى 

بالدهــم، فيما يرفض الطرف اآلخر بقيادٍة 
مشتَركة مســتقبليَّة وقواتيَّة أيَّ تواصل مع 
النظام وصواًل إلــى تهديد القوات اللبنانيَّة 

باالســتقالة من الحكومة إذا تّم التطبيُع مع 
النظــام من زاوية النازحين أو غيرهم من 

الملفات.
ما »الملتبس« بين »ورقة باسيل«  >> 

 للنازحين والورقة الرسميَّة؟؛ 
جورج شاهين، الجمهوريَّة، 2٤ تشرين األول 2017¶

أكد وزير شــؤون النازحين معين المرعبي 
أن »حــل أزمــة النزوح ال يمكن أن يتحمله 

لبنان وحــده، فهناك قوانين دوليَّة يتم 
اتباعها مــن خالل المحافظة على حقوق 

الناس وأرواحهم حســب مبادئ األمم 
المتحــدة«، وأعلن أن »الحدود مفتوحة 

أمــام كل نازح يريد العودة إلى دياره وال 
يمكن ألحد أن يمنعه من العودة«، كاشــًفا 

أن »هنــاك تعليمات واضحة وصريحة لألمن 
العام اللبناني من أجل العمل على تســهيل 
عــودة كل مــن يريد من خالل إعفائهم من 
الرســوم المتوجبة عليهم«. ودعا المرعبي 

إلــى »وقف المزايدات في هذا الملف الذي 
يعني الجميع دون اســتثناء وعدم تضخيم 
األمور وضــرورة معالجته برويَّة وحكمة«.

معين المرعبي لـ »اللواء«: الحدود  >> 
مفتوحة لمن يريد من النازحين العودة إلى دياره ــ 

 لجنة النازحين تجتمع الخميس ومصادرها تؤكِّد: 
 ال خلف بين عون والحريري على الملف؛ 

لينا الحصري زيلع، اللواء، 2٤ تشرين األول 2017¶
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عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في عشاء أقامته السفيرة اللبنانيَّة في 
واشنطن على شرفه: »إنَّ لبنان استقبل بكل 

محبة ومسؤوليَّة المنكوبين الفلسطينيين 
سنة 1948 والمنكوبين في سوريا وأصبح 
معروفًا اليوم أن هؤالء النازحين أصبحوا 

يشكلون أكثر من نصف سكانه وهذا عبء 
وخطر أصبح كبيرًا على لبنان ونحن من هنا 

نقول إنَّه من غير المقبول أن نبقى نتفرج 
على وطننا يخضع ألشخاص استقبلهم وال 
يرفضهم، ولكن على حسابه. لذلك يجب 

إعادتهم جميًعا إلى أرضهم. وعندما نطالب 
بعودتهم يتهموننا بالعنصريَّة وبأننا نحرض 

عليهم«.
لبنان في صلب »مؤتمر الدفاع عن   >>

 المسيحيين« في واشنطن ــ الراعي: بلدنا حاجة 
 في الشرق األوسط وعنصر استقرار؛ 

هدى شديد، النهار، 25 تشرين األول 2017¶

عن رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي 
بعد استقباله السفيرة الكنديَّة الجديدة: »في 
إمكان كندا المساهمة في حل أزمة الالجئين 

واألعباء المترتبة على لبنان من جراء األزمة 
السوريَّة، ودعم لبنان في مواجهة التحديات 
المتمثلة باألوضاع االجتماعيَّة واالقتصاديَّة«. 

مخزومي: بإمكان كندا المساهمة   >> 
في حل للجئين؛ النهار، 25 تشرين األول 2017¶

رأى وزير العدل سليم جريصاتي عقب 
اجتماع تكتل التغيير واإلصالح أن »عبء 

النازحين السوريين على لبنان أصبح كبيرًا 
ا«، الفتًا إلى أن رئيس التيار الوطني الحر  جدًّ
الوزير جبران باسيل »سيقدم خطة متقدمة 

إلى الحكومة لمعالجة هذا الملف، وسيجري 
عرضها في األيام القليلة المقبلة وفيها بنود 

منطقيَّة ومهمة لمعالجة أزمة النازحين«. 
»التغيير واإلصلح«: باسيل سيقدم خطة   >>

لمعالجة عبء النازحين؛ النهار، 25 تشرين األول 2017¶

استضافت جامعة القديس يوسف أعمال 

ندوة »مركز الدراسات الحقوقيَّة للعالم 
العربي«. خصصت الندوة لبحث العديد 

من المسائل ذات الصلة بقضايا اللجوء مع 
التركيز على مسألة الالجئين السوريين إلى 

لبنان. عالوة على عدد من األكاديميين، كانت 
خالل الندوة مداخالت لوزير العدل السابق 

وممثلة المفوضيَّة العليا لالجئين والمستشارة 
القانونيَّة لوزير الخارجيَّة ورئيس جمعيَّة 

الصناعيين اللبنانيين وغيرهم.
قضايا اللجئين في اليسوعيَّة: هل فشل   >> 

لبنان في إدارة الملف؟؛ النهار، 25 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: قسوة 
الفقــر والبطالة آخذة في التزايد في 

محافظة بعلبك الهرمل. ومن المشــكالت 
االجتماعيَّة األساســيَّة التي تعاني منها هذه 

المنطقــة، ارتفاع عدد الفقراء في األعوام 
األخيرة، مــن دون أن يلتفت المعنيّون إلى 
وجوب التحــرك لتخفيف معاناتهم. األزمة 
الســوريَّة لها أيًضا دور في ارتفاع مستوى 

الفقــر في القــرى البقاعيَّة، حيث كان معظم 
القرى يعتمــد على التبادل بين البلدين 

والتهريــب الذي بات معدوًما. فالتداخل في 
ما بين القرى اللبنانيَّة الحدوديَّة والســوريَّة، 

ســاعد في اعتمادها على السلع الغذائيَّة 
وغيرها من المصادر األساســيَّة للعيش 

من األراضي الســوريَّة، سواء لالستهالك أو 
للتجارة، في ظل الفارق الشاســع في أسعار 

الســلع اللبنانيَّة والسوريَّة. إاّل أن إقفال 
المعابــر النظاميَّة وغير النظاميَّة حاصر 

البقاعيين اقتصاديًّا ومعيشــيًّا، فََوقَعوا ضحيَّة 
بين مطرقة الغالء وســندان األمر الواقع، 

ناهيك بمنافســة العامل السوري، ومراعاة 
الجهات المانحة ســوق العمل للسوري 

واالهتمــام به من خالل برامجها، من دون 
األخذ فــي االعتبار العامل اللبناني.

الفقر يتمدد إلى نسبة 30 في المئة   >> 
 بين أسر بعلبك الهرمل: األمن وإقفال المعابر 

والنزوح واإلهمال... رفعت البطالة إلى 27 في المئة؛ 
وسام اسماعيل، النهار، 25 تشرين األول 2017¶
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وزارة البيئة اللبنانيَّة تقول إنَّ »كلفة تلوث 
الهواء ارتفعت بشكل كبير في السنين 

األخيرة، خاصة نتيجة األزمة السوريَّة وتوافد 
عدد كبير من النازحين إلى لبنان، الفتة إلى 
أن هذه الكلفة كانت نحو 151 مليون دوالر 

سنة 2005، وبلغت 10 ماليين دوالر في 
مدينة بيروت وحدها سنة 2010«. وقالت 
المستشارة البيئيَّة منال مسلم التي ألقت 

كلمة وزير البيئة طارق الخطيب خالل إطالق 
المرحلة الثانية من الشبكة الوطنيَّة لرصد 

نوعيَّة الهواء، »إنَّه عام 2014 أعدت الوزارة 
دراسة مفصلة عن أثر األزمة السوريَّة على 

البيئة في لبنان وتم تقدير زيادة بنسبة نحو 
20 في المئة النبعاثات الملوثات الهوائيَّة 

بسبب زيادة الطلب في قطاعات النقل 
والكهرباء، والزيادة في حرق النفايات الصلبة 

والتدفئة المنزليَّة«.
ارتفاع كلفة تلوث الهواء   >> 
 »بسبب أزمة النازحين السوريين«؛ 

الشرق األوسط، 25 تشرين األول 2017¶

التقى حاكم أوستراليا العام السير بيتر 
كوسغروف رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري وناقش معه األزمة السوريَّة 

وانعكاساتها على لبنان، وخصوًصا ما يتعلق 
بمشكلة النازحين السوريين.

إلى ذلك، زار حاكم أوستراليا العام، برفقة 
وزير التربية وممثلة اليونيسيف في لبنان، 

إحدى مدارس برج حمود. وقد أعلنت 
حكومة أستراليا عن مساهمة قدرها 30 

مليون دوالر لليونيسف لزيادة فرص حصول 
األطفال األكثر حاجة على فرص التعليم خالل 
السنوات الثالث المقبلة وتعزيز نظام التعليم 

الرسمي اللبناني من خالل دعم استراتيجيَّة 
»الوصول إلى جميع األطفال بالتعليم«.

»أشاد بجهود لبنان إزاء أزمة النازحين« ــ حاكم   >>
أوستراليا دعا الحريري لزيارة بلده ووضع إكليًل من الزهر 

على نصب الشهداء؛ الديار، 25 تشرين األول 2017¶

اســتقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانيَّة 

النائب ســامي الجميل في بيت الكتائب 
المركزي ســفيرة االتِّحاد األوروبي في 

لبنان كريســتينا الســن وتناول اللقاء بينهما 
»تفاقم أزمة النازحين الســوريين« وأكد 

رئيــس الكتائب لزائرته »ضرورة إيجاد حل 
ســريع لعودة آمنة للنازحين إلى بالدهم 
تحت إشــراف األمم المتحدة والمنظمات 

الدوليَّة«.
الجميل: لعودة آمنة للنازحين   >> 

بإشراف األمم المتحدة والمنظمات الدوليَّة؛
الجمهوريَّة، 25 تشرين األول 2017¶

أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل استقباله وفًدا من مكتب 

الهندسة في تيار المستقبل في عكار، إلى 
»أن اللقاء التنموي في عكار يقوم بالتحضير 

لمؤتمر إنماء »عكار 2«.
وزير شؤون النازحين يعلن التحضير  >> 

لمؤتمر عكار 2؛ الشرق، 25 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: يُدرُِك 
مطلوبــو مخيــم عين الحلوة جيًّدا أنَّه لم 

يعد هنــاك خطٌّ أحمر يحميهم. حتى 
ورقة اســتخدامهم في الداخل كـ »صاعق 
تفجير« باتت برســم البيع، وال ســيما بعد 

إنجــاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس. 
]وُعلَِم[ أنَّ الرئيــس نبيه بري، ممثاًل بأعضاء 
في المكتب السياســي في حركة أمل، رعى 
حواًرا أيًضا، على صعيد ســاحة لبنان، بين 
فتــح وحماس لطّي صفحة الماضي داخل 

المخيمات الفلســطينيَّة. هذا على المستوى 
السياســي، أما على الصعيد األمني، فكشفت 

مصــادر أمنيَّة أنَّ إحدى الدول المؤثرة في 
لبنان، التي ســبق أن لعبت دوًرا أساسيًّا 

في تأجيــج الوضع األمني في عين الحلوة، 
أبلغت أفراًدا يشــّغلون خاليا أمنيَّة بأنَّ 

المرحلة الحاليَّة تقتضي وقف أي نشــاط 
أمنــي بعد تبّدل األولويات.

»طُّفار« عين الحلوة: هل من مغيث؟؛  >> 
رضوان مرتضى، األخبار، 25 تشرين األول 2017¶
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أطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة في احتفال أقيم في وزارة التربية 

»العمل بالقرض والهبة المخصصين للتربية 
وتحسين نوعيَّة التعليم وتجديد المناهج 

التربويَّة ورفع مهارات أفراد الهيئة التعليميَّة 
وبناء وتجهيز المباني المدرسيَّة«.

تبلغ قيمة القرض مئة مليون دوالر، فيما تبلغ 
قيمة الهبة 100 مليون دوالر وهي مقدمة 

من الحكومة البريطانيَّة، فيما قدم البنك 
الدولي عبر أحد الصناديق التابعة له هبة 
إضافيَّة بقيمة أربعة ماليين دوالر فيصبح 
المبلغ الكامل للقرض والهبة 204 ماليين 

دوالر مقسمة على خمس سنوات ومبرمجة 
وفًقا للقانون ولمرسوم قبول الهبة وخاضعة 

للتدقيق الداخلي والخارجي. وزير التربية 
يقول: »إن هذا القرض يأتي في ظل المحنة 

التي يعانيها لبنان نتيجة الحرب في سوريا 
وممارسات النظام السوري على شعبه ما 

أدى إلى نزوح هائل يتحمل لبنان أعباءه في 
الميادين كافة وأبرزها المجال التربوي. وعلى 

الرغم من المشكلة مع النظام في سوريا 
غير أننا ال نريد حدوث أي انقسام في لبنان 
حول هذا الملف، بل نعمل بكل قوة لتوفير 

التعليم الجيد للنازحين في لبنان لكي يعودوا 
إلى بالدهم عندما تتوافر ظروف العودة 

اآلمنة لهم«.
حماده أطلق العمل بالقرض والِهَبة   >>

المخّصصين للتربية ــ 20٤ مليين دوالر لتعليم 
550,000 طفل لبناني؛ اللواء، 26 تشرين األول 2017¶

تطرق رئيس حزب القوات اللبنانيَّة في 
عشاء »رابطة بشري« في ملبورن إلى مسألة 

النازحين السوريين، وقال: »حان الوقت 
بعد سبعة أعوام، وبعد أن قمنا بواجباتنا 
اإلنسانيَّة، وخصوًصا بعد استتباب الوضع 
في بعض المناطق في سوريا، لكي يعود 

النازحون إلى بلدهم«.
جعجع رًدا على روحاني:   >> 

 لن نقبل في أي يوم أن يُملي علينا أحد قراًرا؛ 
النهار، 26 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: خطر 
النزوح الســوري في لبنان وتضخم تداعياته 

الســلبيَّة والمخاوف من تحوله إلى لجوء 
شــبيه باللجوء الفلسطيني، شكلت المادة 

األولى لحلقــات الحوار التي بدأ بها »مؤتمر 
الدفاع عن المســيحيين في الشرق األوسط« 

أعماله في واشنطن.

رئيس مؤسســة االنتشار الماروني نعمة 
افرام ركــز على تضخم أزمة النازحين في 

لبنــان، مطالبًا بحل يقوم على إعادتهم 
بكرامة إلــى مناطق آمنة على غرار عودتهم 

التــي تتحقق في تركيا واألردن.

البطريرك الماروني مار يشــارة بطرس 
الراعي قال: »هناك مليون وســبعمئة ألف 

نازح ســوري ونصف مليون الجئ فلسطيني 
وعراقي اســتقبلهم لبنان بروح التضامن، إاّل 

أن لبنان تحمل وحيًدا 69 ســنة من الالجئين 
الفلســطينيين وأكثر من 6 سنوات من 

النازحين الســوريين، وقد تحول هذا عبئًا 
مخيًّما على كل المســتويات«.

مؤتمر الدفاع عن المسيحيين افتتح   >> 
 في واشنطن ــ يوحنا العاشر»دعوا شعبي يعيش«؛ 

هدى شديد، النهار، 26 تشرين األول 2017¶

رد رئيــس الرابطة المارونيَّة النقيب 
أنطــوان إقليموس ورئيس المجلس العام 

الماروني الوزير الســابق وديع الخازن 
علــى منتقدي مواقف البطريرك الماروني 
مار بشــارة بطرس الراعي، في شأن عودة 
النازحين الســوريين إلى بالدهم، ورفض 

توطيــن الفلســطينيين في لبنان انطالقًا من 
القرارات األمميَّة المكرســة لحق العودة، 

فــرأى إقليموس: »إنَّ األصوات التي ارتفعت 
منتقــدة هــذه المواقف ال تصّب إاّل في خانة 
الخطط التي تريد لمأســاة لبنان أن تســتمر، 
ولو بإطالة مأساة الســوريين والفلسطينيين 

ضحايا الحروب واالحتالل«، وســأل 
الخازن: »هــل يجوز التجني على مواقف 

البطريرك الراعــي لتناوله موضوًعا مصيريًّا 
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على مســتقبل الكيان اللبناني المتوازن 
والمتعدد؟«.

الرابطة والمجلس المارونيان رّدا   >> 
على منتقدي الراعي؛ النهار، 26 تشرين األول 2017¶

كشف القضاء اللبناني عن أسماء المتورطين 
في جريمة اغتيال القضاة األربعة على قوس 
المحكمة في مدينة صيدا ]8 حزيران 1999[ 

فوجه االتهام إلى تنظيم »عصبة األنصار« 
الذي يتخذ من مخيم عين الحلوة مقرًّا له. 
واتهم المحقق العدلي أمير تنظيم العصبة 

)السابق( أحمد عبد الكريم السعدي الملقب 
بـ»أبو محجن« وعدًدا من رفاقه بالتخطيط 

للجريمة وتنفيذها.
القضاء اللبناني يتهم قيادة   >> 

 »عصبة األنصار« باغتيال القضاة األربعة؛ 
الشرق األوسط،  26 تشرين األول 2017¶

عن عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري 
خالل حديث إذاعي: »إنَّ الحكومة كانت أول 
من وجه مذكرة في بروكسيل للمطالبة بعودة 

النازحين إلى مناطق آمنة تحت إشراف 
دولي«، مشيرًا إلى أن »التواصل األمني 

والعسكري مع سوريا لم يتوقف يوًما إنَّما 
االعتراض هو على التواصل السياسي«.

حوري: ال اعتراض على التواصل األمني مع   >>
سوريا بل السياسي؛ األنوار، 26 تشرين األول 2017¶

التأمت اللجنة الوزاريَّة الخاصة بمتابعة 
ملف النازحين لمناقشة مسودة خاصة 

بسبل معالجة ملف النزوح السوري أعدتها 
وزارات الداخليَّة والخارجيَّة وشؤون النازحين 

بالتعاون مع فريق عمل رئيس مجلس 
الوزراء، وأوضحت مصادر مواكبة إلعداد هذه 
المسودة أنَّها »تحدد األسس التي يرتكز عليها 

مبدأ عودة النازحين بشكل يوجب أن تكون 
عودة آمنة وكريمة وغير قسريَّة«.

مسودة النازحين: عودة آمنة وكريمة   >> 
 وغير قسريَّة ــ الحريري يرفض تأجيل االنتخابات 

»ولو لساعة«؛ المستقبل، 26 تشرين األول 2017¶

قام الممثل المقيم ألنشطة األمم المتحدة 
في لبنان ومنسق الشؤون اإلنسانيَّة فيليب 

الزاريني، برفقة عدد من مسؤولي األمم 
المتحدة، بجولة في محافظة عكار. المحطة 

األولى كانت لقاء محافظ عكار المحامي عماد 
لبكي. المحطة التالية كانت في بلدة دير دلوم 

حيث كانت زيارة لمركز تحسين سبل العيش 
علًما بأن المركز يخدم ما نسبته 70 بالمئة من 
السوريين و30 بالمئة من اللبنانيين. المحطة 

الثالثة كانت في بلدة برقايل حيث شارك 
الزاريني والوفد المرافق في نشاط اجتماعي 
شبابي تقيمه جمعيَّة »الحداثة« بالشراكة مع 

الجمعيَّة الدوليَّة »البحث عن أرضيَّة مشتركة« 
حيث كان لقاء وحوار مع عدد من اللبنانيين 
والسوريين. ثم توجه الوفد إلى مركز مصلحة 

الزراعة في العبدة حيث تقيم اليونيسف مركز 
تدريب مهني زراعي.

الزاريني في عكار: مساعدة النازحين   >>
واللبنانيين؛ المستقبل، 26 تشرين األول 2017¶

د وزير الدولة لشؤون النازحين معين  جدَّ
المرعبي خالل استقباله منسقة شؤون الهجرة 

والالجئين في وزارة الخارجيَّة السويديَّة، 
يرافقها السفير السويدي في لبنان تأكيده على 

»ضرورة توجيه المشاريع إلى المجتمعات 
المضيفة في المناطق النائية التي تستضيف 

العدد األكبر من النازحين السوريين«.
معين المرعبي: عكار ممتنَّة   >> 

اللتفاتة المشنوق في السماح بالبناء في األرياف؛ 
المستقبل، 26 تشرين األول 2017¶

كََشَف عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب 
سليم سلهب في حديث إذاعي عن »اقتراح 
مقدم من وزير الخارجيَّة جبران باسيل على 
جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بكيفيَّة 

التعاطي مع موضوع الالجئين السوريين، 
ما قد يشكل ورقة حواريَّة للحل ألن اللجوء 

ممكن أن يشكل قنبلة موقوتة«.
سلهب: اقتراح لباسيل بشأن النازحين يشكل   >>

ورقة حواريَّة للحل؛ األنوار، 26 تشرين األول 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: وجهت 
اإلدارة األميركيَّة رسالة دعم قويَّة للمسيحيين 

واألقليات في الشرق األوسط من خالل الكلمة 
التي حّملها رسائل كثيرة نائب الرئيس األميركي 
مايكل بنس في مؤتمر الدفاع عن المسيحيين 

المنعقد في واشنطن في دورته الرابعة. 
هذا فيما جدد البطريرك الراعي دعوته إلى 

العمل على إعادة السوريين إلى مناطق آمنة 
داخل بالدهم، ووجه رسالة إلى المسؤولين 
األميركيين إضافة إلى رسالة أخرى بضرورة 

حماية مسيحيي الشرق وأقلياته. 

مؤتمر الدفاع عن المسيحيين واصل أعماله 
لليوم الثالث بحمل قضايا مسيحيي الشرق 

إلى الكابيتول هيل، وجال بها على أعضاء في 
مجلسي النواب والشيوخ، ومن بين أربعة 

قوانين يعمل المؤتمر على إصدارها مع نواب 
جمهوريين وديموقراطيين، القرار الذي يحمل 

الرقم 252 وهو المتعلق باألمن واالستقرار 
في لبنان. ومن أهدافه إقامة مناطق آمنة 

في سوريا للنازحين السوريين وتعزيز القوى 
األمنيَّة اللبنانيَّة... 

بنس لمسيحيي الشرق: المساعدة في طريقها   >>
ـ الواليات المتحدة تدعم من يعانون بسبب  إليكمـ 

ديانتهم؛ هدى شديد، النهار، 27 تشرين األول 2017¶

أكد مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى نبأ 
خروج المطلوب شادي المولوي مع شخصين 
آخرين من مخيم عين الحلوة: »غادروا مخيم 

عين الحلوة منذ 5 أيام أثناء اإلشكال الذي 
وقع في مخيم المية والمية«. وأكدت مصادر 
أخرى نبأ خروجه من المخيم، إاّل أنها لفتت 
إلى أن الخروج حصل قبل 3 أيام، في حين 

أن البعض اآلخر أشار إلى أن مغادرته المخيم 
تمت منذ 13 يوًما، وقد وصل إلى سوريا في 

منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام. 
شادي المولوي خرج من عين الحلوة...   >>  

 مصادر فلسطينيَّة تؤكد وصوله إلى سوريا؛
النهار، 27 تشرين األول 2017¶

تســاءل »لقاء الجمهوريَّة«، في بيان بعد 

اجتماع له برئاســة الرئيس ميشال سليمان: 
»هل مقبول في ظل ســلطة مكتملة المعالم 

أن يصبح لبنان صندوق تبادل رســائل 
إقليميَّة، وفي الوقت عينه يتحول ســاحة 

صراع للدول الكبرى ســعيًا إلى تثبيت 
نفوذها في ســوريا حين ينضج الحل، وكيف 
يمكــن لبنــان أن يتحمل مثل هذه الضغوط 

ومعها أعباء كثافة الوجود الســوري، في 
ظــل عدم وجود خطة وعدم اكتراث مجلس 

الــوزراء للمواضيع الخالفيَّة، وعدم انعقاد 
هيئة حــوار وطني مخصصة لتأمين إعادة 

الســوريين إلى أماكن آمنة في سوريا، وهي 
كثيرة؟«. 

»لقاء الجمهوريَّة«: على السلطة رفض   >>
الموقف اإليراني؛ النهار، 27 تشرين األول 2017¶

شدد وزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق، 
لدى استقباله مفوضة األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين في لبنان السفيرة ميراي 
جيرار على أن »تبسيط تسجيل الوالدات 

السوريَّة الحديثة، من شأنه المساعدة في 
تأمين تنظيم قانوني أفضل لوجود النازحين، 
وتسهيل عودتهم حين تتوافر ظروف العودة 

اآلمنة ضمن المعايير الدوليَّة« ولفت إلى 
»جهود تبذل على صعيد اللجنة الوزاريَّة 

المعنيَّة بموضوع النازحين، من أجل توحيد 
اآلراء ووضع رؤية مشتركة تتناول األطر 

األساسيَّة للتعاطي مع هذا الملف الشائك«.
المشنوق لجيرار: تبسيط تسجيل   >> 

الوالدات السوريَّة؛ النهار، 27 تشرين األول 2017¶

أثار رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، 
خالل لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي 
فالديمير بوتين لشؤون دول الشرق األوسط 

وأفريقيا ميخايل بوغدانوف، موضوع 
النازحين، و»أهميَّة وجود خطة واضحة 

إلعادتهم في أسرع وقت إلى سوريا« 
وتساءل »عن إمكان أن تلعب روسيا دور 

الوسيط بين لبنان واألطراف في سوريا لعودة 
النازحين تفاديًا لألزمة التي قد تنشأ من جراء 
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التواصل المباشر بين الدولة اللبنانيَّة والنظام 
السوري«.

أجواء حكوميَّة ُمكهربة والخلف   >> 
االنتخابي يّتسع؛ النهار، 27 تشرين األول 2017¶

عقدت جمعيَّة »إدراك« بالتعاون مع كنيسة 
المشرق اآلشوريَّة مؤتمرًا صحافيًّا في جامعة 

البلمند )األشرفيَّة(، تناولت فيه مشروع 
»توفير الرعاية الصحيَّة والنفسيَّة لآلشوريين 
الالجئين والمقيمين«، الُمَمّول من السفارة 

الفرنسيَّة في لبنان.
توفير الرعاية الصحيَّة والنفسيَّة لآلشوريين   >>

اللجئين والمقيمين؛ البلد، 27 تشرين األول 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في ختام الدورة الرابعة لمؤتمر 

الدفاع عن المسيحيين: »أقر اتفاق أستانا 
بين روسيا وتركيا وإيران في 17 أيار 2017، 
إقامة أربع مناطق آمنة في كل من أرياف 

إدلب، وشمال حمص، وشرق الغوطة، 
وجنوب سوريا، وأقر ترسيم خرائطها في 

22 أيار من السنة عينها، فال بد من عودة 
الجميع إليها، بدًءا بالذين في لبنان وال سيما 

منهم الذين هدمت بيوتهم كليًّا«. وأضاف: 
»يجب أن يعود الفلسطينيون والعراقيون 

والسوريون إلى أوطانهم، ليواصلوا فيها 
حياتهم مع مواطنيهم الذين قاوموا 

بتمسكهم بأرضهم وبعيشهم عليها، رغم 
كل الصعوبات. العودة هي حقهم المدني 

والسياسي وقد أقرتها المعاهدة الدوليَّة 
التي صدرت عن منظمة األمم المتحدة في 

16 كانون األول 1996 موقعة من 140 دولة 
بينها دول الشرق األوسط«.

الراعي: أستانا أقّر خرائط ٤ مناطق آمنة وال بد   >>
من عودة الجميع إليها؛ النهار، 28 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نَْقاًل عن 
»مصدر كتائبي مسؤول«: يسعى النائب 

سامي الجميل من خالل لقاءاته واتصاالته في 
موسكو إلى سد الثغرات الناجمة عن تقاعس 

السلطة عن تحمل مسؤولياتها في ملف 
النازحين، ويضيف المصدر: »كما تحملت 

المعارضة مسؤولياتها الداخليَّة في التصدي 
للصفقات ولسوء اإلدارة وتجاوز الدستور، 

كذلك فقد بادرت إلى االتصال بعواصم 
القرار لملء الفراغ الناجم عن عدم معالجة 

ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيوله على 
اللبنانيين اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا«، ويختم: 
»لقد نجح الجميل كمعارضة برلمانيَّة في فتح 

فجوة في الجدار الخارجي ألزمة النازحين 
وعلى الحكومة أن تستفيد من هذا اإلنجاز 

وتكمل ما بدأه رئيس الكتائب في موسكو«. 
عون والحريري في مواجهة تصاعد   >>

االحتدامات؛ النهار، 28 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: في 
ضــوء تعثّر الوصول إلى خطّة حكوميَّة 

واضحة في قضيَّة الالجئين نتيجة االنقســام 
حولهــا بين األفرقاء اللبنانيين، يبدو أن قرار 
ترحيل الســوريين قد بدأ من باب »تنظيم 

العمل« وفق القانون الذي يســمح لألجانب 
بالعمــل في ثالثة قطاعات هي الزراعة 

والبنــاء والبيئة. كان أول ضحايا هذه الخطوة 
أصحاب المحالت والنواطير الســوريون الذين 

يعملــون ضمن نطاق بلديَّة الحدث، في 
جبل لبنان، في وقت كشــف فيه وزير الدولة 

لشــؤون النازحين معين المرعبي أن أربع 
بلديــات أخرى أيًضا في جبل لبنان اتخذت 

القرار نفســه، وأعطت مهلة محّددة للعمال 
الســوريين للمغادرة... وبينما كانت وزارة 

الداخليَّــة قد أعلنت أنَّه ال عالقة لها بالتدابير 
التــي اتخذتها بلدية الحدث تجاه العمال 
الســوريين، أوضحت مصادر وزارة العمل 

أن إجــراءات بلديَّة الحدث تأتي ضمن قرار 
الوزارة الذي ســبق أن طلب بموجبه وزير 
العمل من البلديات المســاعدة في تطبيق 

القانون وضبط المخالفات غير الشــرعيَّة.

رئيــس بلديَّة الحدث، جورج عون، قال في 
حديــث تلفزيوني إنَّ منُ طلب منهم من 
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الســوريين مغادرة المنطقة هم من العائالت 
التي تســكن بطريقة غير شرعيَّة ومن دون 

عقــد إيجار، أو الذي يعمل في مهن ال 
ينــص عليها القانون، كناطور بناية، مطالبًا 

الســوريين بالعودة والعمل في سوريا، حيث 
أصبــح أكثر من 80 في المائة من المناطق 

آمنة، بحســب قوله، رافًضا وصف اإلجراء 
بـ»العنصري«.

أّما وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبــي فوصف التدابير التي اتخذتها بلديَّة 

الحدث بـ»العنصريَّة« محّذًرا من تفشــي 
»النََّفس العنصري« في لبنان.

ل المرعبي وزير الخارجيَّة جبران  كذلــك حمَّ
باســيل مسؤوليَّة عرقلة التوصل إلى خطة 

حكوميَّة شــاملة لقضيَّة الالجئين ومحاولته 
التســويق ألمور إجرائيَّة ليست من صالحيته، 

مكرًرا رفض التنســيق مع النظام السوري. 
وأضــاف: »على األقل، فلنبدأ بخطة تنظيم 

اللجوء عبر تســجيل الوالدات وتسهيل عودة 
مــن يريد العودة عبر إيجاد حّل لقضيَّة 

بدالت اإلقامة المتراكمة عليهم«.
»قانون تنظيم العمل«...   >> 

أداة لترحيل السوريين من لبنان؛ كارولين عاكوم، 
الشرق األوسط، 28 تشرين األول 2017¶

جدد الرئيس اللبناني ميشــال عون، خالل 
اســتقباله وزير الدولة للشؤون الخارجيَّة 
البريطانيَّة وشــؤون الكومنولث والتنمية 

الدوليَّــة تأكيده رفض لبنان »توطين 
أحد على أرضه«، مطالبًا بـ »اإلســراع في 

إيجاد حل نهائي لألزمة الســوريَّة، ألن 
أي تأخيــر فــي هذا الحل يزيد من معاناة 
الســوريين ومن تداعيات نزوحهم إليه«، 

فيما أكــد الوزير البريطاني أن بالده تقدر 
»اســتضافة لبنان أعداًدا كبيرة من النازحين 

الســوريين«، مؤكًدا أن بالده »ستواصل 
تقديم المســاعدات لهم«، مشيرًا إلى أن 

بالده »تتطلــع إلى دعم االقتصاد اللبناني 
والمشــاريع التنمويَّة فيه وكل ما من شــأنه 

أن يســاعد في التخفيف من تداعيات 
النزوح الســوري إلى لبنان«.

بريطانيا مستمرة في دعم   >> 
 النازحين السوريين ــ عون أبلغ وزير الدولة 

 لشؤون الشرق األوسط »رفض التوطين«؛ 
الشرق األوسط، 28 تشرين األول 2017¶

التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم في مقر المديريَّة وفًدا من الفصائل 

والقوى اإلسالميَّة الفلسطينيَّة وبحث معه في 
أوضاع المخيمات، وال سيما ملف المطلوبين 

في مخيم عين الحلوة.
اللواء إبراهيم التقى وفًدا فلسطينيًّا وزار   >>
فوج إطفاء الضاحية؛ األنوار، 28 تشرين األول 2017¶

نائب قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني 
في لبنان اللواء منير المقدح يقول عن 

اللقاء الذي جرى بين المدير العام لألمن 
العام اللواء عباس إبراهيم، في مقر 

المديريَّة، وبين وفد من الفصائل والقوى 
اإلسالميَّة الفلسطينيَّة، وتم البحث فيه في 

أوضاع المخيمات في لبنان، وال سيما ملف 
المطلوبين في مخيم عين الحلوة، إنَّه »اتسم 

باإليجابيَّة، وجاء استكمااًل لسلسلة لقاءات 
بين الفصائل الفلسطينيَّة والسلطات اللبنانيَّة 

ضمن التنسيق القائم«. وأشار المقدح إلى 
أن »هناك ارتياًحا لبنانيًّا للوضع األمني في 

المخيم والحفاظ على أمن الجوار«، الفتًا 
إلى أن »التنسيق قائم بين الفصائل واللجان 

األمنيَّة مع الجيش اللبناني حول كل األمور 
اليوميَّة«.

تنسيق أمني في عين الحلوة   >> 
 بين الجيش اللبناني وفصائل فلسطينيَّة؛

نذير رضا، الشرق األوسط، 28 تشرين األول 2017¶

تواصل المديريَّة العامة ألمن الدولة، 
في سياق متابعتها حماية األمن الغذائي 
للمواطن، حملتها على معامل الحلويات 

الفاسدة في البقاع، فقامت دوريَّة، يرافقها 
مراقبان من مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
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االقتصاد، بدهم معملين للحلويات، األول 
في محلة كرك نوح في مدينة زحلة يملكه 

مواطن لبناني، والمعمل الثاني في بلدة 
القرعون في قضاء البقاع الغربي يعود إلى 

شخص سوري.
أمن الدولة تداهم معملين  >> 

للحلويات في البقاع؛ األنوار، 28 تشرين األول 2017¶

في بيان لحزب الكتائب، أن »المحادثات 
بين رئيس حزب الكتائب اللبنانيَّة النائب 
سامي الجميل والنواب الروس في الدوما 
تركزت على ملف النازحين وضرورة وضع 
خطة سريعة وواضحة لعودتهم في أسرع 
وقت إلى بالدهم. وقد أكد رئيس الكتائب 
للنواب الحاضرين أهميَّة أن تلعب روسيا 

دور الوسيط بين لبنان واألطراف في سوريا 
حفاظًا على حياد لبنان الرسمي تجاه األزمة 

السوريَّة«.
سامي الجميل زار الدوما: لخظة سريعة   >>

لعودة النازحين؛ اللواء، 28 تشرين األول 2017¶

وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي 
يوضح أن »اجتماع اللجنة الوزاريَّة لمتابعة 
ملف النازحين لم ينعقد نظرًا للمدة التي 

استغرقها اجتماع مجلس الوزراء، والذي أرهق 
الوزراء. وسيصار إلى تحديد اجتماع آخر في 
موعد الحق«، الفتًا إلى أن »عودة النازحين 
يجب أن تترافق مع سالمتهم خصوًصا الفئة 
المعارضة منهم، ولكن حتى اليوم لم تتوفر 
مناطق آمنة في سوريا«. وعن عرض وساطة 

اللواء إبراهيم، أكد المرعبي أن »الحكومة 
ليست في وارد التواصل مع الحكومة 

السوريَّة«، مشيرًا إلى أن »الدور العادي 
وبالحد األدنى الذي يلعبه إبراهيم بجدارة 
بين الحكومتين ال نمانعه، لكن لن يصدر 
عن حكومة الرئيس الحريري أي تكليف 

رسمي بهذا الخصوص. أما الوساطة الروسيَّة، 
فنرحب بها ولكن ضمن إطار األمم المتحدة. 
وبالنسبة إلى المباشرة في إعادة من يرغب 

من النازحين، قال »من يرغب بالمغادرة، 

الطريق مفتوحة أمامه ولن يمنعه أحد«، 
مشيرًا إلى أنَّه جرت محاولة إلعادة نازحي 

القصير ولكن إلى جرابلس وليس القصير غير 
أن الدولة التركيَّة رفضت معتبرة أنَّها بذلك 
تساهم في إرساء الترنسفير المذهبي الذي 

يعمل عليه النظام السوري.
األمم المتحدة الكفيل الوحيد لعودة   >>

 النازحين ــ المرعبي: اعتراضات باسيل تعرقل 
الورقة الموحدة؛ األنوار، 28 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شهد 
ملفُّ النازحين السوريين خطوًة الفتة أُدرجت 

في سياق وضع هذا الملف على طريق 
إعادتهم إلى بلدهم، وتتجلّى هذه الخطوة 

في توّجٍه ببدء تسجيل والدات النازحين التي 
ر بعشرات اآلالف، وقال أحد الوزراء إنَّ  تقدَّ
الوالدات لدى النازحين تكاد ال تُحصى، وما 

أمكن تسجيله حتى اليوم يزيد عن 260 ألف 
حالة والدة منذ عام 2011.

لجنة االنتخابات تراوح   >> 
 فــي التباينــات.. النازحون: 260 ألف والدة منذ 2011؛ 

الجمهوريَّة، 28 تشــرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: في 
إطار َســعي وزير الخارجيَّة والمغتربين 

جبران باســيل إلعادة النازحين السوريين 
إلى بلدهم وقَوننة تســجيل وقوعات 

األحوال الشــخصيَّة لهم في السفارة السوريَّة 
فــي بيروت، أودعت الوزارة في 17 الجاري، 

وزارة الداخليَّة والبلديات مذكرة الســفارة 
الســوريَّة )تاريخ 2017/10/2( التي تتمّنى 
بموجبها على الســلطات اللبنانيَّة المختّصة 

العمل على تســجيل وقوعات األحوال 
الشــخصيَّة، وخصوًصا الزواج والوالدة، 

لألشــخاص السوريين الذين ال يحملون 
إقامــات قانونيَّة صالحة، تســهياًل منها لَنيلهم 

المســتندات الثبوتيَّة الشخصيَّة السوريَّة، 
وبالتالي تســهيل عودتهم إلى وطنهم. كما 

تقترح الســفارة إلغاء الغرامات الماليَّة 
المترتبــة على اإلقامات غير النظاميَّة 
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للســوريين الراغبين بمغادرة لبنان نهائيًّا. 
وذكّــرت وزارة الخارجيَّة مجّدًدا بموقفها 

الداعي إلى العمــل باآلليَّة القانونيَّة التي 
تقضي بتســجيل الوالدات في سجّل األجانب 
لدى المديريَّة العامة لألحوال الشــخصيَّة في 
وزارة الداخليَّــة، ومن ثم الحرص على إكمال 

آليَّة التســجيل وفق األصول الديبلوماسيَّة 
والقنصليَّة، من خالل تســليم لوائح اسميَّة 

للجانب الســوري عبر القنوات الديبلوماسيَّة. 
كذلــك َحّضت وزارة الداخليَّة على وجوب 

تســجيل كل وقوعات األحوال الشخصيَّة 
الخاصة بالنازحين الســوريين، سواء كانوا 

يحملون إقامات شــرعيَّة أم ال، إلثبات 
هويتهم. وبعد اســتالمها كتاب الخارجيَّة، 

أرســلت الداخليَّة ـ المديريَّة العامة لألحوال 
الشــخصيَّة في 2017/10/25 مصّوًرا عن 
وثائق والدة للرعايا الســوريين المنفذة 
من 2017/9/20 وحتى 2017/10/23 

إلــى الخارجيَّة، التي بدورها أحالتها إلى 
السفارة الســوريَّة إلجراء المقتضى القانوني 

واعتمــاد هــذه اآلليَّة في كل مرة تَرِد إليها 
هــذه الوقوعات من الداخليَّة، على أن 

تودعها الســفارة السوريَّة إيصااًل باستالمها 
المســتندات المذكورة والُمحالة إليها من 

الخارجيَّة في كل مرة.
والدات النازحين على باب التسجيل؛   >>

الجمهوريَّة، 28 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: طلب 
رئيس الحكومة سعد الحريري من السفير 

الروسي نقل رسالة إلى موسكو تدعو القيادة 
الروسيَّة إلى المساهمة في خطة إلعادة جزء 

من النازحين السوريين إلى مناطق »خفض 
التوتر« التي أقيمت في سوريَّة تحت رعايتها 

من خالل اجتماعات آستانة.
الحريري يقترح على موسكو ضمان عودة   >>
النازحين لمناطق »خفض التصعيد« تجّنًبا للتواصل مع 
دمشق؛ محمد شقير، الحياة، 29 تشرين األول 2017¶

اعتبــر البطريرك الماروني الكاردينال مار 

بشــارة بطرس الراعي خالل ترؤسه قداًسا 
في والية بوســطن أن »القمة السنويَّة 

الرابعة لـ مؤسســة »من أجل الدفاع عن 
المســيحيين« في واشنطن كشفت قيمة 
الوجود المســيحي في العالم العربي«، 

ودعا إلى »إنهاء الحروب في بلدان الشــرق 
األوســط وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسيَّة 

والسياســيَّة، وإحالل سالم عادل وشامل 
ودائم، وإعــادة جميع الالجئين والنازحين 

والمخطوفيــن إلى أراضيهم وأوطانهم بكل 
المواطنة«. حقوق 

الراعي: لحل النزاعات ديبلوماسيًّا   >> 
 وإعادة اللجئين والنازحين إلى أوطانهم؛

الحياة، 29 تشرين األول 2017¶

يتسلم السفير اللبناني المعيّن في دمشق 
سعد زخيا، مهامه بداية شهر تشرين الثاني 

المقبل بعد توقيع مرسوم تعيينه من رئيسي 
الجمهوريَّة والحكومة ميشال عون وسعد 

الحريري، وذلك استكمااًل لقرار مجلس الوزراء 
الذي سبق له أن أقّر التعيينات الدبلوماسيَّة 

في شهر تموز الماضي.
سفير لبنان في دمشق يتسلّم مهامه   >> 

الشهر المقبل؛ الشرق األوسط، 29 تشرين األول 2017¶

قال رئيس الحكومة ســعد الحريري خالل 
لقائه الرئيس القبرصي في نيقوســيا »إنَّ 
لبنان يقــدم اليوم خدمة عامة نيابة عن 

المجتمع الدولي، من خالل اســتضافة 
حوالى مليون ونصف مليون نازح ســوري. 

هؤالء الالجئون هربوا من نظام األســد بحثًا 
عن األمن، ولدينا التزام أخالقي وإنســاني 

نحوهــم، إاّل أنَّ هــذا يضع ضغطًا كبيرًا على 
اقتصادنا وبنيتنــا التحتيَّة. لذلك، نحن في 

حاجة إلى دعــم أصدقائنا والمجتمع الدولي 
لتعزيز اســتقرار اقتصادنا وخطة الحكومة 

النمو. لتحقيق 
الحريري قام بزيارة خاطفة   >> 

إلى نيقوسيا والتقى الرئيس القبرصي ــ انستسياديس 
 أعلن عن مساعدة للجيش وقمة ثلثيَّة قريًبا؛ 

النهار، 30 تشرين األول 2017¶
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عن النائب بطرس حرب: »موضوع النازحين 
قد يكون الكارثة التي ستحل على لبنان، 

و»النازحين فالتين« في لبنان بسبب رفض 
تيار سياسي تأطير وجودهم ووضعهم في 

أماكن معينة ومراقبتهم...«.
النائب بطرس حرب: موضوع   >> 

النازحين قد يكون الكارثة التي ستحل على لبنان؛ 
فاطمة فصاعي، الشراع، 30 تشرين األوَّل 2017¶

»يعاني فلسطينيّو مخيم ضبيَّة من تضييق 
قوى أمنيَّة منًعا لترميم ضروري لمنازلهم إاّل 

مقابل دفع رشى«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 

النهار، 31 تشرين األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: تتكرر 
لقــاءات اللبنانيين مع الروس وهم ينقلون 

إليهــم نظرتهم غير الموحدة للحل في 
سوريا. 

موسكو تطلع الوفود اللبنانيَّة   >> 
 على أجواء »التسوية السوريَّة« ــ لوقف النار 

 قبل الحل السياسي وإنهاء ملف اللجئين؛ 
رضوان عقيل، النهار، 31 تشرين األول 2017¶

تناول رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون مع 
وفد مــن البرلمان األوروبي موقف لبنان من 

الحرب الســوريَّة ومسألة النازحين، مشدًدا 
على ضرورة التوصل إلى حل سياســي، 

مشــيرًا إلى أن »هذا الحل ال يبدو قريبًا، 
ولبنــان لــم يعد قادًرا على االنتظار أكثر في 
ما يتعلــق بمعاناة النازحين، ألن هذا األمر 

بات يشــكل خطرًا وجوديًّا«.
وفد البرلمان األوروبي أكد لعون دعم لبنان   >>

مركزًا أمميًّا للحوار؛ النهار، 31 تشرين األول 2017¶

أكد رئيس الجمهوريَّة خالل لقائه عدًدا من 
اإلعالميين في قصر بعبدا بمناسبة انتهاء أول 

سنة من عهده حصول مواجهة موضوعيَّة 
بينه وبين السفراء الذين اجتمع بهم قبل 

نحو أسبوعين لعرض موقف لبنان من ملف 

النازحين السوريين وقال: »كان هناك اختالف 
في وجهات النظر ألنَّهم أصروا على عودة 

النازحين فقط بعد إيجاد حل سياسي لألزمة 
السوريَّة«، وهو ما لم يقبل به الرئيس عون 
وأبلغهم »أن هذا األمر يعتبر بمثابة ذريعة 

لعدم إيجاد حل في سوريا«.
بعد سنة... ماذا تحقق من العهد الذي قطعه   >>
الرئيس عون؟؛ الشرق األوسط، 31 تشرين األول 2017¶

تحتل مســألة النزوح السورى وعودة 
النازحيــن مركز الصدارة على األجندة 

الوطنيَّــة فــى لبنان، دون أن يعني ذلك أن 
هنالك توافًقا »فعليًّا« حول هذه المســألة 

يتخطــى العناوين والتمنيات. والجدير 
بالذكر أن نســبة النازحين السوريين فى 

لبنان تتراوح حســب مختلف التقديرات بين 
35 و37 بالمئة من الشــعب اللبناني.

مالحظات خمس ال بد منها بشــأن بلورة 
سياســة عامة لبنانيَّة فاعلة حول أولويَّة 

العودة:

أواًل: إشكاليَّة المســألة اإلنسانيَّة المتعلقة 
بالنــزوح من جهة وقضيَّة األمن القومي...

ثانيًا: إشــكاليَّة العودة الطوعيَّة أم العودة 
اآلمنــة :إذا كانت األولى فى صلب االتفاقيَّة 
الخاصــة بالالجئين لعام 1951 )المادة 33( 

حــول »عدم طرد أو إعادة أى الجئ... حيث 
حياتــه أو حريتــه معرضة للخطر«، لكن لبنان 

ليــس عضًوا فى االتفاقيَّة وال فى بروتوكول 
1967، رغــم ذلك فإنَّ العودة اآلمنة 

تســتدعي توافر معايير وشروط معينة...

ثالثًا: إشــكاليَّة طبيعة وخصوصيَّة العالقات 
اللبنانيَّة الســوريَّة على جميع األصعدة: 

الرســمي والسياسي واألهلي، وإرث هذه 
العالقــات أيًّا كانت مواقف األطراف 

المختلفــة منها. فهي تؤثر على مقاربة 
مشــكلة النازحين حتى ولو أن الكثيرين ال 

يريــدون االعتراف العلني بذلك...

رابًعا: إنَّ تطور الصراع فى ســوريا، وحول 
ســوريا، بأبعاده المختلفة من هوياتيَّة 
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وسياسيَّة واســتراتيجيَّة إقليميَّة ودوليَّة 
وإعــادة ترتيب األولويات وانعكاس ذلك 

بشــكل دينامي على موازين القوى المرتبطة 
بهــذا الصراع يعكــس تأثيرًا كبيرًا أيًضا على 

كيفيَّــة تعاطي مختلــف الفرقاء اللبنانيين مع 
النازحين. مشكلة 

خامًســا: إنَّ المطلوب تحرير مشروع بلورة 
السياســة العامة بشأن النازحين من قيود 

وأثقال وســمات خصوصيات العالقات 
اللبنانيَّة الســوريَّة واالنقسامات الداخليَّة 

الحادة... 
لبنان والنزوح السوري:  >> 

 السياسة العامة وأولويَّة العودة؛ 
ناصيف حتي، النهار، 31 تشرين األول 2017¶

عن عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر: 
»إنَّ فتح قنوات سياسيَّة مع نظام بشار األسد 

المجرم خّط أحمر، ودونه بقاء رئيس الحكومة 
على رأس السلطة التنفيذيَّة«. وقال: »يحاول 

البعض جّر الدولة اللبنانيَّة إلى إعادة العالقات 
مع دمشق، من باب ملف النازحين، لذلك 

جاء قرار الرئيس الحريري بتعيين سفير للبنان 
في دمشق، ليكون التعاطي بملف النازحين 

من خالل السفراء في البلدين«. وعّما إذا كان 
قرار تعيين سفير للبنان بدمشق سيشكل 

إحراًجا للرئيس الحريري الذي يزور الرياض، 
لفت صقر إلى أن »القيادة السعوديَّة تعرف 

تماًما موقف الرئيس الحريري تجاه بشار 
األسد وأزالمه في لبنان، وتعرف أن تعيين 
السفير مجرد خطوة رمزيَّة، ال تعني أبًدا 

عالقات سياسيَّة مع نظام آيل إلى السقوط«.

أّما النائب ياسين جابر فرأى أن ثمة أسبابًا 
موجبة للحديث مع دمشق، وقال: »هناك 

260 ألف والدة سوريَّة في لبنان غير مسجلة 
في سوريا، وليست لديهم جنسيات سوريَّة، 
وهؤالء إذا أراد أهلهم العودة، وإْن وصلوا 

إلى الحدود، فليست لديهم وثائق لتتم 
إعادتهم والعائلة كلها ستبقى في لبنان«. 

وقال: »علينا التنسيق مع بعضنا في السياسة، 

ألن هذا العبء يجب أاّل يكون على طرف 
واحد«.

لبنان: »8 آذار« يستعجل التنسيق   >> 
 مع دمشق... و»1٤ آذار« يعتبره خطًّا أحمر ــ 

صقر لـ»الشرق األوسط«: فتح قنوات مع النظام 
 السوري دونه بقاء الحكومة؛ 

يوسف دياب، الشرق األوسط، 31 تشرين األول 2017¶

أفاد بيان للسفارة البريطانيَّة بأن وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط والتنمية 
الدوليَّة تفقد فوج الحدود البري الثاني في 

منطقة رأس بعلبك ومدرسة اإلرشاد الرسميَّة 
للبنات وتجمًعا لالجئين في منطقة البقاع، 

حيث شاهد عن كثب المساعدات التي 
تقدمها بريطانيا لمواجهة التحديات الناشئة 

عن وجود الالجئين. 
تفقد فوج الحدود البّري برأس بعلبك   >>
 وتجمًعا للنازحين ــ الوزير البريطاني: سنستثمر 

في مستقبل لبنان؛ األنوار، 31 تشرين األول 2017¶

استقبل وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل في قصر بسترس وفد البرلمان 
األوروبي للعالقات مع بلدان المشرق 

العربي، بحضور سفيرة االتِّحاد األوروبي في 
لبنان كريستينا السن، وتناول البحث أزمة 

النزوح السوري.
باسيل استقبل وفد البرلمان األوروبي؛   >>

األنوار، 31 تشرين األول 2017¶

بحــث المكتب السياســي لحزب الكتائب 
اللبنانيَّة في اجتماعه األســبوعي، برئاســة 
رئيــس الحزب النائب ســامي الجميل، في 
آخر المســتجدات، وأصــدر بيانًا حّمل فيه 

الســلطة السياسيَّة مســؤوليَّة ما آل إليه 
ملــف النازحين الســوريين، ودعا الحكومة 

إلى حســم أمرها بــدل التلهي في النزاعات 
والصفقات، واإلســراع فــي البناء على ما 
توصــل إليه رئيس الحزب النائب ســامي 

الجميــل مع القيادة الروســيَّة، التي أبدت 
اســتعدادها وتجاوبها مــع طرحه بأن تلعب 
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موســكو دور الوســاطة بين الدولة اللبنانيَّة 
واألطراف في ســوريا إلعادة النازحين 

الســوريين من لبنان إلى بالدهم.
الكتائب: نحمل السلطة مسؤوليَّة ما آل   >> 

إليه ملف النازحين؛ األنوار، 31 تشرين األول 2017¶

أعلــن البطريرك الماروني بشــارة الراعي أنَّه 
أبلــغ بابا الفاتيكان فرنســيس بأن »لبنان 

الذي اســتقبل بــكل أخوة وكل تضامن 
الجئين فلســطينيين ونازحين ســوريين 
وســواهم حتى أصبــح عددهم أكثر من 

نصف ســكان لبنان، ال يســتطيع أن يواصل 
رســالته إذا ظل غارقًا بضيوفه«.

عون يحذر من عدد النازحين السوريين:  >> 
 بات يشكل خطًرا وجوديًّا ــ الراعي للبابا: 

بلدنا ال يستطيع مواصلة رسالته إذا ظل غارًقا بضيوفه؛ 
الشرق األوسط،  31 تشرين األول 2017¶

عن الوزير السابق آالن حكيم الذي رافق 
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل 

في رحلته الروسيَّة: »المعارضة ليست 
مسؤولة عن عرض خطط على السلطة التي 

ال تفعل شيئًا سوى السجال اإلعالمي الطائفي، 
لحل مشكلة النزوح عن طريق اتصاالت 
دوليَّة«، مشيرًا إلى أنَّه »في مقابل هذه 

الصورة، قدمنا خطة عمليَّة لعودة النازحين 
السوريين، وتواصلنا مع القيادة الروسيَّة 

التي أكدت استعدادها للعب دور في ملف 
الالجئين، علًما أنَّها قادرة على التواصل مع 

النظام والمعارضة على السواء، بما من شأنه 
أن يساعد في التوصل إلى خطوات عمليَّة 

في هذا الملف«.
الخطة الكتائبيَّة لعودة النازحين تمأل الفراغ   >>
الحكومي ــ حكيم: لن نستغرب الرفض والسلطة غارقة 

بالتناقضات؛ األنوار، 31 تشرين األول 2017¶ 
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»علم أنَّ السفير اإلماراتي تكفل بتعليم أبناء 
أحد الالجئين السوريين مدى الحياة، بعد ما 
قدم له ]الوالد[ أوالده الذين يحملون أسماء 
الشيوخ دول اإلمارات، وتبين أنَّهم ال يتلقون 

أي تعليم«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 

النهار، 1 تشرين الثاني 2017¶

د رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى  شدَّ
استقباله وفًدا برلمانيًّا أوروبيًّا في عين التينة 

على »أنَّ أهم مساعدة يمكن أْن تقدمها 
أوروبا إلى لبنان لمواجهة مشكلة النازحين 
السوريين، هي التعجيل في الحل السياسي 

في سوريا«.
بري دافع عن المجلس   >> 

 أمام الوفد األوروبي: أنقذ لبنان في مرحلة 
الفراغ الرئاسي؛ النهار، 1 تشرين الثاني 2017¶

جددت كتلة المستقبل، في بيان بعد 
اجتماعها، موقفها من موضوع النزوح السوري 

الذي »يتطلب تضافر جهود جميع األطراف 
اللبنانيين مع الحكومة، بعيًدا من الخطابات 

الشعبويَّة واستثارة النعرات العنصريَّة، 
]وذلك[ عبر التواصل مع الجهات الدوليَّة 
بما يؤمن الدعم الكافي للبنان لمواجهة 

األزمة والسعي من أجل التعجيل في عودتهم 
اآلمنة«.ورفض البيان »األصوات غير المسؤولة 

التي تحاول رّد األزمة االقتصاديَّة إلى وجود 
النازحين السوريين، فيما األسباب األساسيَّة 

لألزمات الضاربة تعود في جزء كبير منها إلى 
التقاعس عن إجراء اإلصالحات الالزمة«. كما 
اعتبرت الكتلة أنَّ »تعيين سفير جديد للبنان 

في سوريا مسألة طبيعيَّة 
وضروريَّة يجب التمسك 

بها والحفاظ عليها من أجل 
الوصول إلى تبادل التمثيل الديبلوماسي، 

ولكن الموقف من النظام الحاكم في سوريا 
مسألة مختلفة ترتبط بممارساته«.

»المستقبل«: تعيين سفير في سوريا  >> 
أمر طبيعي؛ النهار، 1 تشرين الثاني 2017¶

زار وفد رفيع المستوى من االتِّحاد األوروبي، 
ضم عدًدا من البرلمانيين والمسؤولين 

مخيم البداوي، وكان في استقباله المدير 
العام لألونروا في لبنان، وأمين سر الفصائل 
الفلسطينيَّة في الشمال، واللجنة الشعبيَّة. 

وألقيت كلمات شكرت االتِّحاد األوروبي على 
دعمه المستمر لألونروا، »وال سيما في مجال 
التعليم وتحسين البنى التحتيَّة ما يساهم في 

تحسين الظروف المعيشيَّة لالجئين«. يذكر 
أنَّ األونروا قامت، بدعم من االتِّحاد األوروبي، 

بتأهيل 223 مسكًنا في مخيم البداوي كما 
قامت بإصالح شبكة الصرف الصحي وشبكة 

المياه في البداوي.
وفد من االتِّحاد األوروبي يتفقد   >> 

مخيم البداوي؛ المستقبل، 1 تشرين الثاني 2017¶

دعا وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة الحكومة إلى »العمل فوًرا على منع 

المشهد المأسوي المتوقع بتسليم أوراق 
اعتماد سفير لبنان في دمشق إلى من لُوثّت 
يداه بدماء أكثر من 500 ألف ضحيَّة سوريَّة 

ومئات الضحايا اللبنانيين«. وقال في تصريح: 
»يكفينا أخطاء تسيء إلى عالقاتنا الخارجيَّة. 
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فمن جور الدهر على لبنان وسوريا أْن يكون 
من ضمن المهمات الديبلوماسيَّة للسفير 

سعيد زخيا، المحترم والكفي، التعاطي مع 
مسؤولي هذا النظام، في حين يواجه هذا 
النظام عزلة سياسيَّة وديبلوماسيَّة وعربيَّة 
وعالميَّة غير مسبوقة، وفي وقت ال يزال 

لبنان فيه يتحمل أعباء النزوح القسري الذي 
تسبب به«.

حمادة: وفِّروا علينا هذا المشهد؛   >> 
النهار، 1 تشرين الثاني 2017¶

نظمت »جمعيَّة إنقاذ الطفل« بالتعاون مع 
السفارة السويديَّة في لبنان وبرعاية وزير 

الشؤون االجتماعيَّة بيار بوعاصي، في فندق 
بريستول، لقاًء بعنوان »حقن يعبروا عن رأين... 

ونسمعلن«.

جمانة زياني من »جمعيَّة إنقاذ الطفل« قالت: 
»إنَّ هدف اللقاء هنا هو االستماع إلى معاناة 
ثمانية أطفال، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين 

يعيشون في لبنان«. ثم تحدث الوزير بوعاصي 
فقال إنَّ »لبنان يعمل على تأمين التعليم لمئتي 

ألف طفل سوري«، وأضاف: »استفاد سبعمائة 
ألف نازح سوري من البطاقة االلكترونيَّة في 

حين أنَّ 250 ألف لبناني فقير يستفيدون من 
هذه البطاقة«. سفير السويد أشار إلى» دور 

السفارة السويديَّة في بيروت في مساعدة 
النازحين السوريين في مجال التعليم«.

لقاء حول حق األطفال بالتعبير عن رأيهم؛   >>
األنوار، 1 تشرين الثاني 2017¶

شهد مخيم عين الحلوة اشتباكًا محدوًدا بين 
عناصر محسوبة على الجماعات المتشددة 

وأخرى من حركة فتح. وقالت مصادر إنَّ 
»عنصرين من هذه الجماعات أطلقا النار على 

تجمع لشبان من فتح ما استدعى الرد عليهما«. 
عين الحلوة يتنفس الصعداء بعد خروج   >>
المولوي ويترقب مصير بقيَّة المطلوبين ــ مسؤول 

األمن الفلسطيني لـ»الشرق األوسط«: نعمل على نار 
 هادئة في المخيم؛ 

بوال أسطيح، الشرق األوسط، 1 تشرين الثاني 2017¶

طلب مسؤول العالقات الدوليَّة في حزب 
الله، عمار الموسوي، خالل استقباله وفد 

البرلمان األوروبي للعالقات مع بلدان 
المشرق العربي »المجتمع الدولي بضرورة 
مساعدة لبنان على معالجة ملف النازحين 
السوريين واألعباء التي يشّكلها على لبنان 

وعدم وضع الشروط عليه«.
حزب الله لوفد البرلمان األوروبي: ال لوضع   >>

الشروط في ملف النزوح؛ الحياة، 1 تشرين الثاني 2017¶

نوَّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي خالل لقائه مع وفد سويسري 

برئاسة مبعوث الشرق األوسط ألمانة الدولة 
السويسريَّة للهجرة السفير أورس فون أرب، 

بالدعم الذي تقّدمه الحكومة السويسريَّة 
للبنان، في إطار دعم المجتمعات المضيفة 

والنازحين السوريين. واعتبر أنَّ »الدعم الذي 
مه المجتمع الدولي بالمقارنة مع ما  يقدِّ

تحّمله لبنان منذ ست سنوات غير كاٍف«، 
داعيًا إلى »عمل ما يلزم لخلق المزيد من 

فرص العمل«. وجدد تأكيده أنَّ »الخالفات 
السياسيَّة حالت حتى اآلن دون التوصل إلى 
وضع سياسة عامة لتنظيم وجود النازحين، 

ومن اإلجراءات المقترحة استئناف التسجيل 
بما فيها تسجيل الوالدات وتصنيف النازحين 
وفق فئات، وتحقيق العودة اآلمنة والطوعيَّة 

إلى سوريا«. وأعرب السفير فون أرب عن 
»تفّهمه لحجم الضغط الذي يثيره النزوح 

السوري على لبنان، الفتًا إلى أنَّ بالده 
استأنفت برنامج توطين الالجئين، وهي 

تعتزم استقبال 2000 الجئ سوري، على أْن 
يتّم اختيار 1500 من لبنان على مدار سنتين، 

وسيتّم التركيز على الحاالت األكثر ضعًفا، 
من دون إغفال الفيزا اإلنسانيَّة التي تمنحها 

سويسرا للحاالت الخاصة«.
المرعبي لوفد سويسري: تقصير دولي   >> 

في قضيَّة النازحين؛ المستقبل، 1 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، ليس 
للبنان سياسة واضحة ومتكاملة لمقاربة أزمة 
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النزوح، وهو المتضرر األكبر بالمقارنة مع 
دول الجوار بسبب العدد المرتفع للنازحين 

نسبة إلى عدد السكان والفوضى التي رافقت 
دخول النازحين أراضيه. مساعدات الدول 

المانحة في ما يخص النزوح في تراجع 
متواصل، وهي دول تتعامل مع األزمات 
الضاغطة عند حصولها ويتراجع دعمها 

واهتمامها بعد حين، إن بسبب التبدالت التي 
قد تطرأ على سياساتها أم ألنَّ حاالت نزوح 

أخرى قد تحصل في أي مكان في العالم 
وتجذب االهتمام.

على الدولة أْن تبادر إلى ابتكار الحلول 
والمقاربات، فما من أحد معني مباشرة 

باألزمة سوى لبنان. ولكي تأخذ الدول المعنيَّة 
بأزمة النزوح لبنان على محمل الجد، ال بد 
أْن تقوم الدولة بواجباتها البديهيَّة فتتخذ 

اإلجراءات المناسبة، بدًءا بتلك التي ال ترتبط 
بأي مسألة تتجاوز حدود البالد. والمقصود 
هنا تسجيل الوالدات السوريَّة، وهو إجراء 
إنساني قبل أْن يكون إداريًّا، والتشّدد في 
ضبط الحدود من حيث تحديد المعايير 

لتنظيم حركة دخول النازحين وخروجهم بين 
لبنان وسوريا. 

المصلحة الوطنيَّة تقتضي اتخاذ خطوات 
عمليَّة تبدأ بإجراءات تقوم بها الدولة، كأي 
دولة، في إطار القانونين المحلي والدولي. 

وأي مقاربة جديَّة تبدأ بسؤال النازحين عن 
أولوياتهم وسؤال الدول الكبرى عن مناطق 

خفض التصعيد في سوريا ومدى ارتباطها 
بعودة النازحين، فال حل لألزمة بالمزايدات 

والتمنيات والمراهنة على المجهول.
النزوح السوري والمجتمع الدولي: مبادرة   >> 

ال مراوحة؛ فريد الخازن، النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

»مدير مركز مجمع الكنائس للخدمة 
االجتماعيَّة في مخيم ضبية ينفي ابتزاز قوى 

أمنيَّة لألهالي للسماح لهم بترميم منازلهم 
علًما أنَّ الخبر مصدره أبناء المخيم أنفسهم«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 
النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

د المطارنة الموارنة في بيان عقب  جدَّ
اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار 
بشارة بطرس الراعي في بكركي التشديد 

على »ضرورة عودة النازحين السوريين إلى 
وطنهم، بالمحافظة على التضامن اإلنساني 

واالجتماعي معهم، ألنَّهم باتوا مهددين 
بفقدان هويتهم وعبئًا ثقياًل على لبنان من 
كل جانب، فضاًل عما يتركه هذا النزوح من 

آثار بالغة عند السوريين أنفسهم« معتبرين 
»أنَّ كل يوم تأخير في عودتهم إلى بالدهم، 

في ظروف آمنة ترعاها القوى الدوليَّة، 
يفصل هؤالء عن مداهم الحيوي وبالتالي عن 

كرامتهم الوطنيَّة ومستقبلهم«. 
المطارنة الموارنة »قلقون« للضبابية   >> 

حيال االنتخابات: عودة النازحين ضرورة ألنَّهم مهددون 
بفقدان هويتهم؛ النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

أوضح المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم خالل لقاء حواري مع طالب في 

الجامعة اللبنانيَّة األميركيَّة أنَّ »عدد الالجئين 
والنازحين تخطى المليونين ونصف المليون 
وافد سوري والجئ فلسطيني ومن جنسيات 

مختلفة، والناس تلجأ إلى لبنان ألنَّه بلد 
للحريات«. 

اللواء إبراهيم في لقاء حواري مع طلب   >>
LAU: األكثر خطورة تحويل الشباب وقوًدا للنقسامات؛ 

النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

خلصت توصيات ورشة العمل التي انعقدت 
في مركز البحوث والدراسات االستراتيجيَّة 

في الجيش اللبناني تحت عنوان »لبنان 
والنزوح السوري: األعباء وأولويَّة العودة« 

على رفض التوطين وضرورة العودة اآلمنة 
للنازحين إلى بالدهم بأسرع وقت بالتنسيق 
مع األمم المتحدة، حفاظًا على نهائيَّة الكيان 

اللبناني ودستوره والمصلحة العليا للشعب 
اللبناني. أبرز التوصيات التي أصدرها المركز 

على المستوى الخارجي: إعداد تقارير لألمين 
العام لألمم المتحدة وللوكاالت الدوليَّة 

بطلب عدم تطبيق كل أحكام قانون الالجئين 
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)1951( على الحالة اللبنانيَّة، باعتبار أنَّ 
لبنان غير منضّم إلى هذا القانون أصاًل، 

ألنَّ عدد الالجئين على أرضه، »من مختلف 
الجنسيات«، يفوق نصف سكانه باألساس.

توصيات ورشة الجيش   >> 
حول النازحين: رفض التوطين وتوفير العودة اآلمنة؛ 

النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في السراي الحكومي، اجتماًعا للجنة الوزاريَّة 

المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين، 
]وُعلَِم[ أنَّ اللجنة لم تحقق تقدًما في 

الموضوع الشائك الذي تعمل على معالجته، 
في ضوء التباعد في وجهات النظر بين 

فريق يشدد على عودة ولو قسريَّة، وآخر 
يريدها آمنة فال يتم رمي النازحين في أتون 

نار النظام الذي قد ينتقم منهم إذا كانوا 
من معارضيه. وقد انعكس التباعد والتراشق 

الكالمي بين الوزيرين نهاد المشنوق وجبران 
باسيل على اللجنة، إذ فيما قدم المشنوق 

ورقة عمل أعدتها وزارته، حمل باسيل ورقة 
أخرى أعدها من دون أْن يكون وزعها على 

الوزراء أعضاء اللجنة. أّما الوزير حمادة فأشار 
إلى أنَّه قدم ورقة تضمنت أفكاًرا أهمها 

أنَّه »ال يجوز أْن يكون في ملف النازحين 
السوريين وزارة مختصة ووزارات غير 

مختصة. فلو أخذنا بهذا االفتراض تكون وزارة 
الخارجيَّة المدعية صياغة الملف والتسويق 
له هي األقل اختصاًصا في هذا الموضوع، 
إاّل من باب التعميم على سفاراتنا وإبالغ 

الموقف الرسمي، عند نضجه واالتفاق عليه 
ضمن الحكومة«.

ال تقدم وال تقارب في لجنة شؤون  >> 
 النازحين ــ حمادة لـ»النهار«: الخارجيَّة األقل

اختصاًصا؛ النهار، 2 تشرين الثاني 2017¶

عن النائب نبيل دو فريج بعد اجتماع 
لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة 

والتخطيط: »على السلطة التنفيذيَّة تطبيق 
القانون، وعندما نجد أنَّ هناك أناًسا غير 

لبنانيين يعملون في قطاعات ليس لهم الحق 
أْن يعملوا فيها دون أْن يسجلوا في الضمان 

االجتماعي أو يدفع عنهم ضرائب، فهذا األمر 
يؤثر على بطالة اللبنانيين وعلى الثقة بلبنان، 

والمطلوب من الوزارات واألجهزة تطبيق 
القوانين على كل من يريد أْن يستثمر في 

البلد، أكان الجئا أم غير الجئ. والالجئ الذي 
يريد أْن يستثمر يجب أْن يدفع الضرائب 

ويسجل في الضمان«. 
لجنة االقتصاد تطّلع على تحضيرات   >> 

باريس ٤؛ المستقبل، 2 تشرين الثاني 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي: »معالجة ملف النازحين السوريين 
ليس باألمر الصعب إذا توفّرت النيَّة لذلك«.
المرعبي: معالجة ملف النازحين ليست   >>

صعبة اذا توافرت النيَّة؛ األنوار، 2 تشرين الثاني 2017¶

وصف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش 
موضوع النازحين، بـ »الورقة الضاغطة على 

لبنان الذي لم يعد يستطيع تحّمل المزيد من 
األعباء«.

د اإلنجازات ووصف ملف النازحين عدَّ  >> 
بـ »الضاغط« ــ فنيش: االنتخابات بموعدها وستحل 

النقاط العالقة؛ األنوار، 2 تشرين الثاني 2017¶

نفذت »الهيئة الوطنيَّة الفلسطينيَّة للجوء 
اإلنساني« اعتصاًما أمام السفارة الكنديَّة في 
جل الديب، شارك فيه الناطق الرسمي باسم 
الهيئة صالح حسن واألعضاء وعدد كبير من 
الالجئين في المخيمات الفلسطينيَّة رافعين 

شعارات تطالب كندا باستقبال أكبر عدد من 
الالجئين.

اعتصام للهيئة الوطنيَّة الفلسطينيَّة   >> 
 طالب باللجوء اإلنساني إلى كندا؛

األنوار، 2 تشرين الثاني 2017¶

عن السفير الهولندي الجديد في لبنان: 
»إنَّ الحكومة الهولنديَّة تقدر عاليًا الدور 

الذي اضطلع به لبنان وال يزال في احتضان 
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الالجئين السوريين الذين هربوا من الموت 
المحتم وتسعى هولندا من خالل سفارتها في 

لبنان وتعاونها مع المنظمات اإلنسانيَّة إلى 
مساعدة اللبنانيين على احتواء أزمة هؤالء 
الالجئين عبر دعم قطاع التربية والخدمات 

اإلنسانيَّة والنشاطات المدنيَّة«.
السفير الهولندي لـ »النهار«: نساعد الجيش  >> 

في ضبط الحدود ونقدر عالًيا استضافة لبنان للعدد 
الكبير من اللجئين؛ النهار، 3 تشرين الثاني 2017¶

أطلع رئيُس حزب الكتائب سامي الجميل 
رئيَس حزب الوطنيين األحرار دوري شمعون 

في اللقاء التنسيقي الدوري بين الطرفين 
على الطرح الذي رفعه إلى الممثل الخاص 

للرئيس الروسي لشؤون دول الشرق األوسط 
وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف حول أهميَّة 
أْن تلعب موسكو دور الوسيط بين الدولة 

اللبنانيَّة واألطراف في سوريا إلعادة النازحين 
السوريين إلى بالدهم.

الجميل أطلع شمعون على زيارته لموسكو؛   >>
النهار، 3 تشرين الثاني 2017¶

أشار مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون 
الالجئين فيليبو جراندي إلى أنَّ نحو 66 

مليون شخص نزحوا قسريًّا في أنحاء العالم، 
وأنَّ ضعف التعاون والتضامن الدولي وراء 

زيادة األعداد.
األمم المتحدة: ضعف التضامن الدولي   >>

يزيد أعداد النازحين؛ النهار، 3 تشرين الثاني 2017¶

سأل النائبان حكمت ديب ونعمة الله أبي 
نصر، في مؤتمر صحافي مشترك، الحكومة، 

عبر مجلس النواب، »لماذا تمتنع عن متابعة 
تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر 

باإلجماع في 7 أيار 2003 والقاضي بنزع 
الجنسيَّة ممن ال يستحقها، علًما أنَّ أحكامه 

ملزمة لكل إدارات الدولة ومؤسساتها، 
حسبما نصت عليه صراحة المادة 93 من 

نظام مجلس شورى الدولة؟ ولماذا لم تنزع 
الجنسيَّة من 71 ألفاً و747 فلسطينيًا منحوا 

الجنسيَّة، بموجب المرسوم المطعون فيه 
تحت ستار مكتومي القيد وجنسيات قيد 

الدرس والقرى السبع، وأسماؤهم واردة في 
المرسوم، وهي مسجلة أيًضا في مديريَّة 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان. وأدرج 
النائب ديب في هذا السياق »مسألة الـ 

150 مترًا التي تبنى من دون تراخيص بناء، 
فهناك من يبني أبنية للسوريين تحت إطار 

هذا التعميم الصادر عن وزير الداخليَّة، 
وندعو الى وقف العمل بهذا المرسوم 

وسحب الجنسيَّة ممن ال يستحقها. نحن 
لدينا قلق من تجنيس أشخاص آخرين غير 
الفلسطينيين، وال يجوز منح الجنسيَّة بهذا 

الشكل التزويري وغير القانوني«.
أبي نصر وديب:   >> 

لماذا ال ينفذ قرار نزع الجنسيَّة ممن ال يستحقها؟؛ 
النهار، 3 تشرين الثاني 2017¶

قدم السفير اللبناني الجديد في دمشق 
أوراق اعتماده في العاصمة السوريَّة ، رغم 
أصوات االعتراض اللبنانيَّة على تعيينه أّواًل، 

ثم على توجهه إلى مركز عمله ثانيًا، من 
منطلق أنَّ ثمة »مشكلة إجرائيَّة تتمثل بعدم 
اعتراف الجامعة العربيَّة بهذا النظام«. ]يذكر 

[ السفير زخيا أدلى بأول تصريح له ِمْن  أنَّ
دمشق لقناة المنار التابعة لـحزب الله قائاًل 

إنَّه »سيعمل لمصلحة البلدين والشعبين 
الشقيقين«.

السفير اللبناني يقدم أوراق اعتماده   >> 
في دمشق؛ الشرق األوسط، 3 تشرين الثاني 2017¶

عن وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي: »إنَّ اجتماع اللجنة الوزاريَّة 

المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين 
الذي امتد أكثر من ثالث ساعات، انتهى إلى 
التفاهم على حصر المناقشات في المرحلة 
المقبلة بالورقة الجديدة الجامعة، على أْن 

ترسل الوزارة كتابًا للوزارات المعنيَّة إلضافة 
األمور اإلجرائيَّة التي تعنيها إلى الورقة«، 

وأضاف »إنَّ االعتراض الوحيد كان معارضة 
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الوزير جبران باسيل على عدم ترحيل 
المحكومين، وشرحنا له أنَّ الترحيل مخالف 

للقانون الدولي وقانون حقوق اإلنسان، فضاًل 
عن أنَّ المحكمة العسكريَّة التي حاكمت 
هؤالء، تواجه اعتراًضا على أدائها«. وعن 

الخالف في الرؤية حول العودة، وخصوًصا 
بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، 

قال »كل ما نقوم به هو التحضير للعودة، 
فتسجيل الوالدات يسهل ترحيل النازحين من 

دون عراقيل، إضافة إلى تسجيل النازحين 
وتحديد من يخضع لشروط النازح، ومن ال 
يخضع«، مضيًفا: »تيار المستقبل ال يمانع 

عودة النازحين الفوريَّة في حال توفر 
ضمانات أمميَّة حول المناطق اآلمنة في 
سوريا«، مشيرًا إلى أنَّ »موضوع العودة 

جرى التفاهم عليه من خالل ربطه برعاية 
أمميَّة وهو األمر الذي لم يعترض عليه التيار 

الوطني الحر.
كل ما نقوم به هو التحضير لعودتهم ــ   >>
 المرعبي: اجتماع لجنة النازحين انتهى إلى تفاهم؛ 

األنوار، 3 تشرين الثاني 2017¶

عن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، خالل 
حفل عشاء على شرفه أقامه أعضاء مجلس 

بلديَّة طرابلس: »العنصريَّة تجاه اإلخوة 
السوريين مرفوضة بالكامل وليست من 

شيمنا. وانطالقًا من جميع هذه المعطيات، 
علينا التعاون مع كل الجهات الممكنة 

والمعنيَّة لتساعد في تسريع عمليَّة العودة 
إلى بالدهم بشكل آمن ومريح للجميع، 
وخصوًصا أنَّ عماًل كبيرًا وتحديات جمة 
بانتظارهم هناك، للنهوض بوطنهم إلى 

االفضل«. 
العنصريَّة تجاه السوريين  >> 

 مرفوضة  ــ  ريفي: لتحييد السياسة عن اإلنماء؛
األنوار، 3 تشرين الثاني 2017¶

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقوال شماس 
أنَّ »الخطر األكبر على االقتصاد الوطني هو 
مشكلة النزوح السوري«، مطالبًا بـ»تطبيق 

القوانين المرعية واحتواء هذا النزوح على 
المدى المنظور، وانطالق قطار العودة اآلمنة 

والكريمة إلى سوريا على المدى المتوسط، 
حتى يعود االقتصاد الوطني إلى تحدياته 

التقليدية«.
شماس: لتطبيق القوانين   >> 

 المرعية الحتواء النزوح السوري تمهيًدا للعودة؛
األنوار، 3 تشرين الثاني 2017¶

نظّمت شركة »إيتاليا فيلم«، بالتعاون مع 
منظمة األمم المتحدة، في إحدى صاالت 

»سينما سيتي« في أسواق بيروت، بحضور 
فيليب الزاريني، نائب المنّسقة الخاّصة 

لألمم المتّحدة في لبنان، العرض األّول للفيلم 
الوثائقي »Human Flow«. يرصد الفيلم 

معاناة ومآسي ماليين المهّجرين حول العالم 
بعدسة المخرج والمنتج الصيني إي وي وي.

»إيتاليا فيلم« تنظم العرض األول للفيلم   >>
الوثائقي Human Flow؛ األنوار، 3 تشرين الثاني 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
خالل افتتاح مؤتمر »حماية اإلبداع اإلعالمي 

من القرصنة« الذي نظمته وزارة اإلعالم 
بالتعاون مع المديريَّة العامة لقوى األمن 

الداخلي ومجموعة من المؤسسات اإلعالمية: 
»عندما ترون كمية اإلنجازات التي قامت 

بها هذه الحكومة في أقل من 10 أشهر، من 
قانون انتخاب، إلى خطة مواجهة تداعيات 

النزوح السوري وعشرات القوانين التي كانت 
نائمة في األدراج، ويأتي من يقول لكم إنَّ 

هذه الحكومة لم تقم بشيء، فهذه محاولة 
قرصنة«.

الحريري: القرصنة ال تنحصر  >> 
 باإلبداع بل تطاول السياسة واإلنجازات؛

النهار، ٤ تشرين الثاني 2017¶

بدعوة من جمعية تجار إقليم الخروب، جال 
رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي 

الجميل على المؤسسات الصناعية والمعامل 
الغذائية في المنطقة وقد شكا الصناعيون 
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المنافسة غير المشروعة التي يتعرضون لها 
من الالجئين السوريين. 

شكوى الصناعيين من المنافسة   >> 
ومطالبة بتسهيلت؛ النهار، ٤ تشرين الثاني 2017¶

عن عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل 
نقوال: »علينا تسهيل عودة النازحين، بمعزل 
عن موقفنا من النظام، ما يعنينا هو استقرار 

لبنان الرازح تحت هول أزمة نزوح خانقة، 
مشيرًا إلى أنَّ االعتماد على األمم المتحدة 

لحل األزمة سيجعل مصير النازحين السوريين 
مشابًها لالجئين الفلسطينيين«.

نقوال: انتظار األمم المتحدة   >> 
 لحل أزمة النزوح استعادة لتجربة فلسطين؛ 

األنوار، ٤ تشرين الثاني 2017¶

عن مستشار المرشد اإليراني للشؤون الدوليَّة 
علي أكبر واليتي بعد لقائه رئيس الحكومة 
سعد الحريري في حضور مدير مكتبه نادر 
الحريري: »أجرينا لقاًء جيًّدا وايجابيًّا وبناًء 

وعمليًّا مع الرئيس الحريري، ونُشيد بالرئيس 
الحريري والحكومة والشعب ونهنئهم 

باالنتصارات التي تحققت في اآلونة األخيرة 
في مواجهة القوى اإلرهابيَّة ونتمنى المزيد 

من التوفيق والنجاح. إنَّ تشكيل حكومة 
ائتالفية بين 14 آذار و8 آذار يشكل انتصاًرا 

ونجاًحا كبيرًا ومباركًا للشعب اللبناني«.
واليتي زار عون وبري والحريري  >> 

ونصرالله وباسيل: ايران تدعم وتحمي استقلل لبنان؛ 
األنوار، ٤ تشرين الثاني 2017¶

أبلغ رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال عون 
مستشار الشؤون الدوليَّة لمرشد الثورة 

اإلسالميَّة اإليرانية علي أكبر واليتي الذي زاره 
في قصر بعبدا أنَّه »في إمكان الجمهوريَّة 
اإلسالميَّة اإليرانية أْن تلعب دوًرا فاعاًل في 

الوصول إلى حّل لمعاناة النازحين السوريين 
والمساعدة على إعادتهم إلى أرضهم، وال 

سيّما في المناطق التي تنعم باستقرار أمني«. 
وأضاف أنَّ »لبنان الذي يعيش على أرضه 

حاليًّا أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري 
لم يعد قادًرا على تحّمل األعباء الكبيرة 

الناتجة عن هذا النزوح، وأنَّ التحرك اإلقليمي 
والدولي الذي يقوم به لبنان يهدف إلى 

الطلب من المجتمع الدولي واألمم المتحدة 
العمل على تسهيل عودة النازحين، علًما بأنَّ 

بعض المواقف الدوليَّة حيال هذه المسألة 
ال تتناغم والرغبة اللبنانيَّة، ما يطرح عالمات 

استفهام كثيرة حول الغاية من تأخير هذه 
العودة«.

عون لواليتي: لم نعد قادرين   >> 
على تحمل أعباء النزوح!؛ اللواء، ٤ تشرين الثاني 2017¶

أعلن رئيس الحكومة اللبنانيَّة سعد الحريري، 
من الرياض، وبشكل مفاجئ، استقالته من 

منصبه، الفتًا إلى أنَّ لبنان يعيش »أجواء 
شبيهة باألجواء التي سادت قبيل اغتيال 

الشهيد رفيق الحريري«.
ا على »توغل«  الحريري يستقيل ردًّ  >> 

 إيران وحزب الله في شؤون لبنان الداخليَّة؛ 
الشرق األوسط، 5 تشرين الثاني 2017¶

 Pure Heart« أجرى رئيس جمعية
Foundation« الدكتور وليد سرحان، 
والدكتور نجيب عاصي، بإشراف فريق 

أميركي، سبع عمليات قلب مفتوح ألطفال 
سوريين نازحين وطفل قدم من ليبيريا، في 

مستشفى راشيا الحكومي وذلك بالتنسيق مع 
وزارة الصحة العامة.

سبع عمليات قلب ألطفال سوريين في   >>
مستشفى راشيا؛ المستقبل، 6 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، 
استضافت »الحركة اإلسالميَّة المجاهدة« 

لقاًء جمع أمير الحركة الشيخ جمال خطاب 
وقياديين من الحركة، وأمين سر حركة 

فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينيَّة 
في لبنان. وأكََّد المجتمعون االلتزام بحياد 
القيادات الفلسطينيَّة في المخيمات، أمام 

األزمة السياسيَّة الناتجة عن استقالة الرئيس 
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الحريري، مشددين على ضرورة تسهيل 
وتوفير المستلزمات الحياتية لالجئين 

الفلسطينيين في مخيمات لبنان، بخاصة مواد 
البناء لترميم البيوت اآليلة إلى السقوط قبل 

فصل الشتاء، والعمل على تخفيف اإلجراءات 
المتبعة عند مداخل المخيمات، من خالل 

التعاون مع األجهزة األمنيَّة اللبنانيَّة.
»عين الحلوة«... الفلسطينيون على الحياد؛   >>

محمود زيات، الديار، 7 تشرين الثاني 2017¶

حضر ملف النزوح في مؤتمر السياسة 
العالمية الذي عقد في مراكش في المغرب 

حيث ركز عضو الوفد اللبناني وعضو 
»المعهد الفرنسي للعالقات الدوليَّة«، 

المستشار الدولي رياض تابت على »العبء 
الذي يتحمله لبنان في هذا المجال«، وتساءل 

تابت: »هل على المجتمع الدولي توفير 
التمويل المطلوب لدعم النازحين في مناطق 

وجودهم أم لتأمين عودتهم إلى بالدهم؟«.
مؤتمر السياسة العالمية أنهى أعماله  >> 

في مراكش: ال رؤية حيال المستقبل السياسي واالقتصادي؛ 
سابين عويس، النهار، 7 تشرين الثاني 2017¶

أفادت مديريَّة التوجيه في الجيش بأنَّه 
»نتيجة للرصد والمتابعة، أوقفت مديريَّة 

المخابرات في عرسال اثنين من أبرز قياديي 
تنظيم داعش اإلرهابي، وهما اللبناني 

إبراهيم أحمد زعرور والسوري عدي حسين 
الخطيب، اللذان شاركا في المعارك ضد 

الجيش اللبناني في عرسال«. وأوضحت أنَّهما 
متهمان بـ»رصد ومراقبة تحركات الجيش، 
وتخطيطهما لعمليات إرهابيَّة الستهداف 

مراكز عسكريَّة، إضافة إلى مشاركة الثاني في 
تفجير مقر هيئة علماء القلمون في عرسال، 
واستهداف دورية للجيش أثناء توجهها إلى 

مكان االنفجار وتواصله مع أبو الورد المرتبط 
بانتحاريي القاع«.

الجيش اللبناني يوقف اثنين   >> 
 من أبرز قياديي داعش في عرسال؛

الشرق األوسط، 8 تشرين الثاني 2017¶

وفد بلدي من جنوب ألمانيا، ضم رؤســاء 
وممثليــن عــن 5 بلديات ألمانية يقوم بزيارة 

بلدة المحمرة في إطار جولة تشــمل 5 
بلدات في مختلــف المناطق اللبنانيَّة من 
الشــمال إلى البقاع والبقاع األوسط، وذلك 
في إطار الســعي إلى تقديم المساعدات 

الممكنــة لعدد مــن البلديات اللبنانيَّة لدعم 
المجتمعــات المحلية للنهوض باألعباء 

الملقاة على عاتقها بســبب أزمة النزوح 
السوري.

وفد بلدي ألماني زار بلدة المحمرة العكارية   >>
للطلع على حاجاتها؛ النهار، 8 تشرين الثاني 2017¶

»غاب عن االهتمام خروج عدد من 
اإلرهابيين من مخيم عين الحلوة إلى جهة 

مجهولة«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛  >> 

النهار، 8 تشرين الثاني 2017¶

صدر في منشــورات جامعة القديس يوسف 
كتــاب تحــت عنوان »أرمن لبنان مئة عام من 

الوجــود«. يقترح الكتاب على غير األرمن 
مســالك للتفكير في مسألة اندماج األرمن 
اللبنانيين، وفي مســائل المنفى، والهوية، 
والذاكــرة وكيف صار لبنان مرجًعا لألرمن.

»أرمن لبنان: مئة عام من الوجود« كتابًا وندوة   >>
ـ زواج الهوية األرمنية واالنخراط  في المعرض الفرنكوفونيـ 

في المجتمع اللبناني؛ النهار، 8 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: طمأنت 
أوساط فلســطينيَّة جهات لبنانيَّة معنيَّة 

إلى أنَّ المخيمات الفلســطينيَّة في لبنان، 
وال ســيما مخيم عين الحلوة، لن تنجّر إلى 
أيــة فتنــة داخليَّة أو مع الجوار وأنَّ خاصرة 
لبنان الفلســطينيَّة ستبقى محصنة، بوعي 

جميع القوى والفصائل الفلســطينيَّة الوطنية 
واإلسالميَّة.

تطمينات فلسطينيَّة للبنان:   >> 
 »خاصرة« المخيمات محّصنة؛ رأفت نعيم،

المستقبل، 8 تشرين الثاني 2017¶
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يقيم »معهد عصام فارس للسياســات 
العامة والشــؤون الدوليَّة« في الجامعة 

األميركيَّة فــي بيروت، بالتعاون مع معهد 
الشــؤون العالمية في كلية لندن لالقتصاد 

والعلوم السياســيَّة، المؤتمر الرابع لتحالف 
الجامعات الرائدة لشــؤون الهجرة بعنوان 

»الجامعات تســتجيب ألزمة الالجئين«. 
ولفت بيــان للجامعة األميركيَّة، إلى أنَّ 

»المؤتمــر يهدف إلى تقديم وتداول الدور 
الحاســم الذي يمكن للجامعات أْن تلعبه 

فــي أزمة الالجئيــن الحالية في لبنان، وكيف 
يمكن تحســين حالة الالجئين من خالل 

تقديم أفكار واقعية ومقترحات سياســات 
التحديات...«. عامة لمواجهة 

الجامعات وأزمة اللجئين... مؤتمر   >> 
في »AUB«؛ المستقبل، 8 تشرين الثاني 2017¶

عن الرئيس السابق ميشال سليمان بعد 
لقائه رئيس الجمهوريَّة ميشال عون في إطار 

المشاورات التي أجراها رئيس الجمهوريَّة 
ميشال عون مع القيادات والشخصيات 

السياسيَّة والحزبية للبحث في إعالن رئيس 
الحكومة سعد الحريري استقالته من خارج 

لبنان وسبل الخروج من األزمة الناشئة: 
»صحيح أنَّها أزمة، لكنها ستمر بخير وأنا 

متأكد من ذلك. أما بالنسبة إلى الرأي الذي 
طلبه فخامة الرئيس، وبعد أْن يطلع على 
أسباب االستقالة، وفي حال إصرار الرئيس 

الحريري على عدم العودة، فأرى أنَّ الحكومة 
الحيادية أو التكنوقراط هي أفضل حل إلجراء 

االنتخابات، تتزامن مع تشكيل هيئة الحوار 
الوطني إلعادة تأكيد إعالن بعبدا ومناقشة 

االستراتيجية الدفاعية وبحث عودة النازحين 
السوريين. ويصار بعد ذلك إلى تشكيل 

حكومة سياسيَّة بعد االنتخابات النيابية التي 
من الممكن أْن تكون مبكرة«.

التريث والوحدة الوطنية... عنوان اليوم   >>
التشاوري الرئاسي الطويل؛ النهار، 8 تشرين الثاني 2017¶

بحث سفير دولة  فلسطين   أشرف دبور  مع 

وفد من منظمة  اليونيسيف  برئاسة رئيسة 
البرنامج الفلسطيني، الصعوبات التي تواجه 

المنظمة في تمويل البرامج ما يؤثر سلبًا على 
ما يقدم منها لالجئين الفلسطينيين...

دبور تابع ووفد اليونيسف معالجة   >> 
مشاكل تمويل البرامج؛ اللواء، 8 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: رجحت 
مصادر فلسطينيَّة أْن يكون )إبراهيم. خ.( 

وهو قيادي في »كتائب عبد الله عزام« قد 
تمكن من مغادرة عين الحلوة، مع شخصين 

آخرين متوجهين إلى سوريا، وقد لعب 
إبراهيم دور الوسيط في التهدئة بين حركة 
فتح ومجموعة الناشط اإلسالمي بالل بدر، 

خالل اشتباكات نيسان الماضي.
حراك فلسطيني يلقي اللبناني...   >> 

 عدم التدخل وتحصين أمن المخيمات وجوارها؛
محمد الدهشة، البلد، 8 تشرين الثاني 2017¶

»يكرر النائب نعمة الله أبي نصر تساؤالته 
عن األسباب التي تحول دون تنفيذ حكم 

مجلس شورى الدولة والقاضي بنزع الجنسيَّة 
اللبنانيَّة من غير مستحقيها«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛  >> 
النهار، 9 تشرين الثاني 2017¶

أوقفت المديريَّة العامة ألمن الدولة السوري 
خالد ع. في مخيم الرحمن في بلدة عرسال 
بجرم االنتماء إلى تنظيمي داعش والنصرة. 

أمن الدولة أوقف داعشيًّا في عرسال اشترك   >>
بعدة اعتداءات إرهابيَّة؛ األنوار، 9 تشرين الثاني 2017¶

ه األمين العام للمجلس األعلى لطائفة  وجَّ
الروم الكاثوليك العميد شارل عطا يوجه كتابًا 

إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس بواسطة منسق أنشطة األمم 

المتحدة في لبنان فيليب الزاريني، جاء 
فيه: »هل تعلم يا سيادة األمين العام أنَّ 

مساعدتكم المادية لالجئين السوريين في 
لبنان تساهم في زيادة تعاستهم وزادت 
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نسبة الوالدات بينهم بأعداد كبيرة ال يتحملها 
الواقع اللبناني؟ فاختالف الثقافة بيننا 

وبينهم سبب كل علة في لبنان. األسبوع 
الفائت، كنت في زيارة أحد األصدقاء في 

مستشفى تبنين فأخبرتني الطبيبة التي تعمل 
في المستشفى المذكور أنَّ أحد الالجئين 

السوريين أدخل في نفس اليوم زوجتين من 
زوجاته واحدة ولدت والدة طبيعية والثانية 

والدة قيصريَّة، وعندما سألته عن سبب تكاثر 
نسائه وأوالده، أجاب: طالما األمم المتحدة 

تساعدني في والدة كل طفل، أعدكم في 
العام المقبل لتهنئتي في أربعة أطفال 

جدد. هل تعلم أنَّه باألمس القريب قتل 
الجئ سوري سيدة في المعاملتين لسرقة 

عشرين ألف ليرة لبنانيَّة؟ الالئحة تطول وال 
أريد زيادة الضغط في الشارع اللبناني ضد 
الالجئين السوريين، ولكنكم أدرى بالجرائم 

من مزيارة إلى ساحل علما إلى الضاحية 
الجنوبية إلى جميع األراضي اللبنانيَّة. باسم 

اإلنسانيَّة أطلب منكم إيقاف المساعدات عن 
الالجئين السوريين في لبنان ووضع خارطة 

طريق إلعادتهم إلى بالدهم«. 
أمين عام مجلس الكاثوليك لغوتيريس:  >> 

 أوقفوا المساعدات للنازحين واعملوا على إعادتهم؛ 
األنوار، 9 تشرين الثاني 2017¶

أكد مدير البنك الدولي خالل لقائه رئيس 
الجمهوريَّة اللبنانيَّة العماد ميشال عون، 
مواصلة دعم لبنان في المجاالت كافة، 

مشيرًا إلى أنَّ »شراكة البنك مع لبنان طويلة 
األجل كما تحدث عن »برنامج واسع للبنك 
الدولي لدعم الحكومة اللبنانيَّة« الفتًا إلى 

أنَّ »دعم البنك للبنان تجاوز الملياري دوالر 
في مجاالت تطوير البنى التحتية، والتربية، 

والصحة وإيجاد فرص العمل«.
البنك الدولي يؤكد مواصلة دعم لبنان؛  >> 

الشرق األوسط، 9 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ]ُعلَِم[ أنَّ 
وزير العدل السابق أشرف ريفي اتصل منذ 

أيام بأمين سر القوى اإلسالميَّة الفلسطينيَّة، 
رئيس »الحركة اإلسالميَّة المجاهدة« في 
مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب، 

لتحديد موعد لزيارة المخيم، ولقاء القوى 
اإلسالميَّة فيه، مبديًا رغبته في االجتماع مع 
ممثلين عن »عصبة األنصار« أيًضا، نظرًا إلى 

دورها الدائم في التناغم مع طلبات الحكومة 
اللبنانيَّة. وبحسب مصادر فلسطينيَّة، رُفض 
طلب وزير العدل السابق بسبب »توقيت 

الزيارة، الذي سيفهم منه بأنَّ اإلسالميين في 
المخيم يتناغمون مع مواقف ريفي، وكي 

ال يحسب المخيم على طرف ضد آخر في 
الصراع السياسي في لبنان«. وسخرت مصادر 

قيادية فلسطينيَّة من طلب زيارة المخيم 
متسائلة: »لم يزر ريفي المخيم سابًقا، فما 
سّر اندفاعه للقاء القوى اإلسالميَّة في هذا 

التوقيت؟«.
فصائل »عين الحلوة« ترفض استقبال ريفي؛   >>

األخبار، 9 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: لبنان 
يمــر في مرحلة حرجة... فهنالك رغبة لدى 
بعــض األفرقاء في دفع لبنان نحو االنغماس 

في المشــكلة السوريَّة وخصوًصا على الشكل 
الــذي صورته ممثلة األمين العام لهيئة األمم 
المتحدة في لبنان الســيدة سيغريد كاغ التي 

غادرت لبنان إلى هولندا لتســلم منصب 
وزاري...

عبــرت كاغ عن مخاوفها من أْن تتأخر 
الــدول القادرة على توفير معونات ماليَّة 
ونوعية للمهجرين الســوريين في لبنان 

واألردن بصورة خاصة، في معالجة مشــاكل 
المهجريــن، واعتبرت أنَّ المهجرين يثقلون 

علــى الموازنة وعلى البنية التحتية ويحتاجون 
إلى مقاعد دراســة توازي حاجة اللبنانيين 

ويتنافســون مع اللبنانيين في مجاالت العمل. 
ل  كذلــك أبدت مالحظة حيوية أال وهي تََعدُّ
الديموغرافيَّــة في لبنان نظرًا إلى أنَّ غالبيَّة 

المهجرين الســوريين مسلمون سنيون، 
وعددهم، إضافة إلى الســنة في لبنان، 
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يطيح التوازن الطائفي، وهي اســتذكرت 
نتائج التعاضد الســني اللبناني مع المقاتلين 

الفلســطينيين بدًءا من عام 1975 وتأجج 
الحــرب األهليَّة. وحذرت من أنَّ عدد 

الشــباب ما بين الـ 18 والـ 46 من المهجرين 
الســوريين يزيد على 200 ألف وغالبية هؤالء 

ممن أنجزوا الخدمة العســكريَّة وفي حال 
تفجــر أزمات داخليَّة في لبنان قد يصطفون 

مع الســنة وحينئٍذ يواجه لبنان على حد 
قولها حربًا أهليَّة في المســتقبل القريب.

وقت التروي والمصارحة؛  >> 
مروان اسكندر، النهار، 10 تشرين الثاني 2017¶

أوقفت المديريَّة العامة لألمن العام اللبناني 
في مدينة صيدا، جنديًّا انشق في وقت سابق 
عن الجيش اللبناني وانضم إلى جبهة النصرة 

وبالتحديد لمجموعة شادي المولوي الذي 
هرب مؤخرًا من مخيم عين الحلوة لالجئين 

الفلسطينيين.
ا انضم  األمن العام اللبناني يوقف جنديًّا منشقًّ  >>

لـ »النصرة«؛ الشرق األوسط، 10 تشرين الثاني 2017¶

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض 
الصراف السيد ميغل أنخل موراتينوس، 

وبحث معه في وضع النازحين السوريين في 
لبنان ووجوب إعادتهم إلى ديارهم.

الصراف عرض وموراتينوس ملف   >> 
النازحين والتقى سفيري هنغاريا ورومانيا وهرموش؛

األنوار، 10 تشرين الثاني 2017¶

ناشد مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك 
في البيان الختامي لدورته السنوية الـ 51 في 
بكركي، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة 

بطرس الراعي، المجتمع الدولي والدول 
المعنيَّة »إيقاف الحروب وإحالل السالم 
في المنطقة، والعمل الجدي على عودة 

النازحين والالجئين والمخطوفين والمبعدين 
إلى بلدانهم وبيوتهم وممتلكاتهم، حفاظًا 
على حقوقهم كمواطنين، وعلى ثقافتهم 
وحضارتهم. وفيما لبنان وشعبه يعربون 

عن تضامنهم اإلنساني واالجتماعي معهم، 
فإنَّ عددهم الذي بات يفوق نصف سكان 

البالد، أصبح عبئًا وخطرًا على كيانه واقتصاده 
وتوازن سكانه، وعلى استقراره السياسي 

واألمني«، كما ناشد الوزارات اللبنانيَّة 
المعنيَّة »تأمين المساعدات الالزمة للنازحين 

العراقيين، أسوة بسواهم من النازحين 
السوريين«. 

مجلس البطاركة قلق لعدم   >> 
 عودة الحريري: زيارة الراعي مناسبة 

للمطالبة بتحييد لبنان؛ النهار، 11 تشرين الثاني 2017¶

البيت األبيض يقول في بيان »إنَّ رئيس 
الوزراء سعد الحريري شريك موثوق للواليات 

المتحدة في تعزيز المؤسسات ومكافحة 
اإلرهاب وحماية الالجئين«.

عون يدعو إلى »ماراتون«   >> 
للتضامن مع الحريري؛ الحياة، 12 تشرين الثاني 2017¶

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، ردًّا على 
سؤال خالل مقابلة أجرتها معه قناة سي أن 
بي سي، يقول: »لسنا اليوم في وضع يهّدد 

بحرب على لبنان. فلبنان يستضيف اليوم 1.5 
مليون الجئ سوري، وال داعي لحرب تتسبب 

بمشكالت اقتصاديَّة في بلد يعاني أصاًل 
عبء الالجئين السوريين، فضاًل عن مشكالت 

إنسانيَّة قد تضطر أوروبا إلى مواجهتها. 
أعتقد إًذا أنَّ األسرة الدوليَّة ستمارس 

الضغوط الالزمة لتجّنب اندالع حرب في 
لبنان«.

سلمة: وصلنا إلى استقرار نسبي في األزمة  >> 
ال إلى تسوية؛ المستقبل، 13 تشرين الثاني 2017¶

استأثر النقاش حول فكرة اللجوء وأبعادها 
النظرية والنموذج السوري على الندوة التي 

عقدت في الجامعة اللبنانيَّة األميركيَّة في 
جبيل، تحت عنوان »سياسة االستضافة: 

الجوار السوري كنموذج اجتماعي«. 
»اللجوء السوري« في LAU: هل يمكن   >>
تصنيف اللجئين؟؛ النهار، 13 تشرين الثاني 2017¶
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنَّه »بعد 
عمليَّة استدراج من داخل مخيم عين الحلوة، 
أوقفت مديريَّة المخابرات الفلسطيني كمال 

ضرار بدر النتمائه إلى أحد التنظيمات 
اإلرهابيَّة، وهو شقيق اإلرهابي بالل بدر، أحد 

أخطر اإلرهابيين المطلوبين«.

أوقفت شعبة معلومات األمن العام في 
الجنوب أحد الفلسطينيين في صيدا، وهو 

ابن شقيقة هيثم الشعبي مسؤول »جند 
الشام« في مخيم عين الحلوة.

توقيف شقيق أحد أخطر المطلوبين في  >> 
عين الحلوة؛ الشرق األوسط، 1٤ تشرين الثاني 2017¶

عن الرئيس ميشال سليمان بعد لقائه مفتي 
الجمهوريَّة عبد اللطيف دريان: »النزوح 

السوري أصبح بالغ األهميَّة ويجب مناقشته 
في هيئة الحوار الوطني«.

دريان أبدى ارتياحه إلى حديث  >> 
 الحريري وسليمان دعا للعودة إلى هيئة الحوار؛

النهار، 1٤ تشرين الثاني 2017¶

تمكنــت المديريَّة العامة ألمن الدولة، 
بعد عمليَّة رصــد وتعقب لعمليات تهريب 
األشــخاص، من توقيف السوري عبد اإلله. 
ع، بالجرم المشــهود، في بلدة كفرتون في 

عكار، حيــث كان ينقل على متن دراجته 
النارية أفراًدا من الداخل الســوري إلى 

األراضي اللبنانيَّــة. وبالتحقيق معه، اعترف 
بأنَّه يعمل ضمن شــبكة موزعة بين لبنان 
وســوريا، يديرها الشقيقان السوريان علي 

ومحمود ع.، اللــذان ينتميان إلى تنظيم 
داعــش، واللذان قاتال في معارك جرود 
عرســال. كما اعترف الموقوف بأنَّه نقل 

المهربين، من معابر غير شــرعيَّة في بلدة 
حنيــدر، إلــى منزل اللبناني )م. خ.( في بلدة 

الكنيســة، قبل أْن يتم نقلهم مجدًدا إلى 
المكان المقصود بواســطة فان عمومي. 
أمن الدولة: توقيف أفراد شبكة تهريب  >> 

سوريين إلى لبنان؛ األنوار، 1٤ تشرين الثاني 2017¶

عن وزير الخارجيَّة اللبناني جبران باســيل 
بعد لقائه الرئيس الفرنســي إيمانويل 

ماكرون فــي قصر اإلليزيه: »ال نريد للبنان 
أْن يصدر المشــاكل إلى أحد فتكفيه مشــاكله 

وأبرزها النزوح السوري«.
باسيل: استقرار لبنان هو استقرار   >> 

للمنطقة وللعالم أجمع؛ اللواء، 15 تشرين الثاني 2017¶

ة المقال المشــار إليه أدناه، أعادت  على ذمَّ
أزمة غياب رئيس الحكومة ســعد الحريري 
لبناَن إلــى واجهة االهتمام الغربي عموًما 

واألوروبي خصوًصا.

األوروبيون يخشــون أْن يضطر مئات آالف 
الالجئين الســوريين إلى ولوج ممرات 

الهجــرة من جديد نحو أوروبا، وهذا الملف 
بالتحديــد ورقة القوة التي طرحها وزير 

الخارجيَّة جبران باســيل خالل لقاءاته في 
بروكســل ونقل عن الرئيس الفرنسي ماكرون 

قولــه إنَّ كل مــا يهدد به لبنان من فراغ 
حكومي وسياســي أو عقوبات من أي شكل 

لــن تصيــب اللبنانيين وحدهم بل إنَّ مليوني 
الجئ ونازح ســيتحولون مشكلة لمحيط 

لبنان وصواًل إلى أوروبا.
أوروبا ترى تثبيت   >> 

 استقرار لبنان بإخراجه من لعبة المحاور؛ 
موسى عاصي، النهار، 16 تشرين الثاني 2017¶

وزير الخارجيَّة جبران باسيل، بعد لقائه 
وزير الخارجيَّة البريطاني في لندن، يعتبر أنَّ 
»استقرار لبنان هو استقرار للمنطقة وللعالم 

أجمع، خصوًصا أنَّ في لبنان تقاطعات 
وملفات حساسة، منها مثاًل قضيَّة النزوح 

السوري الذي ينبغي التنبه له وعدم جعله 
عنصرًا من عناصر عدم االستقرار الذي لن 

يبقى محصوًرا داخل الرقعة الجغرافية للبنان، 
سواء في ملف الهجرة غير الشرعيَّة أو في 

ملف اإلرهاب«.
باسيل التقى الراعي ونظيريه   >> 

البريطاني واإليطالي: هدفنا حل األزمة ثنائيًّا للعودة 
إلى الوضع الطبيعي؛ النهار، 16 تشرين الثاني 2017¶
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ندوة في جامعة القديس يوســف تحت 
عنوان »تأمين االنتقال اإلنســاني والتفكير 
فــي األخالقيات في لبنان« بدعم من مركز 

األزمات التابع لوزارة الشــؤون الخارجيَّة 
الفرنســيَّة والوكالة الفرنسيَّة للفرنكوفونية.

شــارك في الندوة وزير العدل سليم 
جريصاتي، وســفير فرنسا برونو فوشيه، 

ورئيس جامعة القديس يوســف األب سليم 
دكاش.

لفــت جريصاتي إلى أنَّ »لبنان يحترم القانون 
اإلنســاني ونحن مضطرون الستقبال النازحين. 

وإذا أردنــا أْن يكون لدينا نظرة أخالقية عن 
االنتقال اإلنســاني في لبنان، فيجب أْن نأخذ 

فــي االعتبار التحكيم بين احتياجات النازحين 
واحتياجات المضيفين«. أما فوشــيه فقال 

إنَّ »تبعات األزمة الســوريَّة كبيرة على لبنان 
وتطال جميع القطاعات والمرافق األساســية 

ومن الضروري أْن يقوم الحوار بين الســلطات 
اللبنانيَّــة واألمم المتحدة والجهات المانحة، 

والتضامن من أجل مســاعدة الالجئين 
والنازحيــن«، الفتًا إلى أنَّ »لبنان في المرتبة 

األولى للمســاعدات التي تقدمها فرنسا لدول 
المنطقــة«. أّما دكاش فقال: »لبنان أرض 

اســتقبال للنازحين وهذا االستقبال ال يمكن 
إاّل أْن يكون انتقاليًّا وال بد من أْن نســاعد 

النازحيــن على العودة إلى أرضهم والغوص 
فــي جذورهم« معتبرًا أنَّ »المجتمع اللبناني 
يعانــي كثيرًا من تداعيات هذا النزوح وأكثر 

من تأثرت منه هي الطبقة الوســطى التي لم 
تعــد قادرة على تأمين العيش الكريم لها«.

»االنتقال اإلنساني واألخلقيات«...   >> 
ندوة في »اليسوعية« ــ فوشيه: استقرار لبنان من 

أولويات فرنسا؛ المستقبل، 16 تشرين الثاني 2017¶

ترأس محافظ الشــمال القاضي رمزي نهرا 
في مكتبه في الســراي، اجتماًعا موّســًعا ضم 
رئيس بلدية بشــري ونائب رئيسها ومسؤول 

العالقات الخارجيَّــة لمفوضيَّة األمم المتحدة 
لشــؤون الالجئين في الشمال ومسؤولة 

حماية الطفل في منظمة اليونيســف 

ومســؤول األمن والسالمة ضمن نطاق 
الشــمال في منظمة اليونيسف وتم البحث 
خالل االجتماع في معالجة المشــاكل التي 

تحصل بين أبناء بلدة بشــري والنازحين 
الســوريين، وشدد نهرا على »تطبيق 

القوانين وعدم ممارســة العنف واإلكراه 
تجــاه أي نــازح، الذي عليه واجب توفير كل 

الشــروط القانونيَّة المطلوبة ومراعاة اآلداب 
العامة وحسن اإلقامة«.

اجتماع يعالج المشاكل في بشري بين األهالي   >>
والنازحين السوريين؛ األنوار، 16 تشرين الثاني 2017¶

دهمت دورية من الجيش اللبناني تجمعات 
النازحين السوريين في زغرتا وأوقفت 22 

شخًصا لدخولهم البالد خلسة، وتجولهم من 
دون أوراق قانونيَّة.

توقيف 22 سوريًّا بمنطقة زغرتا؛  >> 
األنوار، 16 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: األوضاع 
في مخيم عين الحلوة ممسوكة وال قدرة 

للجماعات المتشددة على التحرك أو إعادة 
التوتر، عدا عن أنَّ حركة فتح باتت الالعب 

األساسي فيه، وال سيما بعد المصالحة 
األخيرة مع حركة حماس. هذا ما أكده مصدر 
فلسطيني رفيع، كاشًفا أنَّ فتح كادت أْن تلقي 

القبض على اإلرهابي شادي المولوي في 
المعركة التي شهدها المخيم في آب الفائت. 
]وأشار المصدر[ إلى ظهور مجموعة متشددة 

جديدة على الساحة هي مجموعة بالل 
العرقوب المتحالفة مع مجموعة بدر.

في سياق متصل ]ُعلَِم[ أنَّه بخالف ما أشيع 
عن فرار المولوي إلى إدلب السوريَّة، فإنَّ 
هذا المطلوب للعدالة اللبنانيَّة ال يزال في 

مكان مجهول بعد نجاحه مع آخرين في 
الفرار من المخيم الشهر الماضي... وبحسب 
ما كشفه المسؤول الفلسطيني فإنَّ األخير ال 

يزال في منطقة الشمال...  
األمن ممسوك في عين الحلوة والمولوي   >>
طليق؛ عباس صباغ، النهار، 17 تشرين الثاني 2017¶
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1800 ولد لبناني وسوري وفلسطيني تتراوح 
أعمارهم ما بين 14 و17 عاًما انتسبوا إلى 

»البرنامج اإلقليمي للتنمية والحماية« الذي 
نظمته جمعية »دار األمل« بالتعاون بين 

وزارتي الشؤون االجتماعيَّة والعمل. يهدف 
المشروع إلى مكافحة أسوأ أشكال عمل 

األطفال المهجرين من جراء الحرب في سوريا 
كما األطفال اللبنانيين وعلى حمايتهم من 

االستغالل. 
1800 ولد لبناني وسوري وفلسطيني تعلموا   >>
مهنة مستقبلية: اإلشكالية في التطبيق والتقيد بالقوانين 
والتنسيق بين الوزارات؛ النهار، 17 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه، السبب 
الرئيســي الذي دفع الرئيس الحريري إلى 
االســتقالة كان قضيَّة النازحين السوريين. 

فهذه القضيَّة ذات أوجه عدة واســتمرارها 
مــن دون برنامج واضح مبني على خطة 

تضعهــا مختلف هيئات األمم المتحدة 
وتنفذ في إشــراف دولي يؤدي أو يمكن أْن 

يــؤدي إلى تفجر األوضاع في لبنان.
ممثلة األمين العام لألمم المتحدة الســيدة 
ســيغريد كاغ التي استقالت لتولي منصب 

وزاري في هولندا، شــاءت قبل مغادرتها 
لبنــان اإلفصاح عن المخاطر والضغوط 
المرافقــة لتزايد أعداد النازحين وتردي 

شــروط اإليواء سنة بعد سنة ألنَّ الموارد، 
ولو كانت تبــدو ملحوظة من المنظمات 

الدوليَّة، غير كافية لتأمين المســكن 
المقبول، والعناية الطبية، وفرص الدراســة 
لجيــل مــن األطفال ال يجوز أْن يفوته تلقي 

العلم.
قدر البنك الدولي هذه الخســائر منذ 2013 
بـ 2.6 ملياري دوالر ســنويًا يضاف إليها 800 

مليون دوالر تمثــل تكاليف تأمين المياه، 
والعناية الصحيَّة، والكهرباء، وفرص الدراســة 

للنازحين الســوريين على موازنة الدولة.
حذرت كاغ من أنَّ ارتفاع نســبة الســنة بين 

النازحيــن يمكن أْن يقلب التوازن المذهبي 
فــي لبنان، وأْن يؤدي في حال حصول 

مواجهات سنية/شــيعية إلى حرب أهليَّة 
جديدة...

لقد أجريت مقابالت استقصائيَّة مع آالف 
النازحين في جنوب لبنان وسهل البقاع 

لمعرفة مدى رغبتهم واستعدادهم للعودة، 
وظهر أنَّ 85 في المئة منهم يرغبون في 

العودة السريعة، لكن الطلب األساسي 
للنازحين هو العودة إلى سوريا آمنة آمنة 

بمعنى تخطي النظام الممارسات التعسفيَّة 
والظالمة التي أسهمت في تفجر األوضاع، 

والنازحون ال يثقون بهيئات سوريَّة فقط 
لتأمين األمان واألمن، بل يريدون سلطات 

أجنبيَّة ضامنة ومن أهم هذه حسب آرائهم 
روسيا والواليات المتحدة وفرنسا.

استقالة قد تنقذ العهد؛   >> 
مروان اسكندر، النهار، 17 تشرين الثاني 2017¶

عن وزير الخارجيَّة جبران باسيل بعد لقائه 
وزير خارجيَّة ألمانيا زيغمار غابرييل: »إنَّ 

نتيجة المس باستقرار لبنان بأي شكل 
أتى، أكان ذلك على شكل تعطيل حياتنا 

السياسيَّة أو فرض عقوبات أو إجراءات على 
اقتصادنا، ستكون مباشرة على النازحين 

السوريين والالجئين الفلسطينيين في لبنان 
وعلى اللبنانيين وقد تضعهم في وضع هش 
وتنقلهم إلى حاالت أخرى، منها اللجوء إلى 
أوروبا وخلق أوضاع غير مستقرة كما حصل 

في األزمة السوريَّة وما عانت منه ألمانيا 
وأوروبا في هذا المجال«.

باسيل بحث ونظيره األلماني ملبسات   >>
 استقالة الحريري وشددا على عودته وعدم التدخل

بالشؤون اللبنانيَّة؛ األنوار، 17 تشرين الثاني 2017¶

أعلنت المديريَّة العامة لألمن العام أنَّه ضمن 
إطار متابعتها التحقيقات بجرائم التفجير 

التي نفذتها التنظيمات اإلرهابيَّة في الداخل 
اللبناني، بناًء إلشارة النيابة العامة المختصة، 
أوقفت المديريَّة العامة لألمن العام كال من 
السوريين )م. خ. م.( مواليد 1985 و)ز. ع. 
خ.( مواليد 1964، النتمائهما إلى مجموعة 
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إرهابيَّة وتورطهما بأعمال تفجير في الداخل 
اللبناني.

األمن العام أوقف سوريين اعترفا بالمشاركة   >>
في تفجيرات إرهابيَّة؛ األنوار، 17 تشرين الثاني 2017¶

عن وزيــر الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باســيل بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي 

الفــروف: »إنَّ أزمة النازحين ال تحل من دون 
الكالم مع الحكومة الســوريَّة والموضوع في 

حاجة إلى الوقت«.
باسيل أجرى محادثات مع الفروف   >> 
 في موسكو: أزمة النازحين ال تحل دون الكلم 

مع سوريا؛ األنوار، 18 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: حتّمت 
العودة الفرنســيَّة إلى لبنان مجموعة 

عوامــل، منها عدم جواز تجاهل حقيقة 
اســتضافة لبنان مليونًا ونصف مليون نازح 
ســوري حيث إنَّ هذه الكتلة تشكل عامل 

تهديد وجودي ألمن أوروبا في حال تََســبََّب 
أي خلل لبناني في انتقالها صوب ســواحل 

القارة العجوز.
5 عوامل حّتمت عودة العلقة   >>  

 الدوليَّة مع فرنسا ومنعت تشظّي أزمة االستقالة؛
اللواء، 18 تشرين الثاني 2017¶

أقدم شــخص مقنع على إطالق النار على 
الفلســطيني محمود قاسم حجير الذي 

ينتمي إلى »جبهة التحرير الفلســطينيَّة«، 
عند مفرق ســوق الخضار داخل مخيم 

عين الحلوة، ما أدى إلى إصابته في رأســه 
ومقتله على الفور.

قتيل في مخيم عين الحلوة؛  >> 
األنوار، 20 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: بقي 
الوضع فــي مخيم عين الحلوة متأثرًا إلى 

حــد كبير بتداعيات جريمة قتل الفلســطيني 
محمود حجير برصاص مقنع في ســوق 

الخضار، وســط حال القلق والترقب خيفة 

من أْن تكون هــذه الجريمة مقدمة لجولة 
جديدة من العنف. 

عين الحلوة يحبط محاوالت   >> 
 توتير... الستدراجه إلى تفجير؛ 

رأفت نعيم، المستقبل، 20 تشرين الثاني 2017¶

عرض المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم مع نائب المنسقة الخاصة لألمم 

المتحدة في لبنان فيليب الزاريني األوضاع 
على الصعيدين المحلي واإلقليمي، وسبل 
التنسيق بين األمن العام ومؤسسات األمم 

المتحدة. من جهة أخرى، بحث اللواء 
إبراهيم مع وفد من الجبهة الشعبيَّة القيادة 

العامة أوضاع المخيمات الفلسطينيَّة.
إبراهيم التقى الزاريني ورئيسة »أونتسو«   >>

و»القيادة العامة«؛ النهار، 21 تشرين الثاني 2017¶

بحث رئيس حزب الكتائب سامي الجميل مع 
العاهل األردني الملك عبد الله بن الحسين 

التجربة األردنية في موضوع النازحين 
السوريين.

العاهل األردني مستقبًل رئيس   >> 
»الكتائب«: مع لبنان بالكامل حفاظًا على استقراره؛ 

النهار، 21 تشرين الثاني 2017¶

نّفذ عدد من سائقي شاحنات النقل الصغيرة 
العاملة في منطقة العبدة اعتصاًما رمزيًّا 

احتجاًجا على منافسة السائقين السوريين 
لهم في سوق العمل، وكان عدد كبير من 

السائقين اللبنانيين منعوا السائقين السوريين 
من الدخول إلى سوق الخضر وإفراغ 

حمولة شاحناتهم، مؤكدين أحقية السائقين 
اللبنانيين بالعمل.

سائقو الشاحنات يحتجون   >> 
على منافسة السوريين؛ النهار، 21 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: منذ 
بدء الحرب في سوريا، واألمم المتحدة 

تمنح المساعدات المادية واإلنسانيَّة لتعليم 
الالجئين السوريين في لبنان.
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كانت األموال والمساعدات تصل بانتظام 
بحسب العقود المتفق عليها، إاّل أنَّ هناك 

حوالى 12 مدرسة في الشمال ومدرستين في 
الجنوب لم تصلها حقوقها المادية المترتبة 
خالل الفصل الثاني من العام الفائت! ومن 
الملفت للنظر، والمثير للتساؤل، أنَّ جميع 

المدرّسين تقاضوا رواتبهم كاملًة خالل شهر 
تموز الفائت وما زال المدرّسون في هذه 
المدارس ينتظرون. ولتوضيح الصورة لجأ 
األساتذة إلى المعنيين في وزارة التربية 

وتحديًدا المسؤولة عن متابعة مستحقات 
المتعاقدين صونيا الخوري، ونقلوا لها 

أوضاعهم فكان الجواب أنَّ األموال لم تصل 
بعد، والوزارة ستقوم بتحويلها فور وصولها.
أين أموال الدول المانحة لتعليم اللجئين؟  >> 

ر بـ»الفجوة الماليَّة«؛  22 مدرسة لم تقبض... والخوري تبرِّ
روعة الرفاعي، اللواء، 21 تشرين الثاني 2017¶

لفت رئيس لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني 
الوزير السابق حسن منيمنة خالل لقاء، في 

مقر اللجنة في السراي الكبير، بينه وبين 
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( 
إلى »خطورة تناقص التمويل على وضع 

االستقرار في لبنان وما قد يؤدي إليه من 
احتجاجات في المخيمات من قبل الالجئين 

الفلسطينيين«.
منيمنة ووفد »األونروا«: ضرورة   >> 

سّد عجز الوكالة؛ المستقبل، 21 تشرين الثاني 2017¶

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من 
قصر بعبدا تريثه في المضي باستقالته. 

ووفًقا للحريري، فإنَّ قراره جاء »تجاوبًا مع 
طلب الرئيس ميشال عون إجراء المزيد من 

المشاورات«.
الحريري يعلن »التريث«   >> 

 في استقالته استجابة للرئيس اللبناني؛ 
الشرق األوسط، 22 تشرين الثاني 2017¶

أعلن أنَّ مشروع HOPES الممول من 

االتِّحاد األوروبي، سوف يقدم 144 منحة 
لطالب سوريين ولبنانيين لمتابعة دراستهم 

سنة 2018/2017 لدرجة اإلجازة والماجستير 
في الجامعة اللبنانيَّة. جاء اإلعالن خالل 

حفل حضره كل من سفيرة االتِّحاد األوروبي 
كريستينا السن، ورئيس الجامعة اللبنانيَّة.

مشروع ممول من االتِّحاد األوروبي  >> 
 يقدم منًحا دراسية لطلب لبنانيين وسوريين؛

األنوار، 22 تشرين الثاني 2017¶

المطلوب الفار شادي المولوي ينشر عبر 
حسابه على تلغرام تسجياًل صوتيًّا، تحدث فيه 

عن خروجه من عين الحلوة وانتقاله إلى »شام 
الجهاد«، محذًرا »أهل السنة« من »محاوالت 

تشييع يقوم بها عناصر« لم يسمهم. 
شادي المولوي في تسجيل صوتي:  >> 

 انتقلنا إلى الشام واحذروا حزب الله؛
الديار، 22 تشرين الثاني 2017¶

اتفقت الحكومة البلجيكية مع قيادات دينية 
مختلفة، على استقبال 150 الجئًا سوريًّا 

موجودين في لبنان وتركيا في إطار االستقدام 
ألسباب إنسانيَّة. وقال منسق المبادرة، وهو 

من »جمعية حركة المجتمع المسيحي« 
ببروكسل، إنَّ وزير الدولة لشؤون األجانب 
والهجرة سيوقع في وقت الحق على اتفاق 

إعالن نيات حول هذا األمر. وأوضح أنَّ األمر 
يتعلق بـ150 الجئًا، من ديانات متعددة 

ومعظمهم من العائالت التي تضم أطفااًل إلى 
جانب أعداد من المسنين أو األشخاص الذين 

يعانون بسبب ظروف صحيَّة.
بلجيكا تستقبل 150 سوريًّا لـ»أسباب   >>

إنسانيَّة«؛ الشرق األوسط، 23 تشرين الثاني 2017¶

وزير الخارجيَّة جبران باسيل يحذر في رسالة 
إلى األمين العام لجامعة الدول العربيَّة من 

أنَّ »المس باستقرار دول المنطقة ستكون له 
تداعيات على النازحين السوريين«.

باسيل أكد التمسك بميثاق  >> 
الجامعة واستعداد لبنان للتعاون مع أي تحقيقات؛ 

النهار، 2٤ تشرين الثاني 2017¶
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لفت األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس خالل غرس أرزة لبنان في حديقة 

األمم المتحدة، إلى »ما بذله لبنان من 
تضحيات جسام وإلى األعباء التي يتحملها 

جراء استضافة أعداد كبيرة من الالجئين 
بالنسبة إلى حجمه«.

أرزة لبنان تتصّدر حديقة األمم المتحدة؛  >> 
النهار، 2٤ تشرين الثاني 2017¶

لجنة حقوق اإلنسان تناقش في جلسة برئاسة 
النائب ميشال موسى، وحضور وزير الدولة 

لشؤون النازحين معين المرعبي، وممثلة 
وزير الدولة لشؤون حقوق اإلنسان موضوع 

النزوح السوري.
أشار موسى، بعد الجلسة، إلى »ثالث 

مالحظات في خالصة النقاشات: 
األولى، أنَّ الحكومة تأخرت كثيرًا في وضع 
خطة لموضوع النزوح نتيجة الخالفات في 

اآلراء واإلرباك في السياسة.
والثانية، ضرورة إدخال الدولة في الشراكة 

مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني في 
موضوع المساعدات المقدمة إلى النازحين.

أما المالحظة الثالثة، فتتناول موضوع تسجيل 
الوالدات... بعد مقاربة هذا الملف، اتخذت 

وزارة الداخليَّة سلسلة إجراءات بهدف 
تسجيل هذه الوالدات في سجل األجانب، ما 

أدى إلى ارتفاع هذا التسجيل بنسبة تصل 
إلى قرابة 74 في المئة سنويًا، وهذا أمر مهم. 
هناك بعض العقبات التي تحتاج إلى مشاريع 

واقتراحات قوانين، لكن الموضوع بدأ يأخذ 
وضعيته الطبيعية«.

حقوق اإلنسان أملت معاودة اجتماعات   >>
 اللجنة الوزارية للنازحين واألشغال والطاقة استمعت

 إلى خبيرة بريطانية في شفافيَّة قطاع النفط؛
النهار، 2٤ تشرين الثاني 2017¶

قدم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي تقريرًا إلى البابا فرنسيس يتناول 

شؤونًا تتعلق بأوضاع لبنان والمنطقة، وأعداد 
النازحين والالجئين »التي باتت تشكل عبئًا 

كبيرًا على لبنان، ووجوب إيقاف الحروب 
وعودة الالجئين إلى أراضيهم وأوطانهم، 
حفاظًا على حقوقهم المدنية وثقافتهم 

وحضارتهم«.
الراعي التقى البابا وقّدم إليه تقريًرا   >> 

عن زيارة السعودية؛ النهار، 2٤ تشرين الثاني 2017¶

جدد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين 
فادي الجميل، خالل استقباله ممثلة مفوضيَّة 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين ميراي جيرار، 

الطلب عبر المفوضيَّة بأْن »تعمد الدول 
المانحة إلى شراء حاجات الالجئين السوريين 
من المنتجات اللبنانيَّة الصنع وال سيما المواد 

الغذائية واأللبسة واألغطية والمستلزمات 
المدرسيَّة، عوض شرائها من الخارج، وال 

سيما من تركيا والصين، ألنَّها بذلك تشجع 
الصناعات اللبنانيَّة وتدعم استمرارها في 

ظل األعباء التي يكبدها النزوح«. كما تطرق 
إلى المساعدات النقدية التي تقدمها الدول 
المانحة إلى الالجئين والتي يصل مجموعها 

إلى نحو 20 مليون دوالر لمشتريات تتم 
داخل لبنان عبر بطاقة إلكترونية، فدعا إلى 

»التشدد في دفع هذه المساعدات فقط 
لدى شراء منتجات لبنانيَّة الصنع على غرار ما 

يحصل في األردن«، وأْن يتم تزويد الالجئين 
أدوية لبنانيَّة الصنع، »وخصوًصا أنَّ في لبنان 

نحو 12 مصنًعا للدواء تنتج أهم األصناف 
التي تضاهي بجودتها تلك المصنعة في 

الخارج«. كما دعا المانحين إلى »التواصل 
مع المصّنعين والمنتجين مباشرة ليؤمنوا لهم 

الكمية المطلوبة«.
ملف اللجئين بين الجميل وممثلي  >> 

األمم المتحدة؛ النهار، 2٤ تشرين الثاني 2017¶

استقبل وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار 
أبي خليل، سفير ألمانيا وبحث معه أزمة 
النزوح السوري والمساعدات التي تقدمها 

الدولة األلمانية إلى لبنان. 
أبي خليل التقى سفيري ألمانيا والنروج؛   >>

النهار، 25 تشرين الثاني 2017¶
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أعلنت المديريَّة العامة ألمن الدولة، في 
بيان، أنَّها أوقفت في بلدة تعنايل قضاء 

زحلة السوري مازن م. بجرم تهريب أشخاص 
بالتنسيق مع شركاء له. وبالتحقيق معه اعترف 

أنَّه يقوم بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان 
عبر معبر بين بلدة المرج ومحلة المصنع، 

حيث يتسلمهم أشخاص لبنانيون يتقاسمون 
البدل المادي. كما اعترف أنَّ من يدير شبكة 
التهريب هي اللبنانيَّة )م. ز.( مواليد 1979، 

حيث تم توقيفها في محلة الصويري في البقاع 
الغربي، واعترفت بقيامها بتهريب العديد من 

األشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، وأنَّها 
تعمل في هذا المجال منذ سنتين، لقاء مبالغ 

ماليَّة بمعاونة أفراد هم قيد المالحقة.
توقيف امرأة تدير شبكة تهريب   >> 

سوريين عبر الحدود؛ األنوار، 25 تشرين الثاني 2017¶

أعلنت السفارة الفرنسيَّة في بيان أنَّ سفير 
فرنسا في لبنان السيد برونو فوشيه قصد 
مطار رفيق الحريري الدولي يوم الخميس 
الواقع فيه 23 تشرين الثاني 2017 ليحيّي 
مجموعة من 22 الجئًا سوريًّا غادروا لبنان 

متوجهين إلى فرنسا، وذلك في إطار البرنامج 
الفرنسي اإلنساني إلعادة تثبيتهم في 

األراضي الفرنسيَّة. وحضر أيًضا إلى المطار 
الممثلة العليا المقيمة للمفوضيَّة العليا 

لالجئين السيدة ميراي جيرار، ومدير منظمة 
الهجرة الدوليَّة، ومسؤول برامج إعادة تثبيت 
الالجئين في األراضي الفرنسيَّة لدى المكتب 
الفرنسي لحماية الالجئين وعديمي الجنسيَّة.

22 نازًحا سوريًّا غادروا لبنان إلى فرنسا؛   >>
األنوار، 25 تشرين الثاني 2017¶

لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف 
ضد النساء والفتيات الذي يصادف في 25 

تشرين الثاني، نظمت منظمة »أبعاد« زيارة 
رسميَّة ألحد مراكز اإليواء اآلمن للنساء 

والفتيات المعرضات للعنف التابعة للمنظمة.
مديرة المنظمة شرحت أنَّ هذه الزيارة 

التضامنية هدفت إلى التشديد على حق 

جميع النساء بالحماية من كافة أشكال 
العنف واالستغالل، ال سيما من االنتهاكات 

الجنسيَّة خالل أوقات الطوارئ اإلنسانيَّة 
والنزاعات المسلحة والنزوح.

زيارة إلى مركز إيواء نساء معنفات؛  >> 
األنوار، 25 تشرين الثاني 2017¶

»اقترح وزير تكليف سفير لبنان الجديد في 
سوريا االهتمام بالتفاوض لعودة الالجئين 

السوريين إلى ديارهم بصفته ممثاًل للحكومة 
اللبنانيَّة لدى الجهات الرسميَّة السوريَّة«.

من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 
النهار، 27 تشرين الثاني 2017¶

نوه وزير الداخليَّة والبلديات نهاد المشنوق 
خالل ندوة »المدن الشاملة والمستدامة: 

الممارسات البلدية الرائدة في لبنان«، التي 
نظمتها جامعة بيروت العربيَّة بالشراكة 

مع اليونسكو بدور البلديات »في استيعاب 
مشكلة النزوح السوري في لبنان حيث لم 

تَْقَو على هذه المعضلة أكبر الدول األوروبية 
التي لم تستقبل سوى عشرات آالف من 

النازحين بينما تحمل لبنان عبء ثلث 
القاطنين على أرضه من غير اللبنانيين«.

المشنوق: دور »حميد وعاقل«   >> 
 لمصر في تخفيف وطأة األزمة اللبنانيَّة؛

المستقبل، 27 تشرين الثاني 2017¶

عن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شعبة العالقات العامة: حصلت في اآلونة 

األخيرة عّدة عمليات احتيالية طالت عّمااًل 
غير لبنانيين من قبل شخص يّدعي صفة 

أمنيَّة. نتيجة المتابعة والرصد، تمكنت شعبة 
المعلومات في قوى األمن الداخلي من 

توقيفه بالجرم المشهود، بتاريخ 2017/11/20 
في محلّة ضبية، أثناء محاولته االستيالء على 

أموال أحد العّمال السوريين، وتبيّن أنَّه يدعى 
)ج. ق.( مواليد عام 1979، لبناني. 

توقيف متهم بعمليات احتيالية؛   >> 
األنوار، 27 تشرين الثاني 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بعدما 
كان الخالف بين قيادات حركة فتح على 

المراكز والمواقع شكليًّا، انفجر عسكريًّا بين 
ين هما نائب قائد األمن الوطني  قياديين مهمَّ

الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح 
وقائد منطقة صيدا والجنوب في األمن 

الوطني الفلسطيني العميد محمد العرموشي 
)أبو أشرف العرموشي(، وتمثّل في إشكال 

بين عناصر الطرفين تخلّله إطالق نار وإلقاء 
قنابل يدوية. أوضحت مصادر متابعة للوضع 
الفتحاوي أنَّ »الخالف ظهر إلى العلن بعدما 
كان يدور منذ مدة بين المقدح والعرموشي 

على خالفة قائد األمن الوطني الفلسطيني 
اللواء صبحي أبو عرب، حيث يعتبر المقدح أنَّ 
الرئاسة يجب أْن تؤول إليه بعد تقاعد أبو عرب 

كونه نائبَه، فيما يدعم مدير المخابرات 
الفلسطينيَّة اللواء ماجد فرج وصول العرموشي 

إلى هذا المنصب باعتبار أنَّه كان من أشّد 
المتصّدين للمجموعات اإلرهابيَّة.

إشكال في عين الحلوة بين قياديَّين من   >>
فتح؛ علي داود، الجمهوريَّة، 27 تشرين الثاني 2017¶

رئيس حزب القوات اللبنانيَّة سمير جعجع 
بعد المشاورات التي أجراها مع رئيس 

الجمهوريَّة ميشال عون في إطار لقاءات 
األخير مع رؤساء عدد من الكتل النيابية 

وممثليها، للبحث في سبل معالجة األوضاع 
التي نشأت عن إعالن رئيس مجلس الوزراء 

سعد الحريري استقالة الحكومة، ثم تريثه في 
المضي فيها بناًء على طلب رئيس الجمهوريَّة 
يقول: »تطرقت مع فخامة الرئيس إلى نقاط 

ثالث رئيسية، وتناولنا على هامش اللقاء 
ا في  أيًضا موضوع النازحين. ورأينا واضح جدًّ
هذه المسألة، وهو أنَّه حان الوقت ألْن يعود 

النازحون السوريون إلى بالدهم بكل كرامة 
وعزة«.

مشاورات بعبدا: توافق على نقاط أساسية   >>
ستعرض على المؤسسات؛ النهار، 28 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل عن 

»مصادر عسكريَّة«، »إنَّ قيادة الجيش كانت 
تنتظر إنهاء تعبيد طريق الطفيل لعودة 

األهالي النهائيَّة، لكن، ومع إصرار العائالت 
ورغبتها بالرجوع إلى منازلها، سمح لهم بذلك 
رغم عدم جهوزيَّة الطريق بشكل كامل، على 
أْن ينتشر الجيش في التالل المحيطة بالقرية، 

وسيكون له مركز في نقطة قريبة منها«. 
وتؤكد المصادر أنَّ »عناصر الجيش سيقومون 

بمتابعة ورعاية هذه العودة«، موضحة أنَّه 
»بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين لن يكون 

هناك أي مشكلة في انتقالهم، لكن في ما 
يتعلق بالسوريين يتم العمل على إيجاد 

صيغة لتسهيل مرورهم بالتنسيق مع األمن 
العام اللبناني«. 

وفي حين تشير المعلومات إلى أنَّ وجود 
حزب الله في المنطقة بات مقتصرًا على 

عدد قليل من العناصر، تنفي المصادر 
العسكريَّة علمها بهذا األمر أو عدمه، وهو 

كذلك ما ينفي مفتي محافظة بعلبك الهرمل 
الشيخ خالد الصلح، الذي يتولى مهمة تنسيق 
العودة مع قيادة الجيش، علمه به، قائاًل: »إنَّ 

ما يهّمنا هو أنَّ الجيش بات موجوًدا هناك، 
وهذا من شأنه تأمين عودة األهالي وبقاؤهم 

في منازلهم«، موضًحا أنَّ »الجيش موجود 
على مشارف المنطقة وفي نقطة ال تبعد 

أكثر من كيلومترين اثنين«.
أهالي الطفيل يعودون إلى بلدتهم   >> 

 بعد 3 سنوات من التهجير، تقع في األراضي
 السوريَّة وتتزود بالخدمات منها رغم لبنانيتها؛

كارولين عاكوم، الشرق األوسط، 28 تشرين الثاني 2017¶

عن الوزير السابق وئام وهاب مغرًدا عبر 
تويتر: »على لبنان أْن يبدأ االستعداد لتنظيم 
عودة السوريين النازحين إلى ديارهم فالحل 

السياسي أقرب مما نتوقع وقد وضعت 
خطوطه العريضة«.

ماذا قال وهاب عن عودة السوريين   >>
النازحين إلى ديارهم؟؛ الديار، 28 تشرين الثاني 2017¶

شدد رئيس الجمهوريَّة العماد ميشال 
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عون، خالل لقائه وفًدا من معهد الدراسات 
األميركي »إيست وست« في حضور سفير 

لبنان في واشنطن غابي عيسى، على »ضرورة 
إنهاء معاناة النازحين السوريين وتمكينهم 

من العودة إلى بالدهم«.
عون: آمل في أْن يحمل األسبوع   >> 

 المقبل المزيد من اإليجابيات على الصعيد الداخلي؛
المستقبل، 28 تشرين الثاني 2017¶

نظَّم معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدوليَّة في الجامعة األميركيَّة في 

بيروت، بالشراكة مع السفارة الكنديَّة في 
لبنان، مؤتمرًا بعنوان »الالجئون والتماسك 
االجتماعي: كيفيَّة الحد من التوترات في 

لبنان«. هدف المؤتمر إلى مناقشة عوامل 
التطرف وردود الحكومة اللبنانيَّة والحكومة 

الكنديَّة في هذا الصدد، وكذلك مسألة 
الالجئين في لبنان كعامل من عوامل التطرف.

مؤتمر في AUB يناقش التطرف ومسألة   >>
اللجئين في لبنان؛ اللواء، 28 تشرين الثاني 2017¶

سافر رئيس الجمهوريَّة ميشال عون إلى 
روما تلبية لدعوة من نظيره اإليطالي حيث 
يفتتح في العاصمة اإليطاليَّة مؤتمر الحوار 

األوروبي/المتوسطي الذي يتناول قضيَّة 
النازحين. وسيطرح الرئيس عون مقاربة 

لبنان لحل أزمة النازحين بدعوته الدول إلى 
المساعدة في تأمين عودة آمنة لهم إلى 

بالدهم.
ال تعديل حكوميًّا ومجلس للوزراء   >> 

األسبوع المقبل ــ لبنان يسعى إلى التحّول مركزًا 
لإلنترنت في المنطقة؛ النهار، 29 تشرين الثاني 2017¶

شكر الرئيس العالمي للجامعة اللبنانيَّة 
الثقافيَّة في العالم الياس كساب، خالل حفل 

رفع العلم اللبناني على سارية البرلمان 
في العاصمة الكنديَّة، رئيس حكومة كندا 

وحكومة أونتاريو على استقبال اآلالف من 
النازحين السوريين، مشيرًا إلى أنَّ »كندا 

رفعت بذلك الكثير عن كاهل لبنان، ويجب 

أْن تكمل كندا المهمة بالتعاون مع الدول 
الفاعلة لعودة النازحين السوريين إلى 

بالدهم بطريقة آمنة والئقة«.
بالصور... علم لبنان يرفرف على سارية  >> 

البرلمان الكندي؛ المستقبل، 29 تشرين الثاني 2017¶

عن النائب بهيَّة الحريري خالل استقبالها 
وفد »منتدى التنمية والثقافة والحوار« 

برئاسة القسيس رياض جرجور: »لدينا النزوح 
السوري، حوالى مليون ونصف مليون نازح، 
كلها أمور تستدعي من المجتمع اإلقليمي 
والدولي أْن يسعى إلى استقرار لبنان ألنَّ 

الفوضى في لبنان ستنعكس ليس على لبنان 
فقط بل على المحيط وعلى العالم«.

بهيَّة الحريري: اإلجماع اللبناني   >> 
 حول سعد الحريري هو ضمانة للستقرار؛ 

المستقبل، 29 تشرين الثاني 2017¶

تتقابل أسبوعيًّا في بيروت فرق كرة قدم من 
مخيمات الالجئين المحليَّة في إطار »بطولة 

المخيمات«... منذ 2004، تُنظم هذه البطولة 
للمخيمات الفلسطينيَّة في بيروت، وفي 

البداية كانت تشارك 6 فرق. يقول طارق، 
مدرب نادي الكرمل: »اآلن نحن أكثر من 12 

فريًقا من شاتيال وصبرا وبرج البراجنة«.
بطولة المخيمات الفلسطينيَّة تحولت 

في السنوات األخيرة إلى منافسة سوريَّة/ 
فلسطينيَّة... 5 سوريين يلعبون بانتظام في 
»نادي الكرمل« الذي يدربه طارق، وحتى 
بعض الفرق األخرى ضمت إليها سوريين. 

وعلق طارق: »كل شيء يمر في سالم. نحن 
نعيش مع بعض في المخيمات، نحن نحب 

كرة القدم، ونلعب مًعا«.
ومنذ اآلن يدور الجدل حول ما إذا كانت 

شاتيال مخيًما فلسطينيًّا أم سوريًّا...
ماذا يجري بين اللجئين  >> 

 السوريين والفلسطينيين بمخيمات لبنان؟؛ 
اللواء، 29 تشرين الثاني 2017¶

عن وزير الصناعة  حســين الحاج حسن  
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خالل لقائــه المدير العام لمنظمة  األمم 
المتحدة  للتنميــة الصناعيَّة في  فيينا: 

»عوامــل عدة وراء معاناة االقتصاد 
اللبناني... وبحســب تقديرات البنك الدولي، 
بلغت الخســائر بسبب النزوح السوري نحو 

18 مليار  دوالر«.
الحاج حسن من اجتماعات »اليونيدو«  >> 

 في فيينا: لتصحيح الخلل في التجارة العالميَّة؛
الديار، 29 تشرين الثاني 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون في 
حديث إلى صحيفة »الســتامبا« اإليطاليَّة: 
»الســالم في سوريا هو في غاية األهميَّة 

بالنســبة إلى لبنان حيث لدينا مليون و600 
ألف نازح ســوري، ولبنان ليس قادًرا على 

تقديم ما يســتلزمه هذا العدد الكبير ونحن 
نريد أْن يعودوا في أســرع وقت ممكن«.

عون في روما: حزب الله حارب  >> 
 إرهابيي داعش وعندما تنتهي الحرب يعود مقاتلوه؛ 

النهار، 30 تشرين الثاني 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
فــي حديث إلى مجلة »باري ماتش« ردًّا 

على ســؤال حول مصير الـ 1.5 مليون ســوري 
النازحين إلى لبنان: »ســيعودون متى وجد 
حل سياســي حقيقي. السوريون ليسوا مثل 
الفلســطينيين... لديهم بلد، وهم ال يريدون 
البقاء. وبالنســبة لهؤالء الالجئين أيًضا، فإنَّ 

اســتقرار لبنان أساسي. في حال حصول 
فوضى، ســيهربون... وسوف يذهبون إليكم، 

في أوروبا«.
الحريري لـ»باري ماتش«:   >> 

 اللبنانيون اختاروا مصلحة لبنان واستقراره؛
المستقبل، 30 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصادر وزاريَّة«: إنَّ الضغوط األميركيَّة شملت 

كل المعنيين المحليين واإلقليميين بأزمة 
استقالة الحريري، بهدف العودة عن االستقالة 

وعدم زعزعة األوضاع المستقرة في لبنان.

األوروبيون كانوا كاألميركيين ضاغطين 
بقوة، لكن الموقف األلماني كان أكثر حّدة 

تجاه العبث باالستقرار اللبناني، وأرسل 
المسؤولون إشارات علنيَّة وواضحة بذلك 

إلى المعنيين، ألنَّهم يعتبرون، كما كل 
أوروبا، أنَّ أي فوضى سياسيَّة في لبنان تعني 

اضطراب الوضع األمني، وبالتالي اضطرار 
عشرات آالف النازحين السوريين إلى الهرب 

من لبنان والتفكير باللجوء إلى أوروبا، وال 
سيما إلى ألمانيا باعتبارها األكثر قدرة على 

استيعابهم...
ثلثيَّة حل أزمة االستقالة والغياب:   >> 

الموقف اللبناني الصلب والضغط األميركي لحماية 
 النفط واألوروبي لمنع تدّفق النازحين؛ 

غاصب مختار، اللواء، 30 تشرين الثاني 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه نقاًل عن 
»أوســاط وزاريَّة«: هناك توجه جديد لدى 

القيادات الرســميَّة في لبنان تجاه عودة 
النازحيــن إلى بالدهم بالتوازي مع تقدم 

محادثات الســالم القائمة في جنيف حول 
ســوريا ]ومن مقدمات هذا التوجه الجديد 

األمور اآلتية[:
أواًل: إنَّ أحد بنود التســوية الجديدة التي 
يعمــل عليها رئيس الجمهوريَّة من خالل 
المشــاورات المكثفة مع جميع الفئات 

هو مســألة عودة النازحين السوريين إلى 
موطنهم،

ثانيًا: إعالن الدكتور ســمير جعجع من القصر 
الجمهــوري موافقته على ضرورة البدء 

بعودة النازحين الســوريين إلى بالدهم،
ثالثًا: إثــارة رئيس الحكومة في اليومين 

الماضيين، خالل لقاءات مكثفة مع الســفراء 
العــرب واألجانب، موضوع النازحين والضرر 

الالحــق بلبنان من جراء ذلك.
بنود التسوية الجديدة: عودة  >> 

 النازحين السوريين؛ عيسى بو عيسى،
الديار، 30 تشرين الثاني 2017¶
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شكر رئيس الجمهوريَّة ميشال عون رئيس 
الوزراء اإليطالي باولو جنتيلوني الذي 

استقبله في روما، على »التزام الحكومة 
اإليطالية الثابت دعم لبنان في مختلف 
الميادين، وتأييدها لقضاياه العادلة في 

المحافل الدوليَّة« وأثار معه موقف لبنان 
من قضيَّة النازحين السوريين، مشدًدا على 

»عودتهم إلى المناطق اآلمنة في سوريا 
وتعاون المجتمع الدولي مع لبنان لتحقيق 

ذلك«.
عون عاد من روما بوعد   >> 

 إيطالي بمؤتمر خاص لدعم القوات المسلحة؛ 
النهار، 2 كانون األول 2017¶

قرابة 250 شــخًصا من أهالي قرية الطفيل 
الحدوديــة اللبنانيَّة ]ِعالوًة على عدد 
من[ الســوريين القاطنين فيها، عادوا 

إليها من جهة الجرود الشــرقية للسلسلة 
الشــرقية، بعد أربعة أعوام على النزوح 
إلى الداخــل اللبناني ]وذلك على متن[ 

ســياراتهم الرباعية الدفع وحافالت وجرارات 
زراعية وشــاحنات مملوءة بالماشية. انتقل 

العائدون إلى بلدتهم بإشــراف الجيش 
اللبناني واألمــن العام عبر طريق بعلبك 

عين بورضــاي المؤدية إلى بلدة طفيل على 
اللبنانيَّة/السوريَّة...  الحدود 

أهالي طفيل الحدودية عادوا   >> 
 إلى بلدتهم ال طريق يربطها بالوطن منذ 67 عاًما؛ 

وسام اسماعيل، النهار، 2 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: باتت 
محافظة إدلب السوريَّة مأوى لعشرات 

المطلوبين للسلطات اللبنانيَّة 
الذين بدأوا بمغادرة مخيم 

عين الحلوة قبل نحو شهرين. 
فبعد اإلعالن عن وصول شادي المولوي، 

وهو أحد أبرز هؤالء المطلوبين إلى الشمال 
السوري نهاية شهر تشرين األول الماضي، 

انضم إليه قبل يومين هيثم الشعبي الملقب 
بـ»أبو مصعب«...

مطلوبو مخيم عين الحلوة   >> 
 »يجتمعون« في إدلب؛

الشرق األوسط، 2 كانون األول 2017¶

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة 
بشكل تام على الحريق الذي اندلع في مخيم 

للنازحين السوريين في خراج بلدة ببنين 
عكار، إثر اشتعال قارورة غاز في إحدى 
الخيم عن طريق الخطأ. تسبب الحريق 

بمقتل ]ثالثة أشخاص[.
3 قتلى بحريق في مخيم للنازحين بعكار؛   >>

األنوار، 2 كانون األول 2017¶

تفقد وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين 
النائب معين المرعبي مخيم النازحين 

السوريين في بلدة ببنين الذي اشتعلت فيه 
النيران مودية بحياة ثالثة أشخاص ووعد 

بإيجاد حلول سريعة للمنكوبين.
المرعبي يزور المخيم المنكوب في ببنين؛   >>

المستقبل، 2 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: فوجئ 
العائدون إلى بلدة الطفيل اللبنانيَّة الحدودية 

بأنَّ عدًدا كبيرًا من منازلهم نُهبت وحطمت 
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محتوياتها، وبأنَّ حزب الله ما زال في 
المنطقة يتخذ عناصره من منزلين، واحد 

يعود للبناني وآخر لسوري، مقرًّا لهم.
عودة معاكسة من الطفيل: المنازل محطمة؛   >>

أمندا برادعي، الحياة، 3 كانون األول 2017¶

عــن المديريَّة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شــعبة العالقات العامة: بتاريخ 2017/12/1 

وفي كل مــن محلة الجديدة المتن وصربا 
والنقاش، وبنتيجــة المتابعة والرصد، تمكنت 

عدة دوريــات من مكتب مكافحة االتجار 
باألشــخاص وحماية اآلداب في وحدة 

الشــرطة القضائية، من توقيف 7 فتيات من 
الجنســيَّة السوريَّة بجرم ممارسة الدعارة، 

إضافة إلــى توقيف عدد من اللبنانيين 
والســوريين الذين يعملون على تسهيل 

الدعارة.

إلى ذلــك، تمكنت قوى األمن الداخلي من 
توقيف عصابة مؤلفة من لبنانيين وســوريين 

ومكتومي قيد تقــوم بعمليات احتيالية عن 
طريق إيهام ضحاياها باســتخراج الذهب 

من قطعة أرض عبر قيامهم بأعمال ســحر 
وشــعوذة وعرض سبائك ذهبية مزيفة، وقد 

أســفرت إحدى هذه العمليات عن استحصال 
العصابــة على مبلغ 100 ألف دوالر أميركي.

قوى األمن تكشف شبكات دعارة وبيع  >> 
سبائك ذهبية مغشوشة؛ األنوار، ٤ كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أكدت 
مصادر أمنيَّة أنَّ قرار عودة النازحين هو 
سياسي بالدرجة األولى، وإنساني بدرجة 

توازيها، ومن هنا فإنَّ الجيش ال يتوانى 
عن تقديم المساعدة والقيام بدوره على 

أكمل وجه، في سبيل تحقيق هذه العودة، 
وخصوًصا وأنَّ للجيش تجربة سابقة في هذا 

الموضوع أفضت إلى عودة جزء من النازحين 
إلى بلدة عسال الورد السوريَّة، وتشير 

المصادر إلى أنَّ عودة النازحين وتحديًدا 
من المناطق الحدودية، سوف تنسحب أمًنا 

واستقراًرا على الوضع في تلك المنطقة 
بشكل الفت.

هل تفتح عودة أهالي الطفيل   >> 
 األبواب لحل ملف النازحين؟؛ 

علي الحسيني، المستقبل، ٤ كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: التشبيك 
بين لبنان بوزاراته المعنيَّة والمنظمات 

الدوليَّة منذ بدء توافد الالجئين، أثمر برامج 
حملة »أبطال المدرسة«... وعلى الرغم من 

توافر اإلمكانات أخيرًا ضمن خطة االستجابة 
لألزمة السوريَّة، فإنَّ المعضلة التربوية تكمن 
في المرحلة الثانوية حيث يوجد 3 في المئة 
فقط مسجلون في التعليم الثانوي الرسمي، 

و6 في المئة في التعليم العالي من أصل 
205,362 شابًّا الجئًا تراوح أعمارهم بين 15 

و24 عاًما في لبنان. وهناك، بحسب أرقام 
مفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

ووزارة التربية والتعليم العالي، »ما ال يقل 
عن 488,832 من األطفال والشباب غير 

اللبنانيين المستضعفين في سن الدراسة في 
لبنان )18/3 سنة( بينهم 287,756 خارج 

المدرسة«.

توضح رنا عبد اللطيف من منظمة اليونيسكو 
أنَّ حملة العودة إلى المدرسة، »أبطال 

المدرسة«، هذا العام، انتقلت من مرحلة 
التركيز على دخول األطفال إلى المدرسة 

إلى البحث في جودة التعليم والتجربة التي 
يعيشها الطفل في المدرسة، ودعمت أكثر من 

3 آالف طالب سوري وغير لبناني لاللتحاق 
بالتعليم الثانوي الرسمي العام، ووفرت مواد 

تعليمية ألكثر من ستة آالف طالب لبناني 
وغير لبناني من خالل »مدرسة في حقيبة«، 

وعملت لتجهيز 265 ثانوية عامة بالقرطاسية 
والتجهيزات المدرسيَّة، ومنحت نحو 300 

شاب لبناني وغير لبناني منًحا دراسية 
جامعية، إضافة إلى تدريب 400 طالب 

جامعي على مهارات الوساطة وحل النزاعات، 
وتدريب 60 مدرًسا في الجامعة اللبنانيَّة 

على تعميم التربية على المواطنة العالمية 
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في مناهج تعليم المعلمين، وتدريب أكثر 
من 130 معلًما ومديرًا حول الحد األدنى من 
معايير التعليم في حاالت الطوارئ ومهارات 

العيش مًعا لتعزيز التماسك االجتماعي، 
وتطوير ثالثة مقررات جامعية عن الحوار 
بين الثقافات معتمدة في ثالث جامعات 

لبنانيَّة. وتلفت عبد اللطيف إلى »مشكالت 
تواجه الشباب غير اللبناني في التعليم ما بعد 
األساسي، بينها أنَّ التعليم الثانوي غير إلزامي 

في لبنان، وهناك انخفاض معدل االلتحاق 
في الحلقة الثالثة من التعليم األساسي )من 
الصف السابع إلى التاسع( وإكمالها، إضافة 

إلى تحديات منها: التكاليف المتصلة بالتعليم 
مثل النقل والكتب المدرسيَّة، إمكانية التنقل 

مقيدة بسبب عدم وجود تصاريح إقامة، 
صعوبة التكيف مع المناهج الجديدة ولغات 

التدريس، حاجة الشباب إلى العمل ودعم 
األسر، والزواج المبكر بالنسبة إلى الفتيات، 

األمر الذي يحد من وصولهن إلى التعليم 
ما بعد األساسي«. وعن حملة »العودة إلى 

المدرسة«، فإنَّها تشمل أنشطة عدة منها 
التنسيق مع الجمعيات في المناطق بغية 

الوصول إلى العائالت وتوعيتها على ضرورة 
إرسال أوالدها إلى المدارس بغّض النظر عن 

األوضاع االجتماعيَّة الصعبة. وفي القسم 
الثاني، تحفيز اإلعالم وال سيما مواقع التواصل 

االجتماعي...

وتؤكد عبد اللطيف أنَّ الحملة التي يجري 
التنسيق فيها مع وزارة التربية مفتوحة على 

مدار السنة وجاهزة الستقبال أي طفل ال يزال 
خارج المدرسة، إضافة إلى تنظيم دورات 

مكثفة للتالمذة الالجئين الذين يجدون 
صعوبة في االلتحاق بالمنهج اللبناني، وسط 
تشديدها على كون اليونيسكو تبذل مجهوًدا 

خاصاً لجهة الفئة العمرية من 15 إلى 24، 
وهي الفئة التي ترتفع فيها نسبة التسرب 
نظرًا إلى األوضاع االقتصاديَّة الصعبة التي 

تعيشها عائالتهم.
»أبطال المدرسة«... دعوة مفتوحة لتخطّي   >>
النزوح: روال عبد الله، المستقبل، ٤ كانون االول 2017¶

فاز فتى سوري في الـ 16 من العمر، 
بـ»جائزة السالم الدوليَّة لألطفال« في الهاي، 

فدعا بالمناسبة إلى أْن ينظر العالم إلى 
مواطنيه من الالجئين على أنَّهم قبل كل 
شيء »أشخاص طبيعيون«... وبمساعدة 

عائلته تمكن الفتى محمد الجندي من بناء 
مدرسة تتسع لنحو 200 طفل الجئ في 

أحد المخيمات في لبنان، حيث كان يقوم 
بتدريس األطفال اإلنجليزية والرياضيات. 

فوز سوري بـ »جائزة السلم الدوليَّة   >>
لألطفال«؛ الشرق األوسط، 5 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: من 
المعلوم أنَّ مستوى التمثيل الديبلوماسي بين 

الدول هو ميزان العالقات في ما بينها، ]من 
ثم[ ترى أوساط سياسيَّة أْن يستفيد لبنان 

من استمرار التمثيل الديبلوماسي بين لبنان 
وسوريا على مستوى سفير بإسناد مهمات 
إلى السفير الجديد تكون عودة الالجئين 

السوريين إلى ديارهم من أولوياتها.
هل تساعد سوريا سفير لبنان   >> 

الجديد في ملفات اللجئين والمفقودين والمطلوبين؟؛ 
إميل خوري، النهار، 5 كانون األول 2017¶

اطلع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
من نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة 

في لبنان، منسق الشؤون اإلنسانيَّة، فيليب 
الزاريني على »التحضيرات الجارية لمؤتمر 

مجموعة الدعم الدوليَّة للبنان، والذي سيُعقد 
يوم الجمعة المقبل في باريس«. شارك في 

اللقاء مستشار الحريري لشؤون النازحين 
السوريين نديم المنال.

التقى وفًدا من »الجماعة« وسفيرة سويسرا   >>
 والميس وسوسان ــ الحريري يبحث المستجدات مع

أبو فاعور والزاريني؛ المستقبل، 5 كانون األول 2017¶

عن األمين العام لحزب الطاشناق هاغوب 
بقرادونيان في عشاء للعائالت األرمنية في 
زحلة بدعوة من كتلة نواب األرمن، تحت 
عنوان »جمع شمل العائالت األرمنية في 
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زحلة«: »... منذ عام 1920 إلى يومنا هذا، 
ومن أول أيام الهجرة خالل اإلبادة التي 

ارتكبها العثمانيون، اخترنا لبنان وطًنا، ألنَّ 
لبنان بلد الحريات واالستقالل، وجبل صنين 
في لبنان هو مثل جبل أرارات في أرمينيا«. 
وتابع: »رحم الله الشاعر الكبير سعيد عقل 
الذي قال إنَّه حين تلتقي قمة جبل أرارات 

بقمة جبل صنين نعرف أنَّ الدنيا بألف 
خير، وحين يلتقي الشعب األرمني بالشعب 

اللبناني يساوي ذلك كنوز العالم«. 
وزير السياحة في عشاء العائلت األرمنية  >> 
 في زحلة: نحن الحزب األقوى على األراضي اللبنانيَّة؛ 

األنوار، 5 كانون األول 2017¶

أصدرت جمعية تجار بيروت وبنك ميد نتائج 
مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت للفصل 
الثالث من العام 2017، وورد فيه: »ظلت 

التطورات اإلقليميَّة تطغى على األوضاع 
االقتصاديَّة في لبنان نتيجة لألعباء التي 

يتسبب بها النازحون«.
مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت/    >>

Bankmed: تريّث معظم التجار في زيادة 
استثماراتهم؛ األنوار، 5 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: اجتماع 
مجموعة الدعم الدوليَّة الخاصة بلبنان يكتسب 

أهميَّة لما يعنيه من استمرار الدعم الفرنسي 
للبنان والرعاية الفرنسيَّة في الوقت الذي كان 

وال يزال يسود االعتقاد بأنَّ الخارج كله ال يولي 
الواقع اللبناني أي أهميَّة إاّل من زوايا معينة 

أبرزها الالجئون السوريون واإلرهاب.
أبعد من األسباب الداخليَّة لبيان النأي؛  >> 

روزانا بو منصف، النهار، 6 كانون األول 2017¶

أوقفت المديريَّة العامة ألمن الدولة السوري 
خالد ع. المقيم في بلدة بر الياس قضاء 
زحلة، بعد ورود معلومات عن ارتباطه 

بتنظيم إرهابي.
توقيف سوري على ارتباطه بتنظيم إرهابي؛   >>

األنوار، 6 كانون األول 2017¶

دعا المكتب السياسي لـ»التيار المستقل« 
بعد اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا 

برئاسة رئيسه نائب رئيس الحكومة السابق 
اللواء عصام أبو جمرة إلى »ضبط الحدود 

تجاه الوافدين إلى لبنان، والتشدد بإجراءات 
العبور إلى داخله، مع وضع خطة عمليَّة 

إلعادة النازحين من سوريا إلى ديارهم 
تتوافق مع قرار القوى العظمى بإنهاء الحرب 

في سوريا«.
التيار المستقل: اللتزام حياد لبنان عن   >>

الصراعات في المنطقة؛ األنوار، 6 كانون األول 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل 
استقباله في بيت الوسط حشًدا من الهيئات 

والفعاليات االقتصاديَّة ورجال األعمال من 
طرابلس والشمال: »لدينا خياران: إما أْن 

نصّعد خالفاتنا السياسيَّة، وإما أْن نعترف أنَّنا 
على خالف مع الحزب، )حزب الله(، وهو 

على خالف معنا، ونبادر إلى االهتمام بشؤون 
المواطن االقتصاديَّة ومسألة النازحين وتوفير 

الخدمات وغيرها من األمور، وأْن نعمل 
إليجاد حلول لكل هذه األمور«.

الحريري: سأتابع موضوع تنفيذ »النأي   >>
بالنفس« على األرض؛ المستقبل، 6 كانون األول 2017¶

أكد المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربيَّة في الكويت في البيان 

الختامي على »أهميَّة العمل على إعادة 
الالجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم 

وقراهم بإشراف دولي ورفض أي محاوالت 
إلحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا«.

البيان الختامي للقمة الخليجية؛  >> 
المستقبل، 6 كانون األول 2017¶

نفذ ممثلو القوى الفلســطينيَّة الوطنية 
واإلســالميَّة في مخيم عين الحلوة اعتصاًما 
في الشــارع الفوقاني للمخيم، بدعوة من 

القيادة السياســيَّة الفلسطينيَّة الوطنية 
واإلســالميَّة في منطقة صيدا، تنديًدا بالقرار 

األميركــي باعتبار القدس عاصمة للكيان 
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الصهيوني ونقل الســفارة األميركيَّة من تل 
إليها. أبيب 

اعتصامات في المخيمات الفلسطينيَّة   >>
تنديًدا بقرار ترامب؛ األنوار، 7 كانون األول 2017¶

عن رئيس الجمهوريَّة ميشال عون خالل 
استقباله ممثلي األبرشيات األرمنية في 

العالم: »أنا ال أطلق على األرمن في لبنان 
اسم الجالية األرمنية، ألنَّنا نعتبرهم مواطنين 

مثلهم مثل جميع اللبنانيين، لكننا نحب 
في المقابل أْن نراهم يحافظون على تراثهم 

وجذورهم«. وأضاف: »إنَّ لبنان وأرمينيا 
عاشا مًعا اإلبادة الجماعية التي حصلت على 

يد العثمانيين عامي 1915 و1919، وأْحيَيَا 
مًعا السنة الماضية الذكرى المئوية لهذه 

اإلبادة، فقد جرى قتل األرمن بالسيف، أما 
المسيحيون فقتلوا عبر المجاعة«.

عون تلقى دعوة من تويني إلى قداس الذكرى   >>
الـ 12 الستشهاد جبران؛ النهار، 8 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تزدحم 
األسئلة بشأن قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
والمفاعيل القانونيَّة لهذا القرار وانعكاسه 

على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهم. 

ما هي المفاعيل القانونيَّة   >> 
 لقرار ترامب وما هو مصير حق العودة؟؛ 

عباس صباغ، النهار، 8 كانون األول 2017¶

ذكرت مصادر ديبلوماسيَّة فرنسيَّة أنَّ 
]مجموعة الدعم الدوليَّة للبنان[ ستدعو في 
بيانها إلى دعم النازحين السوريين في لبنان 

لتخفيف االحتقان بينهم وبين اللبنانيين، 
وخصوًصا أنَّ اجتماًعا سيعقد في الربيع 

المقبل يمكن أْن يقدم مزيًدا من المساعدات 
للبنان...

ماكرون يفتتح اجتماع مجموعة  >> 
الدعم مظلّة لـ»النأي بالنفس« وتحضير لمؤتمرات؛ 

سمير تويني، النهار، 8 كانون األول 2017¶

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية 
في وحدة الشرطة القضائية، )ح. ب.(، 33 
عاًما، لالشتباه به بجرم احتيال، وبالتحقيق 

معه، اعترف بانتحاله وشقيقه )ح. ب.(، 51 
عاًما، الذي تم تعميم بالغ بحث وتحٍر بحقه، 

صفة موظََّفين لدى األمم المتحدة، وأنَّهما 
أوهما ضحاياهما من الالجئين السوريين، أنَّ 
باستطاعتهما تسفيرهم إلى كندا، وذلك لقاء 

مبالغ ماليَّة، وأنَّ شقيقه كان يّدعي بأنَّ اسمه 
سعيد حمزة.

]على صعيد آخر توافرت لشعبة المعلومات 
في قوى األمن الداخلي[ معلومات حول 

إقدام أحد األشخاص على انتحال صفة طبيب 
عراقي الجنسيَّة، موظف لدى المفوضيَّة 
العامة لألمم المتحدة، وتنفيذه عمليات 

احتيالية عدة طالت عدًدا من غير اللبنانيين 
المقيمين في لبنان، وذلك عن طريق إيهامهم 

بإنجاز طلباتهم للهجرة إلى مختلف الدول 
األوروبية، لقاء مبالغ ماليَّة. وبنتيجة المتابعة، 

تمكنت الشعبة من توقيف السوري )م. أ.( 
في محلة الكوال، وبالتحقيق معه، اعترف 

بما نُسب إليه، مستخدًما لهذه الصفة 
بطاقة تعريف مزّورة. كما اعترف بقيامه 
بالعديد من عمليات النصب واالحتيال، 

التي طالت أشخاًصا من الجنسيتين السوريَّة 
والفلسطينيَّة، وأنَّه جنى من خاللها مبالغ 

ماليَّة بلغت حوالى /40/ ألف دوالر أميركي، 
وذلك بالتنسيق مع زوجته الفلسطينيَّة التي 

تم توقيفها واعترفت بانتحال صفة »الدكتورة 
إفلين« من جنسيَّة أوروبية، وبأنَّها المسؤولة 

عن مواعيد المقابالت والفحوص الطبية 
الالزمة للهجرة لدى المفوضيَّة.
شقيقان وزوجان يحتالون   >> 

على طالبي الهجرة؛ المستقبل، 8 كانون األول 2017¶

أدى حريــق ضخم في مخيم للنازحين 
الســوريين في بلدة غزة البقاعية إلى مقتل 

ثمانيــة أطفال وجرح آخرين. وأفادت 
مصــادر من داخل المخيم أنَّ انفجار قارورة 
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غاز في إحدى الخيم أســفر عن اندالع 
الحريــق الذي أدى إلى مقتل األطفال 

ووقــوع الجرحى فضاًل عن وقوع أضرار 
مادية جســيمة وتشرّد عشرات العائالت من 

النازحين. 
حريق يلتهم أجساد 8 أطفال بمخيم   >>

للنازحين في البقاع؛ المستقبل، 8 كانون األول 2017¶

حصلت »الشــرق األوسط« على البيان 
الختامــي لـ»مجموعة دعم لبنان« التي 

تلتئــم في باريس، بدعوة من الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، ]وِمّما يرد فيه[: 

»وتثنــي مجموعــة دعم لبنان على ما بذلته 
الســلطات اللبنانيَّة والشعب اللبناني من 

جهد الســتضافة الالجئين السوريين. ولذلك، 
فــإنَّ المجموعة تؤكد الحاجة إلى العمل 

لترتيب العــودة اآلمنة والكريمة والطوعية 
لهؤالء الالجئين، متى ســنحت الظروف لذلك 

تحت إشــراف األمم المتحدة وبمقتضى 
القانــون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم 

اإلعادة القســرية. وتناشد المجموعة 
المجتمع الدولــي زيادة دعمها للجهات التي 

تولت اســتقبال الالجئين داخل لبنان. وفي 
هذا الخصــوص، فإنَّها ترحب بعقد مؤتمر 

بروكســل 2 المقبل بدعوة من االتِّحاد 
األوروبي«.

مشروع البيان الختامي يشدد على   >>
»استراتيجية الدفاع الوطني« وتسريع اإلصلح الحكومي؛ 

الشرق األوسط، 8 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: 
تعمل فرنســا على عدة أفكار لجهة كيفية 
توفير الدعــم للبنان في موضوع الالجئين 

الســوريين الذين ينؤون بثقلهم على 
االقتصــاد اللبناني، وهي تعمل مع إيطاليا 

على التحضير لمؤتمر ســيعقد في روما 
لدعم الجيش والقوى الشــرعيَّة اللبنانيَّة. 
ومن هذا المنظور، فإنَّ الدعم السياســي 

ســيترافق مع الدعوة لدعم المؤسسات 
اللبنانيَّــة، وأولها الجيش، وإعادة التأكيد 

على دعم قــوة اليونيفيل، وكذلك العمل 
على مســاندة لبنان في ملف الالجئين.

اجتماع »دعم لبنان« في باريس   >> 
اليوم يكرس »النأي بالنفس« ــ مصدر دبلوماسي: 

 الملف »موضوع رئاسي« بالنسبة لفرنسا؛ 
ميشال أبي نجم، الشرق األوسط، 8 كانون األول 2017¶

على هامش الدورة الثالثة العمومية لجمعية 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، بحث ممثل 

وزير البيئة اللبناني، وممثلة »برنامج األمم 
المتحدة للبيئة لغرب آسيا عن المجتمع 

المدني وأصحاب المصالح«، وعضو المكتب 
السياسي في حزب الخضر اللبناني المهندسة 

ماري تريز سيف في كيفية تخفيف اآلثار 
البيئية الناتجة عن النزوح السوري في لبنان 

عارضين للضغط المتزايدة واآلثار المترتبة 
عن األزمة السوريَّة في لبنان على الموارد 

الطبيعية والنظم اإليكولوجية... كما طالبوا 
بنقل مخيمات الالجئين الموجودين على 
ضفاف نهر الليطاني ]لما تساهم فيه من 

تلوث[ وحثوا برنامج األمم المتحدة للبيئة 
على المساعدة في وضع خطة طارئة 

لمعالجة النفايات الناتجة عن الالجئين 
الموجودين في المخيمات.

لبنان يشارك في اجتماع برنامج األمم   >>
المتحدة للبيئة؛ األنوار، 8 كانون األول 2017¶

»أبلغ مسؤول أمني من يعنيهم األمر في 
المخيمات الفلسطينيَّة أنَّ االعتراض على 
تهويد القدس يجب أاّل يتحول إلى أعمال 

شغب«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛   >> 

النهار، 9 كانون األول 2017¶

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خالل افتتاح »مؤتمر مجموعة الدعم للبنان«، 

أنَّ »آثار األزمة السوريَّة على لبنان تجعل 
من الضروري تنظيم مؤتمر لدعم االقتصاد 

اللبناني... وفي هذا اإلطار تعمل باريس 
وبرلين لوضع خطة استثمار للبنى التحتية 
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بالتعاون مع البنك الدولي ومستثمرين 
لبنانيين«.

ماكرون في مؤتمر الدعم: في لبنان   >> 
د توازنات المنطقة ــ الحريري: سترون أنَّ   تُحدَّ

 الحكومة ستطبِّق النأي بالنفس؛ 
سمير تويني، النهار، 9 كانون األول 2017¶

عن رئيس الحكومة ســعد الحريري خالل 
مؤتمــر »مجموعة الدعم من أجل لبنان«: 

»على حكومتي أْن تســتأنف برنامجها 
لالســتقرار واألمن الداخلي في لبنان 

ولالســتجابة لحاجات مواطنينا األساسية، 
وفي الوقت نفســه مواجهة التحديات التي 

تفرضها أزمة النازحين الســوريين على 
أراضينا«. وأضاف: »لكن اســتقرار لبنان 

يمــر حتًما بقدرته على مواجهة التحديات 
االقتصاديَّة واالجتماعيَّة الناجمة بشــكل 

رئيس عن األزمة الســوريَّة. إنَّني على ثقة 
أنَّكــم جميًعا واعون أنَّ لبنان يوفر خدمة 

عامة للعالم أجمع باســتقباله أكثر من مليون 
نازح ســوري على أراضيه. كما أنَّنا نعي 

جميًعــا أيًضا أنَّ هذه األزمة لن تنتهي إاّل 
بحل سياســي يضمن عودة النازحين بكرامة 

وأمان. وفي االنتظار، والســتيعاب هذه 
الصدمــة، علينا االنخراط في خطة إعادة 

تأهيــل البنى التحتية والنهوض باقتصادنا. 
وهــذه الخطة لن تتحقق من دون دعمكم 

ودعــم جميع أصدقاء لبنان. إنَّنا نأمل أنَّ هذا 
الدعم ســيترجم بعقد المؤتمرات الموعودة 
لالســتثمار في لبنان ولتدعيم جيشه وقواه 

األمنيَّة ولحل أزمة الالجئين«.
تشدد دولي : »النأي« و»إعلن بعبدا«؛  >> 

النهار، 9 كانون األول 2017¶

تعيين السفير بيار دوكين مسؤواًل عن تنظيم 
المؤتمر االقتصادي الموعود للبنان.

مؤتمر باريس حول لبنان:   >> 
 دعم سياسي ومؤتمرات أمنيَّة واقتصاديَّة ــ 

حض على »النأي بالنفس« للحفاظ على االستقرار 
 وتعزيز الجيش... وتيلرسون ينتقد حزب الله؛ 

ميشال أبو نجم، الشرق األوسط، 9 كانون األول 2017¶

النص الحرفي للبيان الختامي الصادر عن 
مجموعة الدعم الدوليَّة للبنان:

ُعقد اجتماع مجموعة الدعم الدوليَّة للبنان 
برئاسة األمم المتحدة وفرنسا وبحضور رئيس 
الوزراء اللبناني في باريس في 8 كانون األول. 

وشارك في هذا االجتماع كلٌّ من الصين 
ومصر وألمانيا وإيطاليا وروسيا والمملكة 

المتحدة والواليات المتحدة األمريكية 
واالتِّحاد األوروبي وجامعة الدول العربيَّة 
ومفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب 

منّسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان 
والبنك الدولي.

ويؤكّد المشاركون مجدًدا التزامهم باستقرار 
لبنان وأمنه وسيادته، ودعمهم الجهود 

الحالية التي تبذلها السلطات اللبنانيَّة من 
أجل استعادة األداء الطبيعي للمؤسسات 
والتحضير لتنظيم االنتخابات التشريعية 

في أيار 2018، تماشيًا مع المعايير الدوليَّة. 
وتذكّر المجموعة بضرورة حماية لبنان من 

األزمات التي تزعزع استقرار الشرق األوسط، 
وتدعو جميع الدول والمنظمات اإلقليميَّة 

إلى العمل من أجل حفظ االستقرار واألمن 
السياسيين واالجتماعيين واالقتصاديين 

والماليين في لبنان، في ظّل مراعاة سيادة 
لبنان وسالمة أراضيه على نحو تام.

وتعرب مجموعة الدعم الدوليَّة عن ارتياحها 
لعودة رئيس الوزراء السيد سعد الحريري 
إلى بيروت، فهو يُمثّل شريًكا رئيًسا لصون 

وحدة لبنان واستقراره، وتشيد بالقرار الذي 
اتخذه باالتفاق مع رئيس الجمهوريَّة اللبنانيَّة 
السيد ميشال عون بشأن إتمام واليته كرئيس 

للحكومة. وتنّوه المجموعة باستئناف 
انعقاد مجلس الوزراء في 5 كانون األول 

2017 وبقراره المتمثّل بالنأي بالنفس عن 
الصراعات والحروب اإلقليميَّة وعن التدّخل 
بشؤون البلدان العربيَّة. وستولي المجموعة 

اهتماًما خاًصا لتنفيذ جميع األطراف اللبنانيَّة 
قرار مجلس الوزراء انطالقًا من روح التوافق 
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والتسوية الوطنيين. وتدعو بصورة خاصة 
جميع األطراف اللبنانيَّة إلى تنفيذ سياسة 

النأي بالنفس عن الصراعات الخارجيَّة وعدم 
التدّخل فيها، وتولي أهميَّة كبيرة لهذا األمر، 
وفًقا لما ورد في اإلعالنات السابقة وتحديًدا 

في إعالن بعبدا لعام 2012.

وتكرر مجموعة الدعم الدوليَّة ضرورة 
تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس األمن 
التابع لألمم المتحدة والتقيّد بها على نحو 

تام، بما فيها القراران 1559 )2004( و1701 
)2006(. وتثني على دور قّوة األمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان في حفظ الهدوء على طول 
الخط األزرق وتعاونها مع الجيش اللبناني 
بهدف توسيع نطاق سلطة الدولة اللبنانيَّة 

وترسيخها على كامل األراضي اللبنانيَّة. 
وتعرب عن قلقها العارم إزاء جميع انتهاكات 
القرار 1701 )2006( وال سيّما األحداث التي 

ذُكرت بالتفصيل في تقارير األمين العام 
لمجلس األمن بشأن تطبيق القرار 1701. 
وتدعو المجموعة الجيش اللبناني وقّوة 

األمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى تعزيز 
تعاونهما في سبيل اإلسراع في نشر الجيش 
اللبناني في جنوب لبنان والمياه اإلقليميَّة 

اللبنانيَّة على نحو فاعل ومستدام، وفًقا 
للقرار 2373 )2017(، وتحث الجيش اللبناني 

على مواصلة الخطوات األولية التي قام بها 
في هذا الصدد.

وبالنظر إلى التحديات األمنيَّة التي يواجهها 
لبنان، وال سيّما التهديد اإلرهابي، وباإلشارة 

إلى ضرورة التقيّد بااللتزامات السابقة 
التي تتضمن عدم حيازة أي أسلحة غير 
أسلحة الدولة اللبنانيَّة، تدعو مجموعة 

الدعم الدوليَّة جميع األطراف اللبنانيَّة إلى 
استئناف المناقشات من أجل التوافق على 
خطة الدفاع الوطنية، وتشيد ببيان رئيس 

الجمهوريَّة اللبنانيَّة المتعلّق بهذه الخطة. 
وتثني المجموعة على الدور الذي أداه 

الجيش اللبناني وجميع المؤسسات األمنيَّة 
في حماية البالد وحدودها وشعبها. وتذكّر 

بأنَّ الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة 
الشرعيَّة الوحيدة في لبنان، وفق ما كرّسه 

الدستور اللبناني واتفاق الطائف. كما تدعو 
المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذه 

المؤسسات وتنسيقه والنهوض به، إذ تؤدي 
هذه المؤسسات دوًرا جوهريًا في حفظ 
سيادة لبنان ووحدته. وفي هذا السياق 

وسعيًا إلى دعم المساعي اللبنانيَّة المبذولة 
في هذا الشأن، تشيد المجموعة بعقد 

اجتماع مؤتمر »روما 2« في إيطاليا.

وتثني مجموعة الدعم الدوليَّة على الجهود 
الحثيثة التي يبذلها لبنان، شعبًا وسلطات، 

من أجل استقبال الالجئين السوريين. 
وتذكّر بضرورة عودة الالجئين إلى ديارهم 

عودًة آمنة وكريمة وغير قسرية متى تتوفر 
الظروف المناسبة على أْن تيّسر األمم 

المتحدة هذه العودة، وذلك وفًقا للقانون 
الدولي والمبادئ اإلنسانيَّة، بما في ذلك مبدأ 
عدم اإلعادة القسرية. وتدعو كذلك المجتمع 
الدولي إلى تعزيز دعم المجموعات اللبنانيَّة 

المضيفة والالجئين في لبنان، وتتطلع في 
هذا الصدد إلى عقد مؤتمر »دعم مستقبل 

سوريَّة والمنطقة« بدعوة من االتِّحاد 
األوروبي.

وتدعو مجموعة الدعم الدوليَّة الحكومة 
اللبنانيَّة إلى تسريع وتيرة برنامج اإلصالحات 
الخاص بها، بالتنسيق مع جميع المؤسسات 

واألطراف اللبنانيَّة، بغية تمكين جميع 
المؤسسات اللبنانيَّة والجهات الفاعلة في 

القطاع االقتصادي والمواطنين اللبنانيين من 
تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي القائم 
على دولة كفوءة وشفافة وديمقراطية. وفي 

ظل الصعوبات التي يواجهها االقتصاد اللبناني 
وخاصة التداعيات االقتصاديَّة الناجمة عن 
األزمة السوريَّة، تدعو المجموعة الجهات 

الفاعلة في القطاع الخاص والجهات الفاعلة 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي إلى دعم 

لبنان. وتشيد بعقد مؤتمر دولي للمستثمرين 
بهدف دعم إصالحات الحكومة اللبنانيَّة 
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وخطة االستثمار الرامية إلى النهوض بالنمو 
واستحداث فرص عمل وتأهيل البنى التحتية. 
وتدعو الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص 

والعام إلى اإلسهام في هذه الجهود. وتثني 
المجموعة على الدور البارز الذي أداه 

مصرف لبنان في المحافظة على االستقرار 
المالي في البالد.

وتشيد مجموعة الدعم الدوليَّة باحتمال 
تنظيم اجتماعات مقبلة تتخذ صيًغا متنوعة 

وتُعقد على عّدة مستويات كما تدعو 
الحاجة، وتعيد كذلك تأكيد التزامها بدعم 

جميع الجهود التي تُبذل في سبيل التصّدي 
للتحديات الملّحة.

عن موقع وزارة الخارجيَّة الفرنسيَّة¶  >>

عبرت المفوضيَّة السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين عن »حزنها الشديد لمقتل 
سبعة أطفال الجئين سوريين جراء الحريق 

الذي وقع في مخيم غير رسمي لالجئين في 
غزة في البقاع الغربي«. وأشارت المفوضيَّة 

في بيان إلى أنَّها تقوم بالتنسيق مع 
السلطات المحلية لالستجابة لهذه الحادثة، 

الفتة إلى أنَّ »األسر التي فقدت منازلها 
وممتلكاتها تجمعت في قاعة البلدية المحلية 

حيث ُوزّع عليها الطعام والماء والبطانيات 
والمالبس الشتوية وغيرها من المساعدات 

اإلنسانيَّة«.
مقتل 7 أطفال بحريق في مخيم للجئين   >>

السوريين شرق لبنان ــ دمر 60 خيمة وأنباء عن انفجار 
أسطوانة غاز؛ الشرق األوسط، 9 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بعد نكبة 
عام 1948، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني 
من وطنه، اتجه الفلسطينيون إلى مخيمات 

اللجوء في بلدان عدة، منها لبنان، حيث 
عاشوا في 16 مخيًما تنتشر من الجنوب 

إلى الشمال... وخالل الحرب األهليَّة دّمرت 
ثالثة مخيمات، هي النبطية وجسر الباشا 
وتل الزعتر، ورّحل سكان مخيم غورو في 

بعلبك إلى مخيم الرشيدية، ليبقى 12 مخيًّما 
يسكنها نحو 220 ألف نسمة، إضافة إلى نحو 

200 ألف آخرين يقيمون خارج المخيمات 
الفلسطينيَّة.

مخيمات لبنان... القدس هي البوصلة  >> 
التي توصل إلى فلسطين؛ خليل العلي، العربي الجديد، 

10 كانون األول 2017¶

»على هامش اجتماع مجموعة الدعم الدوليَّة 
للبنان تم التداول في إمكان نقل عدد من 
الالجئين السوريين إلى دول عربيَّة إذا لم 

يرغبوا في العودة إلى ديارهم«.
من زاوية »أسرار اآللهة«؛  >> 

النهار، 11 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: قد ال 
يبدو مستغربًا أْن تتحول إحدى الحارات في 

منطقة وادي خالد شمال لبنان إلى تجمع 
لعائلة سوريَّة واحدة. ]هذه حال[ »حارة آل 

حمادة« بعد شراء أعيانها نحو 7000 متر 
مربع من األراضي، حيث يعيش حاليًا المئات 

منهم في هذه الحارة. منطقة وادي خالد، 
التي يبلغ مجمل عدد سكانها 45 ألف نسمة، 

تستضيف منذ سنوات 75 ألف نازح سوري، 
أتى معظمهم من مناطق محافظة حمص 

المتاخمة. ورغم انتهاء المواجهات العسكريَّة 
في قراهم وبلداتهم منذ عام 2014، لم 

يعودوا إليها بعد باعتبار أنَّ معظمها خاضع 
حاليًا لسيطرة حزب الله والنظام السوري، 

فيما األغلبية الساحقة منهم في صف 
المعارضة. لم يغير عدد النازحين في وادي 

خالد كثيرًا من معالم المنطقة ذات الطبيعة 
الخالبة، بخالف ما هو حاصل مثاًل في كثير 
من قرى وبلدات البقاع اللبناني. فقد قرر 

أهالي وأعيان المنطقة منذ وصول أول موجة 
من النازحين في العام 2012 فتح مدارسهم 

وبيوتهم الستقبالهم، ورفضوا كليًا فكرة إنشاء 
مخيمات وتركهم في خيم، وظلوا على قرارهم 
هذا في السنوات التي توالت ما أدى الستقرار 

75 ألف شخص في غرف ومنازل سكنوا 
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فيها مجانًا في البداية، فيما عاد بعضهم 
الستئجارها، أو حتى شرائها في وقت الحق. 

واألراضي في منطقة وادي خالد التي يشتريها 
السوريون، هي أراض غير مسجلة رسميًا، 

ويحمل مالكوها أوراق إثبات ملكية ممهورة 
لدى المختار أو الكاتب العدل ويثبتها شهود. 

بالتالي ال يحمل مالكوها الجدد صكوك ملكية 
من الدوائر العقارية اللبنانيَّة، علًما بأنَّ طريقة 

البيع تتم بالتراضي بين البائع والشاري، 
وتثبت بصك بيع يثبته المختار أو الكاتب 

العدل. وتشكل ظاهرة شراء المنازل، وبخاصة 
األراضي، مصدر قلق لبعض سكان وادي خالد، 

الذين يعتبرون أنَّ كل من بات يملك أرًضا 
أو منزاًل في المنطقة لن يفكر بالعودة إلى 
سوريا، حتى ولو انتهت األزمة بشكل كلي، 

األمر الذي يرجحه أيًضا فادي األسعد، رئيس 
اتحاد بلديات وادي خالد الذي تحدث عن 
»أعداد كبيرة من السوريين باتوا يمتلكون 

أراضي في المنطقة«، الفتًا إلى أنَّ »ذلك 
من شأنه أْن يهدد بشكل مباشر عودتهم 
إلى بالدهم، وإْن كان عدد من اللبنانيين 
يمتلك كذلك عقارات كبيرة في المناطق 

السوريَّة المتاخمة«. ويستبعد األسعد ما يتم 
تداوله عن إمكانية انطالق عمليَّة مصالحات 

ووساطات في المدى المنظور لعودة 
النازحين الموجودين في وادي خالد إلى 

بلداتهم وقراهم، موضًحا أنَّ للمنطقة التي 
نزحوا منها »خصوصية معينة ما يرجح فرضية 

أْن يكونوا آخر نازحين يعودون إلى سوريا 
بعد التوصل لحل نهائي لألزمة في بالدهم«. 

»سوريا مصغرة« شمال لبنان...   >> 
 بل خوف من تغيير ديموغرافي نازحون يشترون

 أراضي في وادي خالد قرب مدينة حمص؛
بوال أسطيح، الشرق األوسط، 11 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل 
عن »مصدر وزاري«: إنَّ التعاطي مع ملف 

النازحين السوريين في لبنان لن يبقى خاضًعا 
للبازار السياسي أو لالجتهاد والتأويل من هذا 

الطرف أو ذاك، خصوًصا من جانب األطراف 

التي تدعو إلى تطبيع العالقة مع النظام في 
سوريَّة بذريعة أنَّه المدخل الوحيد إلعادتهم 

إلى بلداتهم وقراهم. وأكد »المصدر« أنَّ 
تشديد بيان مجموعة الدعم على العودة 

اآلمنة والكريمة للنازحين السوريين بعيًدا 
من القسرية وبالتنسيق مع المجتمع الدولي 
وتحديًدا األمم المتحدة، يعني أنَّه أعاد هذا 

ا  الملف إلى مساره األممي وبالتالي وضع حدًّ
للمحاوالت المبذولة من األطراف المحلية 
المنتمية إلى محور الممانعة ومعها التيار 

الوطني الحر من أجل القفز فوق دور األمم 
المتحدة في رعاية عودتهم باعتبارها وحدها 
المعنيَّة بتحديد المناطق اآلمنة لعودتهم إلى 

بلداتهم في سوريَّة.
»الدعم الدولي« للبنان يدخله في اختبار   >>

جدي ويعيد مصير النازحين السوريين إلى مساره 
األممي؛ محمد شقير، الحياة، 11 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: 
أرخى إطالق النار العشوائي في مخيم 

عين الحلوة ابتهاًجا بإطالق صواريخ من 
غزة على المستعمرات اإلسرائيلية، ]وهو 

إطالق نار تسبب بمقتل أحد أبناء المخيم[ 
استياًء سياسيًّا وأمنيًّا وشعبيًّا في مدينة 

صيدا ومخيماتها، وسارعت القوة المشتركة 
الفلسطينيَّة إلى تطويق ذيول الحادث، 

وأعلن قائدها في مخيم عين الحلوة العقيد 
بسام السعد، أنَّها نفذت سلسلة إجراءات 

ميدانية إلنهاء هذه الظاهرة والحفاظ على 
أمن المخيم والجوار بالتعاون مع أهالي 

المتهورين من الشباب.
فلتان أمني في عين الحلوة...   >> 

 واالحتجاجات لدعم القدس تتواصل؛ 
محمد دهشة: البلد، 11 كانون األول 2017¶

دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي 
جميع األطراف اللبنانيَّة إلى »استئناف 

المناقشات بشأن خطة الدفاع الوطنية، 
وضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين 

إلى ديارهم عودة آمنة وكريمة، على أْن 
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تيسر األمم المتحدة هذه العودة، وفًقا 
للقانون الدولي، وأسف لقرار الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بإعالن القدس عاصمة لدولة 
إسرائيل واألمر بنقل السفارة األميركيَّة إليها، 

معتبرًا أنَّه بذلك »يخالف قرارات الشرعيَّة 
الدوليَّة، ويتحدى اإلرادة الدوليَّة واإلقليميَّة، 

ويوجه صفعة للفلسطينيين والمسيحيين 
المشرقيين والمسلمين وكل العرب«.

اعتبر قرار ترامب مخالًفا لقرارات الشرعيَّة   >>
 الدوليَّة ــ الراعي: خرجنا من األزمة بعودة الحريري 

عن استقالته؛ المستقبل، 11 كانون األول 2017¶

قال النقيب أنطوان قليموس خالل الجمعية 
العمومية للرابطة المارونية: »انطالقًا من 

وجوب متابعة الملفات التي قاربتها الرابطة 
كملف النزوح السوري ومفاعيل الحكم 
الصادر عن مجلس شورى الدولة بشأن 

مرسوم التجنيس، سعت الرابطة من خالل 
االتصاالت التي أجرتها مع أعلى المسؤولين 

في الدولة إلى إعارة هذين الموضوعين 
الحيز األكبر من االهتمام، فأثمرت هذه 

الجهود نقلة نوعية بالتعاطي معها، إذ حضرا 
كبندين أساسيين في كلمة رئيس الجمهوريَّة 

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة وفي 
إطاللة وزير الخارجيَّة في الداخل وفي بالد 

االنتشار، وفي مواقف البطريرك الراعي خالل 
زيارته للواليات المتحدة األميركيَّة...«.

قليموس: تحييد لبنان عن الصراعات   >>
اإلقليميَّة؛ المستقبل، 12 كانون األول 2017¶

الجلسة الثانية في المؤتمر البلدي الفرنسي/
اللبناني في باريس، الذي نظّمه مركز 

الصحافة واإلعالم الدولي في بلدية باريس 
الدائرة الخامسة كانت بعنوان »لبنان في 

مواجهة التحدي اإلنساني للنزوح السوري«، 
وقّدم عضو مجلس بلدية بوتو اللبناني األصل 

موسى غانم دراسة تضمنت إحصاءات عن 
النازحين في لبنان.

مؤتمر بلدي فرنسي لبناني في باريس؛   >>
المستقبل، 12 كانون األول 2017¶

عــن وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمــادة خالل لقائه وفًدا من الوكالة 

الفرنســيَّة للتنمية: »نحن في مرحلة انتقالية 
لمواجهة الحالة الطارئة التي شــكلتها األزمة 

الســوريَّة منذ النزوح إلى حالة دائمة 
للنهوض بالقطاع التربوي اللبناني، اســتناًدا 

إلى قرض وهبة البنك الدولي، وإســتناًدا 
إلى هبات بريطانية وألمانية، وهبة فرنســيَّة 

مرتقبــة، ومن دول مثل اليابان والصين 
واالتِّحــاد األوروبي وغيرهم«. أضاف: »كل 

هذا الجهد يجب أْن يشــكل عندنا رافًدا 
للمؤتمر االســتثماري في باريس الذي تحدث 

عنه الرئيس ســعد الحريري في لقاءات 
فرنســا، إلى مؤتمر بروكسل عن مواجهة 

األزمة الســوريَّة التي لم تنته بعد طالما أنَّ 
هناك 20 ألف تلميذ ســوري إضافي في 

المدارس الرســميَّة اللبنانيَّة، وأيًضا لوضع 
تصــور عام تنفذه من جهة دوائر وزارة 

التربيــة، ومن جهة ثانية المركز التربوي 
للبحــوث واإلنماء، ومن جهة ثالثة الجامعة 
اللبنانيَّــة لكي يكون هناك بعد االنتخابات 

النيابيــة والحكومة الجديدة على األقل، 
إمكان وضع المناهج الجديدة على الســكة 

وبرامج اإلعمار والترميم المســتقبلية«. 
بحث مع »الفرنسيَّة للتنمية« التحضير   >>
لزيارة ماكرون ــ حمادة للمانحين: مواجهة النزوح 

والنهوض التربوي؛ المستقبل، 12 كانون األول 2017¶

عرض رئيس الجمهوريَّة ميشال عون لموفد 
رئيس جمهوريَّة كوريا الجنوبية، خالل 

استقباله إياه في قصر بعبدا، معاناة النازحين 
السوريين وتداعياتها على األوضاع في لبنان، 

متمنيًا على كوريا الجنوبية »المساعدة في 
اتخاذ القرار المناسب إلعادتهم إلى بالدهم، 
وال سيما في المناطق اآلمنة أو تلك التي لم 

تعد تشهد قتااًل«.
دبور نقل إليه رسالة شكر من عباس   >> 

 على موقفه الداعم للقدس وفلسطين ــ عون:
 القرار األميركي خطأ كبير يجب العدول عنه؛

المستقبل، 12 كانون األول 2017¶
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أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني شابًّا من 
التابعية السوريَّة في بلدة قب الياس، بناًء 

على شبهات حول انتمائه إلى تنظيم داعش. 
وأفاد بيان صادر عن أمن الدولة بأنَّ )خ. أ.( 
اعترف بأنَّه كان يتولّى منصب مساعد رئيس 

المكتب اإلعالمي في الرقّة.

وإلى ذلك، استجوبت المحكمة العسكريَّة 
الموقوفين السوريين أسامة جاعور، ومحمد 

درّة، ومصطفى صديق، وجالل نادر، 
المتهمين بجرم »االنتماء إلى تنظيمي داعش 

وجبهة النصرة، والقيام بأعمال إرهابيَّة 
والمشاركة في الهجوم على مراكز الجيش 

اللبناني في بلدة عرسال البقاعية مطلع شهر 
آب 2014«. نفى هؤالء اشتراكهم بالهجوم 

على الجيش، وأعلنوا أنَّهم كانوا مجرّد الجئين 
في عرسال ولم يمارسوا أي أعمال أمنيَّة أو 

عسكريَّة.
لبنان: توقيف قيادي في داعش ومحاكمة   >>

متورطين؛ الشرق األوسط، 12 كانون األول 2017¶

أفادت المفوضيَّة السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أنَّ وكاالت األمم المتحدة 

والشركاء في المنظمات غير الحكوميَّة أطلقوا 
الخطة اإلقليميَّة لالجئين وتعزيز القدرة على 

مواجهة األزمات لسنة 2018، وتبلغ قيمة 
الخطة 4.4 مليارات دوالر أميركي وهي 

تهدف إلى دعم أكثر من 5 ماليين الجئ من 
سوريا كما المجتمعات الضعيفة المستضيفة 

لهم في البلدان المجاورة.
٤.٤ مليارات دوالر خطة األمم المتحدة  >> 
 لسنة 2018 لدعم أكثر من 5 مليين الجئ سوري 

في الدول المضيفة؛ النهار، 13 كانون األول 2017¶

رحبت كتلة المستقبل خالل اجتماعها 
في بيت الوسط، برئاسة الرئيس الحريري 

وبحضور الرئيس فؤاد السنيورة، بنتائج 
اجتماع »مجموعة الدعم الدوليَّة للبنان« في 

باريس، مبدية تقديرها لـ»الجهود المبذولة 
في هذا السياق لعقد ثالثة مؤتمرات عالمية 
خالل النصف األول من العام المقبل، لدعم 

الجيش والقوى األمنيَّة واالقتصاد اللبناني 
ومواجهة أعباء النزوح«.

»المستقبل« تدعم التحقيق في زيارة   >>
 الخزعلي: نرفض لبنان منصة ألجندات خارجيَّة؛

النهار، 13 كانون األول 2017¶

استقبل وزير الداخليَّة والبلديات نهاد 
المشنوق وفًدا من »الحملة الوطنية 

السعودية إلغاثة النازحين السوريين في 
لبنان«. وأوضح المشنوق للوفد أنَّ »مندوبين 

من وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة، وضعوا 
مسودة ورقة عمل لمعالجة ملف النازحين 
السوريين وهذه المسودة بدأت مناقشتها 

من قبل اللجنة الوزارية المعنيَّة«، كما أبدى 
تفاؤله بـ»إقرار هذه الخطة رغم وجود عدد 

من النقاط الخالفية في وجهات النظر«. وبعد 
اللقاء قال رئيس الحملة السعودية: »وضعنا 

معالي الوزير في أجواء نشاطات الحملة 
السعودية في مساعدة الالجئين السوريين 

في لبنان... المساعدات ستستمر لألشقاء 
السوريين في لبنان ولن تتوقف، وإْن شاء 

الله نحن بصدد إجراء االتصاالت إلنشاء مركز 
الملك سلمان لإلغاثة، واألعمال اإلنسانيَّة 

بحيث ستتطور المساعدات لإلخوة السوريين 
واللبنانيين على كل المستويات االجتماعيَّة 

واإلنسانيَّة«.
المشنوق يَُبلَّغ قرار إنشاء   >> 
 »مركز الملك سلمان إلغاثة النازحين«؛ 

الشرق األوسط، 13 كانون األول 2017¶

خالل جولة ميدانية على مشــاريع برنامج 
»أفــكار 3« في منطقة دير األحمر قالت 
منســقة البرنامج إنَّ منطقة دير األحمر 
تعاني مشــاكل المياه وشحها، بما يهدد 

مســتقبل الزراعة واستقرار المجتمع، في 
ظل النزوح الســوري الكثيف إليها.

يذكــر أنَّ »أفكار 3« هو برنامج يهدف إلى 
دعم المجتمــع المدني اللبناني وتعزيز 

قــدرات هيئاته، لدعم التزامها مفهوم 
الحوكمة وقيمها وممارســاته ويطمح إلى 
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إرساء أسس شــراكة عمليَّة بين المنظمات 
غير الحكوميَّة نفســها من جهة، وبين 

المجتمــع المدني والقطاع الحكومي من 
جهة ثانية.

جولة لـ»أفكار 3« على مشاريع  >> 
في دير األحمر؛ المستقبل، 13 كانون األول 2017¶

عن وزير العدل سليم جريصاتي عقب 
االجتماع الدوري لتكتل التغيير واإلصالح 

برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل: »نعم، 
نحن نحرص، في ظل أزمة النزوح والتحديات 
األخرى، على أْن يقف المجتمع الدولي أكثر 

من متفرج علينا، وأْن يساهم مساهمة فاعلة 
في حل المعضالت التي تشكل تحديات 

أساسية لنا«.
»التغيير واإلصلح«:   >> 

موقف لبنان في »مؤتمر باريس« كان متماسكًا؛ 
المستقبل، 13 كانون األول 2017¶

لمناسبة »اليوم العالمي لحقوق اإلنسان« 
نظَّم مجلس النواب، بالتعاون مع لجنة 

حقوق اإلنسان النيابية وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي والمكتب اإلقليمي لمكتب 

المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق 
اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

ندوة بعنوان »التقدم المحرز على طريق 
تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان« 

وذلك في قاعة المكتبة العامة في المجلس. 
رئيس لجنة حقوق اإلنسان النائب ميشال 
موسى قال: »رغم الملف الثقيل للنازحين 
إنسانيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وديموغرافيًّا، 

يعمل لبنان على التعاطي مع النازحين 
بكرامة ووفًقا لمعايير حقوق اإلنسان مع 

األخذ في االعتبار صعوبة األوضاع االقتصاديَّة 
واالجتماعيَّة، على أمل أْن يتحمل المجتمع 

الدولي مسؤولياته األدبية واألخالقية 
واإلنسانيَّة في هذا الشأن، للتخفيف من 

تداعيات هذا الملف على لبنان«.  مقرر لجنة 
حقوق اإلنسان النيابية النائب غّسان مخيبر، 
قال: »إنَّ لبنان لم يلحظ في الخطة الوطنية 

لحقوق اإلنسان أي تدابير خاصة باللجوء 
السوري«.  

ندوة في مجلس النواب عن الخطة الوطنية   >>
لحقوق اإلنسان؛ األنوار، 13 كانون األول 2017¶

عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خالل 
حوار استضافه معهد كارنيغي للشرق األوسط: 
»لن تكون هناك أي عالقة مع سوريا في حال 
بقي بشار األسد في السلطة«، وأضاف: »لدينا 
1.5 مليون نازح سوري في لبنان، وهذا واقع، 
وهؤالء يريدون العودة إلى سوريا وهذا واقع 

أيًضا. ولكن لكي نتمكن من التعامل معهم 
وحتى مغادرتهم، فإنَّنا نقوم بخدمة عامة لكل 
المجتمع الدولي. فمهما دفعنا اليوم للنازحين 
فإنَّ ذلك لن يخلق وظائف وأعمااًل. ما يجب 

أْن نقوم به هو خلق وظائف للبنانيين 
والسوريين، وعلينا أْن نبدأ باالستثمار وإعداد 
البنى التحتية والوظائف«، الفتًا إلى أنَّه »على 
العالم أْن يدرك أيًضا أنَّ أي نزاع مع إسرائيل 

ستكون له آثار على 1.5 مليون نازح أيًضا. 
هؤالء لن يبقوا في لبنان أو يعودوا إلى سوريا 
بل سيهربون إلى أماكن أخرى. على المجتمع 

الدولي أْن يدرك أنَّه في حال غادر نازحون 
جدد فإنَّهم لن يذهبوا إلى دول عربيَّة بل إلى 

أوروبا«. 
رأى في حوار مع »كارنيغي الشرق  >> 

األوسط« أنَّ القرار األميركي ليس حكيًما والحل 
بمشروع الدولتين ــ الحريري: النأي بالنفس خطوة 

 أولى لحياد لبنان ونحتاج إلى دعم سياسي ومالي دولي؛
المستقبل، 1٤ كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه، نقاًل عن 
»مصدر أوروبي«: »إنَّ أوروبا تتفّهم الضغط 
الهائل على لبنان من جراء وجود النازحين، 
وتستنتج أنَّ هناك عودة أكبر من تركيا إلى 
سوريا وهذا ليس وضع النازحين في لبنان 
حيث إنَّ 79٪ من الالجئين في لبنان هم 

نساء وأطفال«.
مصدر أوروبي: يجب دعم الحريري لضمان   >>
االلتزام بالنأي بلبنان؛ المستقبل، 1٤ كانون األول 2017¶
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ا خالل توزيع  حازت ملك النمر تقديرًا خاصًّ
جوائز »تكريم« في األردن. السيدة نمر هي 
ابنة إسطنبول وقد بدأت حياتها العمليَّة مع 

المهّمشين منذ أكثر من 25 سنة، وكرّست 
جهودها لتحسين حياة الالجئين الفلسطينيين 

المقيمين في مخيّمات لبنان. أّسست 
»جمعية الدعم االجتماعي« التي تساعد 
أكثر من 100 مسّن ومسنَّة في مركزين، 

كما أّسست »جمعية توحيد شبيبة لبنان« 
التي تتابع من خاللها عملها مع الالجئين 

والمجتمعات المهّمشة لتأمين فرص تعليم 
وعيش أفضل.

»تكريم« تحتفي باإلبداع العربي في عّمان؛   >>
المستقبل، 1٤ كانون األول 2017¶

عن وزير الدولة النروجي للشؤون الخارجيَّة 
بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري: 
»نحن ندعم إعالن باريس الصادر في 8 

كانون األول عن مجموعة الدعم الدوليَّة. وقد 
شددت على أهميَّة مواصلة المسار السياسي 
الذي دعا إليه رئيس الحكومة. كما أنَّنا نبقى 

ملتزمين مساعدة الالجئين األكثر ضعًفا 
والمجتمعات المضيفة في لبنان، بالتنسيق 

مع أولويات الحكومة، حتى نمّكنهم من 
العودة إلى سوريا بأمان وطوعية وكرامة 

تحت إشراف مفوضيَّة األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين«.

الحريري: ثابتون في تحالفاتنا   >> 
وصداقاتنا اإلقليميَّة؛ النهار، 15 كانون األول 2017¶

افتتح المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم المبنى الجديد لمركز أمن القاع 

الحدودي عند معبر جوسيه القاع. رفع العلم 
اللبناني فور وصول اللواء ابراهيم، فيما كان 

في انتظاره، على بعد حوالى 20 مترًا من 
الجانب السوري، وفد سوري يتقدمه وزير 

الداخليَّة محمد الشعار ومحافظ حمص طالل 
البرازي. وبدا أنَّ هذا الوفد كان ينتظر تحية 

مباشرة من إبراهيم الذي توجه بعد ذلك 
إلى خيمة االحتفال، حيث ألقيت كلمات، ما 

خلق حااًل من اإلرباك واالستياء لدى الوفد 
السوري الذي فوجئ بما حصل، وعاد إلى 
الداخل السوري، في وقت لم يتمكن فيه 

نواب حزب الله من إيجاد مخرج لألمر الذي 
بّرره أحد المشاركين بأنَّه ال يعدو كونه »سوء 

تنسيق«... وكان الوزير السوري أكد لدى 
افتتاحه المعبر من الجهة السوريَّة أنَّه »ال 
معوقات أمام أي مواطن سوري يرغب في 
العودة إلى سوريا، وأنَّ الحركة على المعبر 

ستعود إلى طبيعتها حيث إنَّ العالقات 
اللبنانيَّة/السوريَّة طبيعية وال يمكن أْن 

تفصلها أي عقبة«. 
إبراهيم افتتح مركز أمن عام القاع   >> 

الحدودي و»سوء تنسيق« أدى إلى انسحاب الوفد 
السوري؛ وسام إسماعيل، النهار، 15 كانون األول 2017¶

أكد النائب نوار الساحلي خالل افتتاح معبر 
جوسيه الحدودي من الجهة السوريَّة أنَّها 

»خطوة أولى لعودة النازحين إلى سوريا«، 
معتبرًا أنَّ »لقاء المسؤولين السوريين أمر 

طبيعي وهذا سينعكس إيجابيًّا على لبنان«. 
وقال: »العالقة مع اإلخوة السوريين أكثر من 

طبيعية واليوم انتصرنا على اإلرهاب«.
الساحلي في افتتاح معبر جوسيه  >> 

 الحدودي مع سوريا: خطوة أولى لعودة النازحين؛
الديار، 15 كانون األول 2017¶

اعتبر وزير الدولة لشــؤون النازحين معين 
المرعبي أن فتح معبر جوســيه »خطوة 

مفيــدة«، وهي »دعوة جيدة ألْن يعود موالو 
النظام الســوري إلى سوريا«، وأضاف: »نريد 
أْن يعود جميــع النازحين إلى بلدهم، بهدف 

الحفاظ على عروبة ســوريا، وكي ال نترك 
مجااًل لإليراني بــأْن يتحكم باألراضي العربيَّة 
والســوريَّة، ومنًعا للتغيير الديموغرافي في 
البالد«. وأضاف: »ال أشــكك بجدية الدعوة، 
ومــن يريــد أْن يذهب يمكنه ذلك. أصاًل، لم 
نغلق حدودنــا بوجه الراغبين بالعودة، وقد 

وضعنــا ملف إعادة النازحين بعهدة األمم 
المتحــدة ألنَّنا ال نعرف إذا كانت المناطق 
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التي ينوون العودة إليها آمنة أم ال، وال يمكن 
ضمانة كالم المسؤولين السوريين في النظام. 
فبالنظر للمجازر واالرتكابات، ال يمكن وضع 

أرواح إخواننا السوريين برقبتنا«.
لبنان يعيد تشغيل آخر  >> 

 المعابر الشرعيَّة المغلقة مع سوريا؛
الشرق األوسط، 15 كانون األول 2017¶

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل 
لقائه مع المنسق الخاص الجديد لألمم 

المتحدة في لبنان أنَّ »أهم مساعدة للبنان 
في موضوع النازحين السوريين هي في 
تحقيق الحل السياسي لألزمة السوريَّة«.

بري يدعو األمم المتحدة إلى استكمال  >> 
 موضوع الحدود البحرية والمنطقة االقتصاديَّة؛

المستقبل، 15 كانون األول 2017¶

عن وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة خالل افتتاح أعمال المؤتمر العربي 
في مقر المكتب اإلقليمي لليونيسكو تحت 

عنوان »الجودة والتجدد في تطوير مهنة 
التعليم: قضايا وتحديات«: »إنَّنا نتحمل 

بكل مسؤوليَّة تقديم التعليم لمئات آالف 
النازحين في مدارسنا، لكي ال يضيع جيل في 

الفوضى واإلرهاب ولكي نؤهلهم ليتسلموا 
عمليَّة بناء بالدهم عندما تتوافر شروط 

عودتهم اآلمنة إليها«.
حمادة: تجديد المناهج التربوية وعصرنتها؛   >>

المستقبل، 15 كانون األول 2017¶

استعرض السفير البريطاني في لبنان في 
احتفال أقامه في منزله على شرف المجتمع 

المدني لمناسبة اليوم العالمي لحقوق 
اإلنسان »العمل الذي تقوم به السفارة 

البريطانية من خالل دعمها لحقوق اإلنسان 
في لبنان بما فيها حقوق المرأة ومكتومي 

القيد ومعايير االحتجاز ومنع التعذيب 
وحماية الالجئين«.

شورتر: دور للمجتمع المدني في   >>
االنتخابات؛ المستقبل، 15 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه نقاًل 
عن »مصادر«: إنَّ اإلحصاء الذي تم إنجازه 

بموجب قرار كان قد صدر عن الحكومة 
اللبنانيَّة وبناًء على مذكرة تفاهم جرى 

توقيعها بينها وبين الحكومة الفلسطينيَّة 
في 16 تشرين الثاني من عام 2016 ]والذي 

ستعلن نتائجه في 21 الجاري[، يظهر أنَّ 
عدد الالجئين الفلسطينيين المتواجدين على 

األراضي اللبنانيَّة هو 180 ألًفا فقط.
»المستقبل« تكشف النقاب عن التعداد  >> 

الرسمي للجئين الفلسطينيين: 180 ألًفا ــ لبنان... إلى 
نادي دول النفط؛ المستقبل، 15 كانون األول 2017¶

رفضت القمة الروحية اللبنانيَّة المسيحية/
اإلسالميَّة في بكركي القرار األميركي االعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل مبدية »قلقها 
الشديد من أْن يؤدي التفرد األميركي 

باالنقالب على قرار مهم من قرارات الشرعيَّة 
الدوليَّة، وإلى محاولة فرض تقرير مصير 
الالجئين خارج إطار العودة إلى بالدهم 

المحتلة، وهو أمر يشكل اعتداًء على أمن 
لبنان وسالمته ووحدته«.

<<  القمة الروحية رفضت صوتًا واحًدا قرار 
 ترامب حول القدس وأبدت قلقها من »االنقلب« 

على القرارات الدوليَّة؛ النهار، 15 كانون األول 2017¶

 اتهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان 
السوري الموقوف مصطفى حسن خليل بجرم 

االنتماء إلى تنظيم داعش والقيام بأعمال 
إرهابيَّة في عرسال ونقل أموال إلى التنظيم 

وتبييض أموال.
قراران اتهاميان في قضايا إرهابيَّة؛   >> 

األنوار، 15 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: كرر 
رئيس الحكومة سعد الحريري في أول إطاللة 

صحافية بعد أزمة االستقالة في المؤتمر 
السنوي لمركز كارنيغي في بيروت موقفه 
الثابت من عدم نيته االنفتاح على النظام 

السوري، في حين أكد أنَّ موضوع الالجئين 
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يخضع العتبارين أحدهما أنَّه يمكنهم العودة 
إذا ارتأوا ذلك وال أحد يقف في طريقهم، 

وأنَّ لبنان لن يفرض العودة عليهم وأنَّ الحوار 
المحتمل قائم أصاًل عبر المدير العام لألمن 

العام اللواء عباس إبراهيم.

مصادر سياسيَّة لفتت إلى موقف للرئيس 
نبيه بري أمام المنسقة الخاصة الجديدة 

لألمم المتحدة بيرنيل داهلر كارديل قال فيه 
إنَّ أهم مساعدة للبنان في موضوع النازحين 

هي تحقيق الحل السياسي في سوريا ما 
يعني ضمًنا اإلقرار بأنَّه ال عودة محتملة أقلّه 

وفق ما ينتظره لبنان من دون حل سياسي.

واسترعى اهتمام مصادر ديبلوماسيَّة في 
اليومين األخيرين موقف الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين في المؤتمر الصحافي السنوي 
الذي يعقده كل سنة ويمتد لساعات إذ قال 
فيه إنَّ »روسيا جاهزة للمشاركة في جهود 

عالمية تهدف إلى حل مشكلة الالجئين 
السوريين« مضيًفا: »إنَّ هذه الجهود يجب 

حكًما أْن تصل إلى حل هذه األزمة وإنَّ 
سوريا ال تستطيع ذلك وحدها وكذلك األمر 

بالنسبة إلى روسيا«.

بعض المتصلين بالمسؤولين الروس في اآلونة 
األخيرة ينقلون عنهم أنَّ لبنان لم يتقدم بأي 
طلب رسمي إلى روسيا من أجل المساعدة 

في إثارة موضوع الالجئين مع النظام أو 
المساعدة في إعادتهم، وخصوًصا أنَّ روسيا 

هي راعية للواقع القائم في سوريا.

الشروط التي يفرضها النظام على العائدين 
لجهة التزامهم العودة إلى الخدمة العسكريَّة 

اإلجبارية أو دفع أموال لقاء العفو عنهم 
تشكل نموذًجا لمحاذير يخشاها هؤالء.

ملف اللجئين بين مؤتمر بروكسيل وموقف   >>
بوتين؛ روزانا بو منصف، النهار، 16 كانون األول 2017¶

وفًقا لنتائج دراسة أجرتها األمم المتحدة، 
فإنَّ الالجئين السوريين في لبنان هم أكثر 

ضعًفا من أي وقت مضى، إذ يعيش أكثر من 
نصفهم حاليًّا في فقر مدقع، في حين يعيش 

أكثر من ثالثة أرباعهم تحت خط الفقر.

تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين 
السوريين في لبنان هو دراسة سنوية تقوم 

بها المفوضيَّة السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

)اليونيسف( وبرنامج األغذية العالمي. 
ويكشف تقييم العام 2017 أنَّ 58٪ من 

األسر تعيش في فقر مدقع )أقل من 2.87 
دوالر أميركي للشخص الواحد في اليوم(، 

وهي بالتالي غير قادرة على تلبية احتياجاتها 
األساسية.

أرقام مفجعة في دراسة لنسب الفقر  >> 
بين اللجئين السوريين؛ النهار، 16 كانون األول 2017¶

عن الرئيسة التنفيذية لـ»الحركة االجتماعيَّة« 
تمام مروة: »إنَّ الحركة تصر على جعل 

التربية على المواطنة محور مقاربة أساسية 
خاصة بالعمل مع الالجئين ونريد أْن يعود 

السوري والعراقي إلى بلدهما مواطنين 
فاعلين«.

جائزة السلم وتفادي النزاعات لــ »الحركة   >>
االجتماعيَّة«: العمل التنموي مع المهمشين على خطى 

غريغوار حداد؛ النهار، 16 كانون األول 2017¶

عن المدير اإلقليمي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في البنك الدولي خالل إطالق 

»التقرير العالمي للتنمية حول التعليم للسنة 
2018«: »إنَّ لبنان مر وال يزال في ظروف 
صعبة ال سيما وهو يستقبل أكبر عدد من 

الالجئين قياًسا إلى عدد سكانه«.
إطلق تقرير »التعليم   >> 

للسنة 2018« ــ البنك الدولي يحدد السياسات 
التربوية؛ النهار، 16 كانون األول 2017¶

عن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة: 
»السيولة لتمويل االقتصاد بقيت متوافرة ألنَّنا 
حافظنا على استقرار مالي خالل أزمة استقالة 
الحريري، حتى إنَّني أعتقد أنَّه سيكون هناك 

المزيد من الثقة بعد األزمة«. ورأى أنَّ 
تأثير األزمة مع السعودية معنوي أكثر منه 
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اقتصادي. الفتًا إلى أنَّه منذ بدء النزاع في 
سوريا عام 2011 لم يكن للسعوديين دور 

كبير في االقتصاد اللبناني. 
العّد العكسي للنتخابات: خلط   >> 

واسع للتحالفات؛ النهار، 16 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ينتشر 
داخل عرسال 93 مخيًما تتوزع بين الجرد 
والبلدة، ويسكنها أكثر من 120 ألف نازح 
سوري جاؤوا خصوًصا من مناطق القصير 

والقلمون. وال تزال عائالت تمتهن رعي 
المواشي تسكن في مخيمات صغيرة في 

وادي حميد على شكل مجموعات صغيرة، 
بعد الحصول على إذن من السلطات 

اللبنانيَّة، ذلك أنَّ الجيش اللبناني فكك كل 
المخيمات التي كانت هناك بعد انسحاب 10 
آالف مسلح وعائالتهم إلى الداخل السوري... 

غير أنَّ عودة عرسال إلى حضن الدولة 
لم تخفف معاناة الالجئين فيها. ويقول 

النازح خضر الخضير )30 عاًما( إنَّه يعمل 
لدى أهالي عرسال بأعمال البناء متى توافر 
العمل ليعيل والدته. أما النازح بكر الوليد 
فيعاني من البرد ويقول إنَّ معظم أطفال 
مخيمات النازحين يعانون أمراًضا مرتبطة 

بتدني درجات الحرارة لياًل. ويضيف: »َوَعدونا 
بالمازوت وحتى اآلن لم نحصل على شيء... 
نجمع النايلون ودواليب الكاوتشوك ونقطعها 

إلشعالها في المدافئ لياًل«.
البرد يزيد معاناة النازحين السوريين   >> 

 في البقاع اللبناني ــ سجينة سابقة تدرأ الثلج
 والمطر بسقف مغطى بالنايلون؛ حسين درويش،

الشرق األوسط، 16 كانون األول 2017¶

حذرت األمم المتحدة من تزايد الفقر في 
صفوف الالجئين السوريين في لبنان بنسبة 

5 في المئة عن العام الماضي، مؤكدة أنَّ 
أكثر من نصفهم يعيش بأقل من 3 دوالرات 
يوميًّا، ما يعني أنَّهم غير قادرين على تلبية 
االحتياجات األساسية للصمود، وبشكل عام، 

فإنَّ 74٪ من الالجئين السوريين الذين 

شملهم المسح ممن تبلغ أعمارهم 15 عاًما 
وما فوق ال يمتلكون إقامة قانونيَّة .

األمم المتحدة: نصف اللجئين السوريين   >>
في لبنان يعيشون بأقل من 3 دوالرات يوميًّا ــ قالت 

إنَّهم بالكاد يتمكنون من الصمود والبقاء على قيد 
الحياة؛ الشرق األوسط، 16 كانون األول 2017¶

أعلنت المديريَّة العامة ألمن الدولة عن توقيف 
سوري في جنوب لبنان قالت إنَّه اعترف بالقتال 

في صفوف جبهة النصرة في إدلب السوريَّة. 
وأشارت المديريَّة في بيان إلى أنَّه بناًء على 
معلومات توافرت إليها، تمكنت من توقيف 

أحد المواطنين السوريين في تجمع للنازحين 
في بلدة الحنية في قضاء صور، جنوب لبنان، 

»بجرم القتال مع جبهة النصرة«. 
»أمن الدولة« اللبناني يوقف سوريًّا قاتل   >>
مع النصرة؛ الشرق األوسط، 16 كانون األول 2017¶

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي إلى أنَّ »كل نازح يدخل أو يخرج 
أكثر من مرة إلى سوريا، يشطب اسمه عن 

لوائح النازحين، والبعض عاد من تلقاء نفسه، 
بعد أْن تفقد ممتلكاته ووجد أنَّ منزله يصلح 

للسكن، والدليل عودة 230 ألف نازح، فأعداد 
النازحين المسجلين انخفضت من مليون 

و210 آالف إلى 980 ألًفا«، معتبرًا أنَّ »فتح 
معبر جوسيه يسهل عمليَّة عودة النازحين 

ولو بالحد األدنى«. واعتبر أنَّ »تواجد حزب 
الله في المقلب السوري من المعبر وتحديًدا 
في القصير والقلمون يعوق عودة أهالي تلك 

المناطق الذين يربطون عودتهم بانسحاب 
حزب الله«. ونّوه بـ »جهود وزارة الداخليَّة 

والبلديات وتعاونها وتسهيلها إلجراءات تسجيل 
الوالدات والعودة«، موضًحا أنَّه »بحسب 

اإلحصاءات ما يفوق 90 في المئة من النازحين 
أبدوا رغبتهم في العودة إلى سوريا، وبدًءا من 
أواسط عام 2018 سنشهد عودة بأعداد كبيرة 

للنازحين«.
المرعبي: 230 ألف نازح عادوا إلى سوريا؛   >>

المستقبل، 16 كانون األول 2017¶
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عن السفير الهنغاري فوق العادة بيتر 
هالتاي المكلف متابعة مساعدات الحكومة 

الهنغارية في الخارج بعد لقائه وزير 
الخارجيَّة والمغتربين جبران باسيل: »من 
المهم بسبب الهجرة والصراع الحاصل في 
الشرق األوسط صياغة مقاربة تهدف إلى 

إعادة الالجئين إلى أوطانهم وأراضيهم 
وإيجاد حل بعيد المدى ودائم لهذا الصراع، 

وهذا ما تعمل عليه هنغاريا بالتعاون مع 
الحكومة اللبنانيَّة«.

باسيل يبحث مع سفير هنغاريا  >> 
ترميم الكنائس؛ المستقبل، 16 كانون األول 2017¶

عن رئيس »االتِّحاد الدولي للشــباب 
الليبرالي« أحمد الرشــواني خالل افتتاح 

االتِّحاد جمعيتــه العمومية الثانية 
واألربعين فــي بيروت: »من التحديات 

التــي تواجه هــذا البلد موضوع الالجئين 
الســوريين، ولبنان يســتضيف اليوم أكثر من 
مليــون الجئ، علــى الرغم من صغر حجمه. 

وهــذه القضيَّة من أهم األولويات التي 
ســنعمل عليها وسنناقشــها خالل جمعيتنا 
العموميــة«. أما الممثــل المقيم في لبنان 

وســوريا لمؤسسة فريدريش ناومان 
األلمانية فقال في كلمته: »المؤسســة 

عملت على عدد من المشــاريع مع 
الالجئيــن الســوريين في لبنان من أجل 

مســاعدتهم وهم أشخاص ذوو خبرة وكفاءة 
يمكن االســتفادة منهم وليســوا سيئيين على 

اإلطالق كما يحــاول البعض تصويرهم«.
»االتِّحاد الدولي للشباب الليبرالي«  >> 

يفتتح جمعيته في بيروت ــ ضاهر ممثًل أحمد 
 الحريري: لبنان يستقر باالبتعاد عن المعارك اإلقليميَّة؛

المستقبل، 16 كانون األول 2017¶

عن نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري 
خالل ورشة عمل عن »القروض المدعومة 

للمشاريع االستثمارية« من قبل مصرف لبنان 
وآليَّة تسهيل استالمها من المصارف، ودور 
الجمعيات في تسويقها للمجتمع األهلي: 

»لدينا حركة نمو مقبولة تراوح بين 2 واثنين 
ونصف في المئة سنويًّا، وهي أقل من 

المطلوب بسبب النازحين«.
عنداري: مصرف لبنان يُسيطر   >> 

على الوضع النقدي؛ المستقبل، 16 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: اإلشارة 
إلى الفقراء يجب أْن تكون أقله بالتســاوي، 

فال يمكن لمؤسســات األمم المتحدة أْن 
تضيء على أوضاع الالجئين الســوريين مع 

إغفال أوضــاع المجتمع المضيف، حيث 
هنــاك لبنانيون أكثر حاجة في مناطق 

نائيــة عــدة، وهم أيًضا إلى ازدياد مع تراجع 
الوضع االقتصادي وغالء المعيشــة، وقريبًا 

مع ارتفاع األقســاط المدرسيَّة المرهقة أصاًل 
لألهالي. 

فتحت عنوان »الالجئون الســوريون في 
لبنان إلى مزيد من الفقر...« نشــرت 

مفوضيَّة األمم المتحدة لشــؤون الالجئين 
فــي لبنــان تقريرًا لفتت فيه إلى أنَّ »أكثر 
من نصف الالجئين الســوريين في لبنان 

يعيشــون في فقر مدقع، في حين يعيش 
أكثر مــن ثالثة أرباعهم تحت خط الفقر«... 
في المقابل، أظهرت دراســات للبنك الدولي 

عن لبنان، أنَّ 30٪ من اللبنانيين يعيشــون 
تحت خط الفقر.

ال تهــدف المقارنة بالطبع إلى حرمان 
الســوريين المساعدة الضرورية لحياتهم وال 

إلى حجب األنظــار واالهتمام عنهم، لكنها 
تهدف إلى حــث المنظمات األمميَّة على 

إيــالء اللبنانيين االهتمام الكافي، خصوًصا 
أنَّ اللجوء الســوري ضاعف حاجاتهم بعد 

اســتيالء الجئين على وظائف كثيرة برواتب 
ضئيلــة مما حــرم لبنانيين فرص العمل وزاد 

فقرهم. اإلعالم العالمي يتناول باســتمرار 
أوضاع الالجئين، ويتناســى، أو ينسى، أنَّ 

اللجــوء، ضاعف الفقر في لبنان، وأنَّ فقراء 
لبنــان يحتاجون إلى دعم مماثل على 

األقــل ليتمكنوا من الصمود، ولتجنب والدة 
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مشــاعر كراهية حيال الالجئين إذا توافرت 
لهم ظــروف أفضل من بعض المواطنين.      

في لبنان أيًضا فقراء لبنانيون؛   >> 
نايلة تويني، النهار، 18 كانون األول 2017¶

عن وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران باسيل 
خالل جولة على بلدة المية ومية على تخوم 

مخيَّمي عين الحلوة والمية ومية: »نحن 
والفلسطينيون دفعنا ثمن تخلي الشرعيَّة 

الدوليَّة عن مبدأ الحق اإلنساني، لذلك، عندما 
نعبّر عن وجع القدس، هناك تضامن مع 

شعب شقيق ومع قضيَّة قومية ومع الهوية 
التي ننتمي إليها، ولكن هناك تضامًنا مع 

أنفسنا، مع قضيتنا، مع ناسنا الذين، بالطريقة 
نفسها، سلبت حقوقهم وذهبت، لذلك اليوم 
كل هذه األمور حلقة واحدة وقضيَّة حقوق، 
إذا سكت عنها في مكان تذهب إلى مكان 
آخر، وعندما نتكلم هكذا عن القدس فألنَّنا 
ال نريد توطيًنا في لبنان، ال للفلسطيني وال 

للسوري، ونريد العودة إلى فلسطين وسوريا، 
ونريد لبنان مكانًا لكل حر يبحث عن حرية 

ال مستوطنة لغير اللبنانيين«.
جال في منطقَتي صيدا والزهراني  >> 

 وافتتح مكتَبين لـ »الوطني الحّر« في طرابلس ــ 
باسيل: المطالبة بحق لبنان في النفط مقاومة 
اقتصاديَّة؛ المستقبل، 18 كانون األول 2017¶

أعلنت »حركة االنتفاضة الفلسطينيَّة« في 
مؤتمر صحافي في مخيم البداوي برنامجها 

السياسي وأسماء قيادتها على الساحة 
اللبنانيَّة. يذكر أنَّ األمين العام للحركة 

الجديدة هو حسن زيدان أمين سر حركة 
»فتح االنتفاضة« الموالية لسوريا سابًقا، 
والذي قدم استقالته بعد القرارات التي 

اتخذت بحق قيادة الحركة في شمال لبنان.
والدة تنظيم جديد   >> 

في مخيمات لبنان!؛ البلد، 18 كانون األول 2017¶

شرح رئيس الجمهوريَّة ميشال عون للمنسقة 
الخاصة بالوكالة لألمم المتحدة في لبنان 

»موقف لبنان من موضوع النازحين 
السوريين وضرورة عودتهم اآلمنة إلى 

سوريا«، متمنيًا »أْن تتخذ األمم المتحدة قراًرا 
في هذا الصدد«.

عون والحريري استقبل المنسقة  >> 
 الجديدة لألمم المتحدة: لبنان يتمسك بتنفيذ

 القرارات الدوليَّة و11 ألف خرق إسرائيلي؛ 
النهار، 19 كانون األول 2017¶

عن رئيس لجنة الصداقة الفرنسيَّة/اللبنانيَّة في 
الجمعية الوطنية الفرنسيَّة بعد لقائه البطريرك 
الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: 
»لبنان تحمل عبئًا كبيرًا ال يمكن ألي بلد آخر 

أْن يتحمله في موضوع النازحين السوريين، 
لذلك يجب مساعدته على تجاوز هذه األزمة« 
الفتًا إلى أنَّ »عودة النازحين السوريين يجب 

أْن تحصل مع إقرار مشروع السالم في سوريا«.
الراعي التقى رئيس لجنة الصداقة  >> 

الفرنسيَّة اللبنانيَّة؛ النهار، 19 كانون األول 2017¶

تناول رئيس الجمهوريَّة ميشال عون 
مع  النائب أمل أبو زيد ونائب رئيس الرابطة 

المارونية المحامي توفيق معوض خالل 
استقبالهما في بعبدا، »موضوع النازحين 
السوريين وضرورة العمل إلعادتهم إلى 
ديارهم في أسرع وقت نظرًا إلى عدم 

قدرة لبنان على تحمل مزيد من األعباء 
الحياتية واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة الناتجة من 

انتشارهم على معظم األراضي اللبنانيَّة«.
عون تشاور وسليمان في التهديدات   >>

اإلسرائيلية؛ النهار، 19 كانون األول 2017¶

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في بيت الوسط، بحضور مستشاره لشؤون 

الالجئين السوريين نديم المنال، المسؤول في 
وزارة الخارجيَّة الفرنسيَّة المكلف التحضير 

للمؤتمر االقتصادي لدعم االستثمار في لبنان 
السفير بيار دوكين.

بعد اللقاء، قال دوكين: »لقد أعلن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل اجتماع 
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المجموعة الدوليَّة لدعم لبنان في باريس 
أنَّنا سنعقد مؤتمرًا ماليًّا لمساعدة لبنان 

في مجال االستثمار في الفصل األول من 
عام 2018، ولذلك جئت مباشرة للتحضير 
لما يجب القيام به من عمل مع لبنان من 

أجل مساعدته على إعداد برنامج االستثمار 
واإلصالحات التي يجب أْن ترافقه، باإلضافة 

إلى مساعدة االقتصاد اللبناني على االنطالق 
مجدًدا بعد التباطؤ الذي حصل في النمو 

من جهة والتحديات التي واجهها البلد نتيجة 
المشكلة االقتصاديَّة الحاصلة بسبب تدفق 

الالجئين من جهة أخرى«. 
دوكين يؤكد للحريري سعي فرنسا   >> 

لمساعدة لبنان على إعداد برنامج االستثمار 
واإلصلحات؛ المستقبل، 19 كانون األول 2017¶

أقامت »الجمعية اللبنانيَّة للدراسات 
والتدريب« في مركزها في بعلبك حفل تخرج 

أول دفعة من مشروع »بنا«، الهادف إلى 
تدريب مئات الشباب اللبنانيين والسوريين 

على خمسة اختصاصات هي: الرعاية 
الصحيَّة، الفندقية وحسن الضيافة، إدارة 

المستودعات والخدمات اللوجستية، الطاقة 
الشمسية، والتمديدات الصحيَّة والكهرباء،. 
يذكر أْن المشروع ينفذ بالتعاون مع مراكز 

التدريب والتطوير التابعة لـ »رابطة أصحاب 
العمل البافارية« وحكومة والية بافاريا 

األلمانية.
تخريج أول دفعة من مشروع  >> 

تدريب للشباب اللبنانيين والسوريين في بعلبك؛ 
األنوار، 19 كانون األول 2017¶

عن رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية 
الحريري خالل المؤتمر الوطني في السراي 

الحكومي عن »منع التطرف العنيف من 
خالل التعليم«:

 »عملنا مفتوح على الحد من كل ما 
يؤدي إلى التطرف، وأكيد المركز التربوي 

والجامعات والوزارة لديهم مهمة كبيرة في 
هذا المجال إضافة إلى قضايا كثيرة، قضيَّة 

الوجود الفلسطيني والتعليم، قضيَّة النزوح 
السوري...«.

الحريري في مؤتمر »منع التطرف العنيف«   >>
في السراي: واجب الدولة محاربته بالتعليم والثقافة؛ 

المستقبل، 19 كانون األول 2017¶

لفت رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون، خالل 
لقائــه الممثلة العليا لالتحاد األوروبي 

فيديريكا موغريني، إلى »التداعيات الســلبية 
التــي تركها نزوح أكثر من مليون و850 ألف 
ســوري على األوضاع االقتصاديَّة واالجتماعيَّة 

والتربويــة والصحيَّة في البالد« وجدد 
المطالبــة بـ»تحقيق عودة آمنة وتدريجية 

للنازحين إلى المناطق المســتقرة في 
ســوريا«، فيما أعربت المسؤولة األوروبية عن 

»اســتمرار دول االتِّحاد األوروبي في تقديم 
المســاعدات الماليَّة الالزمة لدعم لبنان 

في رعايته النازحين الســوريين في انتظار 
عودتهم إلى بالدهم«. ]في الســياق نفسه[ 

شــكر رئيس الحكومة سعد الحريري موغريني 
التي زارته في الســراي على »مساعدة 

لبنان في مواجهة تداعيات األزمة الســوريَّة، 
ًها[ بالمؤتمرين المزمع عقدهما الســنة  ]منوِّ

المقبلة«.
الممثلة العليا للتحاد األوروبي في زيارة  >> 

 دعم قّدرت حكمة عون ورّحبت بعودة الحريري؛
النهار، 20 كانون األول 2017¶

زارت النائب عن الفرنسيين ما وراء البحار 
إميليا الكرافي رئيس الجمهوريَّة العماد 

ميشال عون في قصر بعبدا وتطرق الحديث 
بينهما إلى الدور الذي يلعبه النواب 

الفرنسيون لمساعدة لبنان، وال سيّما في ما 
يخّص قضيَّة النازحين السوريين، وضرورة 

عودتهم اآلمنة إلى بالدهم. كذلك، اجتمعت 
الكرافي مع وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 

باسيل في مكتبه في الوزارة، وتناول البحث 
أزمة النازحين السوريين.

الكرافي تزور عون والحريري وباسيل  >> 
وقائد الجيش؛ المستقبل، 20 كانون األول 2017¶
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استكمل مكتب هيئة اإلغاثة في عكار 
توزيع الحصص الغذائية، ضمن مشروع 

الحصص الغذائية لعام 2017 على النازحين 
السوريين في شمال لبنان، وذلك بتمويٍل 

من األمانة العامة لألوقاف في الكويت 
تحت إشراف بيت الزكاة الكويتي. وقد تم 

توزيع مساعدات على حوالى 200 عائلة من 
النازحين السوريين المتواجدين في سهل 

عكار، والعبدة وبرج العرب، مع اإلشارة إلى 
أنَّ المشروع سيستمر ليشمل 12500 عائلة 

في كل المحافظات اللبنانيَّة.
الكويت... توزيع حصص غذائية على   >>

النازحين في عكار؛ المستقبل، 20 كانون األول 2017¶

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، خالل لقائه مع السفير اإلندونيسي 
في لبنان أحمد خازن خميدي، إلى أنَّ »الحل 

ألزمة النازحين يتّم بالضغط على النظام 
السوري لوقف الحرب وتأمين عودة النازحين 
من أجل إعادة إعمار بالدهم«، وأشار إلى أنَّه 
»مقابل 500 ألف طالب لبناني في المدارس 

الرسميَّة، هناك 550 ألف طالب سوري 
في هذه المدارس، وبالتالي إّن المدارس 

اللبنانيَّة غير مؤهلة الستيعاب هذه األعداد 
الكبيرة، ما أدى إلى وضع دوامات صباحية 

ونهارية لمواجهة هذه األزمة«، كذلك بحث 
المرعبي مشروًعا إندونيسيًّا/لبنانيًّا مشتركًا 

للتدريب على األشغال اليدوية ومهارات 
أخرى، يستفيد منه النازحون واللبنانيون. 
واطلع سفير إندونيسيا من المرعبي على 

اإلجراءات المطلوبة التي يترتّب على 
الجمعيات غير الحكوميَّة اإلندونيسية اتباعها 

لتسليم مساعدات من الشعب اإلندونيسي 
إلى النازحين السوريين والشعب اللبناني 

المضيف، ُمبديًا استعداد بالده تقديم تدريب 
في مجال األشغال اليدوية للنازحين السوريين 
والمجتمعات المضيفة على غرار ما قامت به 

إندونيسيا في فلسطين المحتلّة.
المرعبي يلتقي السفير اإلندونيسي:  >> 

 وقف الحرب السوريَّة لعودة النازحين؛
المستقبل، 21 كانون األول 2017¶

تستعد وكالة األنروا لترميم 950 منزاًل في 
عين الحلوة بعد حصولها على هبة يابانيَّة 
قدرها ثالثة ماليين دوالر مخصصة حصرًا 
إلعادة بناء وترميم المنازل المتضررة في 

الطيرة واألحياء المجاورة، باإلضافة إلى هبة 
إيطالية قدرها مليون ونصف مليون دوالر 

مخصصة للصحة.
األنروا تستعد لترميم 950 منزاًل   >> 

في عين الحلوة؛ البلد، 21 كانون األول 2017¶

أعلنت من السراي الحكومي في بيروت 
نتائج أول تعداد يتم بقرار رسمي لبناني/

فلسطيني لالجئين الفلسطينيين في لبنان 
منذ استضافته لهم قبل 70 عاًما.

نفذ هذا اإلحصاء في 2017 بالشراكة بين 
إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني تحت مظلة 
لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني، وهو يمثل 

نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في 
المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة في لبنان.

رئيس الحكومة سعد الحريري ]الذي ُوِضَع 
االحتفال برعايته[ قال »كان هناك كالم 

على عدد الالجئين الفلسطينيين في البلد 
وتهويل على بعضنا بعًضا، وكنا نسمع أرقاًما 

قياسية تستعمل في السياسة والتجاذبات، 
ولكن هذه اللجنة وضعت األمور في نصابها 

والحكومة أطلقت اإلحصاء، والحمد للّه أصبح 
اليوم لدينا نتائج موثقة. كان البعض يتحدث 
عن رقم 500 ألف أو 600 ألف أو 400 ألف، 

ولكن اليوم أصبح العدد واضًحا، وهو 174 
ألًفا و422، هذا هو الرقم الحقيقي، وعلينا 
واجبات يجب القيام بها كدولة ضمن إطار 
المؤسسات وتحت سقف الحوار والتفاهم، 

واألهم أْن نستمر بالحديث بعضنا مع بعض«. 

ثم تحدث رئيــس لجنة الحوار اللبناني/
الفلسطيني حســن منيمنة، فقال: »سئلنا 

كثيرًا مــا الهدف من التعداد: التوطين، 
التهجيــر، تقليص الخدمات؟ وكان جوابنا 

أنَّ التعــداد عمليَّــة بحثية ال بد منها لتطوير 
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السياســات العامة بناًء على المعطى العلمي 
والرقــم الصحيح. ومن المهم هنا أْن نفصل 

بين نتائج هذا التعداد والتســجيل لدى وكالة 
األونــروا أو وزارة الداخليَّة، والتي يترتب 
عليهــا حق العودة والتعويض، وهو حق 

ثابــت يحميه القانون الدولي، وغير قابل 
للتصرف«.

17٤,٤22 ألف فلسطيني   >> 
 في لبنان و28% غير فلسطينيين في المخيمات؛

النهار، 22 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: شكل 
الرقم الذي أعلنه رئيس الحكومة ســعد 

الحريري لعدد الفلســطينيين الموجودين في 
لبنــان وهو 174.422 ألًفا مفاجأة مذهلة 
وغير متوقعة بالنســبة إلى كثيرين وذلك 

قياًســا، كما قال رئيس الحكومة، إلى »أرقام 
قياســية تستعمل في السياسة والتجاذبات« 
وهناك كما هو معروف أجيال نشــأت على 

وقع أو خلفية وجود فلســطيني ال يزال مثيرًا 
للمخــاوف حتى بعد انتهاء الحرب وخروج 

التنظيمات المســلحة الفلسطينيَّة رسميًّا 
من لبنان... الرقم المعلن يثير إشــكالية في 

حــد ذاته انطالقًا من أنَّه يظهر أنَّ األرقام 
المتداولة ســابًقا أو ما تم توظيفه حتى 

األمــس القريب كانت كلها أقرب إلى وجهة 
نظــر علًما أنَّ بعض المطلعين يقولون إنَّ 

قيــود وزارة الداخليَّة كانت تتحدث عن 
وجود 450 ألف فلســطيني في لبنان في 
األعــوام األخيرة. فهل يكون الرقم الجديد 

وجهة نظر سياســيَّة جديدة تخرج الموضوع 
من وجهة النظر الســابقة وهل سيجد من 

يطعن فيها؟ الرقم مثير لالســتغراب من 
حيــث ضرورة معرفة كيف تناقص عدد 

الفلســطينيين الموجودين في المخيمات 
فــي لبنان، وخصوًصا أنَّ أرقام األونروا كانت 

تظهــر أرقاًما أعلى بكثير من الرقم المعروض 
ومــن حيث ضرورة معرفة أي موجة هجرة 

للفلســطينيين شملت بمعنى إذا شملت 
جميع الفلســطينيين أم موجة هجرة 48 أو 

67 أو ســواهما لئال يتهم الرقم بأنَّه سياسي 
وليــس علميًّا. فالرقم، في حال دقته، ينزع 
ا من األدبيات السياســيَّة اللبنانيَّة  فتياًل مهمًّ

حول رفض التوطين... 
تراجع أعداد الفلسطينيين مؤشر لنهاية   >>

حقبة؛ روزانا بو منصف، النهار، 22 كانون األول 2017¶

عرض رئيس الجمهوريَّة ميشــال عون لدى 
اســتقباله في قصر بعبدا، وفًدا من االتِّحاد 
الدولــي لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمــر، »النتائج المترتبة على وجود 
النازحين الســوريين في لبنان وانتشارهم في 

كل المناطــق اللبنانيَّة«، داعيًا إلى »العمل 
على إعادتهم تدريًجا إلى المناطق الســوريَّة 

اآلمنة وتوزيع المســاعدات الدوليَّة عليهم 
في مدنهم وقراهم، وال ســيما منها تلك التي 

تشــهد مصالحات برعاية الدولة السوريَّة«.
عون: اللبنانيون يحتاجون إلى التضامن؛  >>

النهار، 22 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: أعلنت 
من السراي الحكومي نتائج التعداد العام 

للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات 
الفلسطينيَّة في لبنان... وأحدثت النتائج دويًّا 
واسًعا لجهة الرقم المنخفض ألعداد الالجئين 

الفلسطينيين، وخصوًصا أنَّ هذا التعداد 
هو األول من نوعه منذ 70 عاًما. ويبدو 

واضًحا أنَّ هذا الرقم مثير لالستغراب وأنَّه 
ال بد من شروحات تدلي بها لجنة الحوار 

اللبناني/الفلسطيني وإدارة اإلحصاء المركزي، 
انطالقًا من ضرورة معرفة كيف تناقص عدد 

الفلسطينيين الموجودين في المخيمات 
في لبنان وآليَّة اإلحصاء التي اعتمدت وهل 

شملت موجة هجرة الفلسطينيين، جميع 
الفلسطينيين، أم موجة هجرة 1948 أو 1967 

أو سواهما لئال »يتّهم« الرقم بأنَّه سياسي 
وليس علميًّا. 

كما يشير المراقبون المعنيون إلى أنَّ األسئلة 
التي يمكن أْن تفتح عليها اإلحصاءات 

األخيرة قد تتفاوت. فهل ينقل تضاؤل حجم 



391 390

الفلسطينيين في لبنان مشكلتهم من الصعيد 
الدولي كما كانت عبر »األونروا« التي تواجه 

مشكالت كبيرة، إلى المستوى اللبناني 
الداخلي بحيث يمكن أْن يتولى األفرقاء 

السياسيون اللبنانيون معالجة المشكالت 
المرتبطة بهذا الوجود عبر آليات الدولة 

اللبنانيَّة وعبر بعض المساعدات من الخارج 
فقط أي من دون المسؤوليَّة الدوليَّة التي 

يمكن أْن تتراجع بحكم تراجع العدد وعدم 
تشكيله ثقاًل كبيرًا على لبنان؟

تبديد حكومي لـ»أسطورة«  >> 
التوطين الفلسطيني؛ النهار، 22 كانون األول 2017¶

لفت رئيس »حزب الحوار الوطني« فؤاد 
مخزومي، بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني، 
إلى أنَّ »تعزيز الشراكة بين دول المتوسط، 
يحتّم الوقوف إلى جانب لبنان في المحافل 
الدوليَّة، وخصوًصا في حل مسألة النازحين، 

ومساعدته في تحسين ظروف إقامتهم 
وعودتهم إلى بالدهم أيًضا«.

مخزومي التقى رئيس الوزراء اليوناني؛  >> 
النهار، 22 كانون األول 2017¶

»مزيٌد ِمْن 2017 أو لربَّما أسوأ«، هذه هي، 
بإيجاز، الخالصة التي انتهى إليها المؤتمر 

الذي دعت إليه مؤسسة أمم للتوثيق 
واألبحاث وكان انعقاده يوم السبت الماضي 

في فندق مونرو تحت عنوان: »لبنان 
2018/2017: عود على عام من اللجوء 

وإطالٌل على عام جديد وتحدياته « وشارك 
فيه عدد من األكاديميين واإلعالميين ومن 
ممثلي األحزاب وهيئات المجتمع المدني 

فَْضاًل عن حضور ديبلوماسي الفت.  

افتتح اللقاء المدير المشارك لمؤسسة أمم، 
لقمان سليم، فرحب بالحضور شارًحا أنَّ 

هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع بحثي/
توثيقي أوسع تنفذه أمم بدعم من »معهد 

العالقات الخارجيَّة« األلماني، وأنَّ فذلكة 
هذا المشروع تقوم على الفكرة البسيطة/

المركبة في آن والتي مفادها أنَّ »اللجوء« 
إلى لبنان ليس مشكلة الجئين فقط، سواء 

أكان هؤالء الالجئون فلسطينيين أو سوريين 
أو سوى ذلك، وال هو مشكلة إغاثية، بالمعنى 

الواسع للكلمة، أو استحقاق أمني، بل هو 
أيًْضا، ولربما في المحل األول، مشكلة لبنانيَّة: 
فـ»ال عاَم واِحًدا ِمن سيرِة لبناَن لبناَن الدولِة 

)1920(، أو لبناَن االستقالل )1943(، ال 
يحتمل أْن يقرأ تحت عنوان اللجوء... وإذا 
كاَن التَّذكيُر بأنَّ العدد األكبر ِمَن اللبنانيين 

األرمن وفدوا إليِه الجئين، وبأنَُّه اقتضى لبناَن 
عقوًدا قبل أْن يعترف بلبنانيَِّة آخرين، )أبناء 

وادي خالد أو القرى السبع(، يَُعدُّ خروًجا 
على االستقامة السياسيَّة، فإنَّ اللجوَء السوريَّ 

إلى لبنان، ومع كل ما يستثيره من شؤون 
ومن شجون ومن سجاالت، يُواِجُه اللبنانيين، 

بون منها  مجدًدا، بهذه المشكلة التي يتهرَّ
لين باإلنكار تهربهم من التصدي لكثير  ُمتََوسِّ

من »ملّفات الماضي« القريب منه والبعيد«. 
وإذ اعتبر سليم أنَّ هذا التهرّب هو من 

أسباب »االرتباك اللبناني الموصوف في إدارة 
اللجوء«، َشكََّك في ختام كلمته بأْن يَحمَل 

المستقبل القريب مفاجآت سارة، أو حتى أْن 
يسلَِّم اللبنانيون بأنَّ لإلنكار والتهرب أثمانًا 

باهظة ال تتدنى عما يرتبه اللجوء نفسه من 
أعباء ومن أكالف.

تال هذا التقديم كلمة استهاللية للوزير 
السابق، رئيس لجنة الحوار اللبناني 

الفلسطيني، حسن منيمنة، كانت أشبه 
بناقوس خطر مدو. فبعد أْن الحظ بأنَّ 

»غياب السياسة الرسميَّة اللبنانيَّة عن تحمل 
المسؤوليَّة إزاء قضايا الالجئين، كل الالجئين، 

مرده عدم االعتراف بالمرجعيتين الدوليَّة 
والعربيَّة القانونيَّة واإلنسانيَّة على حد سواء، 
حيث إنَّ لبنان إلى اآلن ال يعترف باالتفاقيَّة 
الخاصة بوضع الالجئين والصادرة عن األمم 

المتحدة عام 1951 وكذلك بروتوكول عام 
1967، كما أنَّه ال يعترف بالبروتوكول الذي 
أقرته جامعة الدول العربيَّة حول الالجئين 
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الفلسطينيين والموقّع في الدار البيضاء 
في العام 1965، وحيث إنَّ عدم االعتراف 

هذا يضعنا أمام فراغ قانوني« خلص إلى أنَّ 
»حالة الفراغ هذه ستقود إلى مضاعفات 
بالغة الخطورة على أوضاع هذه الفئات 

الهشة، وسيتم إدخال هؤالء في بازار موازين 
حسابات األعداد الطائفية ما يجعلهم مجرد 
إضافات في السجالت الفئوية، بدل أْن يتم 

اعتبارهم بشرًا لجأوا إلى بالدنا هرباً من 
االضطهاد الذي يعانونه في بالدهم«.

تال هذه الكلمات االفتتاحية عدد من 
الجلسات التي أدارها اإلعالمي وفيق هواري 

فكانت جلسة أولى تحت عنوان »عام من 
اللجوء في ميزان السياسة والسياسات« 

تحدث خاللها كامل كزبر، عضو بلدية صيدا 
والناشط في العمل اإلغاثي، فقدم عرًضا 

مستفيًضا لواقع حال اللجوءين الفلسطيني 
والسوري في لبنان ثم تاله زياد الصايغ، 

الخبير في السياسات العامة وقضايا اللجوء، 
عبويََّة التي يتزلج على متنها  فاعتبر أنَّ الشَّ

عدد من المسؤولين هي العائق الكبير 
الذي يحول دون أْن تكون للدولة اللبنانيَّة 
سياسة لجوء عامة تراعي الحد األدنى من 

المعايير الدوليَّة وتحفظ المصلحة اللبنانيَّة 
العليا. وإذ توقف مليًّا عند التفاوت الكبير 

في األرقام المتداولة ذات الصلة بالالجئين، 
)السوريين منهم والفلسطينيين(، انتهى 

إلى أنَّه ال سبيل إلى التأمل خيرًا طالما أنَّ 
األرقام، وهي المقدمات التي يفترض بها أْن 

تهدي صناع السياسات العامة، مختلف عليها 
ورهن بتقلب المواقف، وخلص إلى أنَّه »بعد 
حوالى خمس عشرة سنة من التعاطي اليومي 

في الشأن العام، أكاُد أْن أستسلم وأْن أعلَن 
استقالتي من هذا الشأن!«. 

ثم كانت جلسة أخرى تحت عنوان »عام من 
اللجوء في ميزان حقوق اإلنسان واإلعالم« 

تحدث خاللها كل من الصحافيين جانين 
جلخ وثائر غندور والناشط الحقوقي جورج 

غالي. بعد أْن عرض ألبرز وقائع »سجل 2017 

العدلي في موضوع اللجوء« تساءل غالي 
عن جدوى االستمرار في إدانة االنتهاكات 

بالوسائل التقليدية »طالما أنَّ السلطات 
تعرف جيًدا، كلما ارتكبت، على بينة من 
أمرها، انتهاكًا، حدود ردود الفعل عليه«. 

أما جلخ وغندور فركزا في مداخلتيهما 
على أمرين اثنين اعتبرا أنَّه ال سبيل إلى 

فهم دور اإلعالم في منأى منهما: األول هو 
أنَّ الممسكين بالسلطة اليوم في لبنان 
يَُسيِْطروَن على قطاع واسع من اإلعالم 

اللبناني ويتحكمون استطراًدا بما يغذي 
، والثاني هو  به هذا اإلعالُم الرأَي العامَّ

المسؤوليَّة الفردية التي تقع على كل إعالمي 
وإعالمية. فـ»إْن لم يمكن إلعالمي، كما قال 
غندور، أْن يَُغيَِّر من سياسة المؤسسة التي 

يعمل فيها، فأضعف اإليمان أْن يحاول تحّري 
الدقة في المعلومات، وال سيما متى ما كانت 

هذه المعلومات رقمية«. 

عالوة على هاتين الجلستين اللتين أعقب كاًل 
منهما نقاش مسهب، تخلل الجلسات عدد 

من المداخالت لعل أبرزها تلك التي قدمها 
الباحث يغيا طاشجيان وتناولت تغطية اإلعالم 

األرمني اللبناني لموضوع اللجوء السوري، 
وتلك التي قدمها الباحث الفلسطيني هشام 

الدبسي وقرأ خاللها، بعين فلسطينيَّة، الرؤية 
اللبنانيَّة الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني 
وهي الوثيقة التي أطلقتها »مجموعة العمل 

حول قضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان«. 
يُْذكَر أْن الحصاد التوثيقي لهذا المشروع 

متوفر على قاعدة البيانات اإللكترونية التي 
تشرف عليها أمم »ديوان الذاكرة اللبنانيَّة«.

بيان صحافي بتوقيع أمم للتوثيق واألبحاث   >>
)20 كانون األول 2017(. 

انظر أيًضا: »عام من اللجوء«... مؤتمر لمؤسسة »أمم«؛ 
المستقبل، 22 كانون األول 2017¶

لفت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمام 
مؤتمر »القمة العالمية لألعمال« إلى أنَّ 

»األرقام والمؤشرات التي توصل إليها التعداد 
الشامل للسكان والمساكن في المخيمات 
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والتجمعات الفلسطينيَّة بلبنان ترسم صورة 
واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع إخواننا 

الالجئين وتُساهم في صياغة مشاريع وخطط 
للمعالجة«، وحذر من أنَّ »األزمة التي 

واجهتها األونروا في الفترة األخيرة تنعكس 
مباشرة وسلبًا على المتطلبات األساسية 
لالجئين الفلسطينيين«، مطالبًا »الدول 

المانحة بأْن تزيد مساهماتها ودعمها لتمكين 
األونروا من القيام بالتزاماتها وتأمين حاجات 
الالجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب 

قرارات الشرعيَّة الدوليَّة«، في ظل وجود 
»جهات في المجتمع الدولي تريد تعطيل 

األونروا بالعمل على دعمها ومحاربة إلغائها«.
مؤتمر القمة العالمية لألعمال   >> 

 في بيروت للعام الرابع بحضور أكثر من ٤00 
ـ الحريري: هذا هو الوقت األفضل   شخصـ 

 للستثمار في لبنان... وموازنة الـ 2018 تحٍد 
بالنسبة لنا؛ المستقبل، 22 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: بيََّنت 
األرقام في التعداد الشامل للسكان والمساكن 

في المخيمات والتجمعات الفلسطينيَّة 
بلبنان، أنَّ الفلسطينيين أصبحوا أقليات في 

معظم المخيمات المنتشرة على األراضي 
اللبنانية، حيث تحولت هذه المخيمات إلى 
مربعات بؤس يعيش فيها خليط من العمالة 

األجنبية والالجئين السوريين الذين فاق 
عددهم في بعض المخيمات الفلسطينيين.

سقوط »وهم« الوجود الفلسطيني...   >> 
17٤ ألف الجئ فقط في لبنان ــ النازحون باتوا أقليات 

في مخيماتهم... والحكومة تتبنى تحسين أوضاعهم؛ 
ثائر عباس، الشرق األوسط، 22 كانون األول 2017¶

عقد مكتب شؤون الالجئين الفلسطينيين 
في حركة المقاومة اإلسالميَّة »حماس« في 

لبنان ندوة في بلدية صيدا بعنوان »األونروا 
بين تراجع خدماتها والتهديدات الدوليَّة 
بإلغائها«، بحضور ممثلين عن الفصائل 

الفلسطينيَّة واللجان الشعبية والمؤسسات 
األهليَّة اللبنانيَّة والفلسطينيَّة واألونروا، إضافة 

إلى ممثلين عن بلدية صيدا والفعاليات 

السياسيَّة في المدينة. افتتح الندوة رئيس 
»مكتب شؤون الالجئين في حماس« »مطالبًا 
وكالة األونروا بتحسين خدماتها بدل إنهائها، 
والدولة اللبنانيَّة بتسهيل أمور الفلسطينيين 

في لبنان والقادمين من سوريَّة«.
ندوة في صيدا... »األونروا   >> 

بين تراجع خدماتها والتهديدات الدوليَّة بإلغائها«؛ 
اللواء، 22 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: يسعى 
رئيس الجمهوريَّة ميشال عون إلى تحريك 

ملف عودة النازحين السوريين بشكل دائم 
من خالل االتصاالت واللقاءات التي يعقدها 
مع مسؤولين عرب ودوليين... ]ولكن[ رئيس 

الجمهوريَّة يجد أنَّ ثمة من يؤخر هذه 
العودة ويمنع تحقيقها من خالل خطوتين 

تؤثران على اندفاعة النازحين للعودة، األولى 
ممارسة المنظمات اإلنسانيَّة الدوليَّة ضغطًا 

على الراغبين بالعودة من أجل التريث، 
متحدثة عن مخاطر ال تزال تكتنف عودتهم، 

والثانية من خالل إغرائهم بالبقاء في لبنان 
وتسلّم المساعدات المادية والمعيشية 

شهريًّا وبشكل منتظم، وأحيانًا من خالل 
زيادة المخصصات االستثنائية والتقديمات 
النوعية. وهذه الحقائق المثبتة من خالل 
تقارير رفعتها األجهزة األمنيَّة إلى المراجع 

الرسميَّة المعنيَّة، صارح بها الرئيس عون كبار 
المسؤولين في المنظمات الدوليَّة والوفود 

الرسميَّة التي زارت لبنان مؤّخرًا، وكذلك في 
لقاءاته الدوليَّة خارج لبنان مطالبًا بوضع حد 
لمثل هذه التدخالت من المنظمات الدوليَّة 
أو بعض المسؤولين فيها، وال سيما أنَّ لدى 

السلطات اللبنانيَّة معطيات تؤكد رغبة الكثير 
من العائالت السوريَّة بالعودة إلى بالدها 

ال سيما في المناطق التي لم تصل إليها نار 
الحرب، أو تلك التي استعادت هدوءها بعد 

اندحار المسلحين اإلرهابيين وتراجعهم عنها.
لبنان يعترض على تدخل »بعض«   >>

المنظمات الدوليَّة لمنع النازحين السوريين من العودة 
إلى بلدهم!؛ األفكار، 22 كانون األول 2017¶
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أشار وزير الخارجيَّة والمغتربين جبران 
باسيل، خالل الحفل السنوي الذي أقامته 

الوزارة ألعضاء السلكين الديبلوماسي 
واإلداري لمناسبة عيد الميالد، إلى أنَّ »ما 

يهم وزارة الخارجيَّة هو إعادة النازحين 
السوريين وتثبيت اللبنانيين في وطنهم«، 

مشيرًا إلى أنَّه »ال يجب أْن يتسبب استقبال 
لبنان لمئات اآلالف من النازحين بهجرة أبنائه 

إلى الخارج«.
باسيل يدعو إلى دعم تمديد مهلة التسجيل   >>
للمنتشرين اللبنانيين؛ المستقبل، 23 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: شكلت 
وقائع ومعطيات وردت في التعداد 

السكاني لالجئين الفلسطينيين المقيمين 
في المخيمات صدمة للبعض وكانت نتيجة 

طبيعية للبعض اآلخر، وهو التعداد الذي 
كُشف عنه في احتفال رسمي نظمته 

الحكومة في السراي وكان نجمه رئيس 
الوزراء سعد الحريري نفسه، ما يؤشر إلى 
مدى االهتمام الرسمي بهذا الملف الذي 

احتاج إنجازه إلى خمسة أعوام وإلى جهود 
مكثفة لبنانيَّة/فلسطينيَّة بتمويل من اليابان.

الوجود الفلسطيني في لبنان إلى التلشي ــ   >>
 من المسؤول وهل يمكن الحيلولة دون ذلك؟؛
ابراهيم بيرم، النهار، 23 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: األرقام 
مهمة، لكن األهم منها هو استثمارها السيئ، 

والتمهيد لمشاريع مشبوهة، أو برامج 
خارجيَّة تمهد لضرب ما تبقى من مقومات 

البلد، وخصوًصا بعد مرسوم التجنيس 
الشهير الذي بدأ بستين ألًفا ليتجاوز عدد 

المستفيدين منه الثالثمئة ألف بأكثرية 
طائفية واحدة قلبت وبّدلت معادالت 

انتخابية.

منذ أمس بدأت التقارير تشير إلى زوال 
واضمحالل »بعبع« اللجوء الفلسطيني في 
لبنان، بعد صدور إحصاء يفيد بوجود 174 

ألف فلسطيني فقط على األراضي اللبنانيَّة. 

وإذا كان هذا اإلحصاء يعتبر بمثابة أول 
تعداد يتم بقرار رسمي لبناني/فلسطيني منذ 
تاريخ اللجوء قبل 70 عاًما، فإنَّ األسئلة التي 
تطرح، والشكوك التي تحوم حول المشروع 

ونتائجه تبقى ضرورية وملّحة لبلوغ الحقيقة 
أواًل، ولعدم االنزالق بالحقيقة إلى متاهات 

جديدة البلد في غنى عنها ثانيًا.

أواًل: من غير الواضح لماذا نّفذت اإلحصاء 
جهة فلسطينيَّة وليست لبنانيَّة؟ وما هو دور 
اإلحصاء المركزي اللبناني في العمليَّة؟ وهل 

تم إحصاء َمن هم في المخيمات فقط؟ علًما 
بأنَّ المشروع الذي نّفذ في عام 2017 ُعرض 

قباًل على وزراء في حكومة الرئيس تمام سالم 
ولم يتم العمل به وفق ما صرح ذات مرة 

الوزير سجعان قزي لمحاذير عدة من العمل 
ونتائجه واستثماراتها.

ثانيًا: يُطرح سؤال عن التوقيت في وقت 
تسعى فيه الواليات المتحدة إلى مصادرة 

القدس وشطب قضيَّة الالجئين الفلسطينيين 
وإقناع الدول حيث يقيمون بضرورة توفير 

حلول دائمة لهم، أي توطينهم وإْن بتسميات 
أخرى.

ثالثًا: وفق وكالة غوث الالجئين )التابعة لألمم 
المتحدة( فإنَّ لبنان الذي كان نصيبه من 

اللجوء 127600 الجئ بداية، أحصى وجود 
422188 الجئًا وفق إحصاء كانون األول 

2008. وأفادت وكالة الغوث في دراستها 
المشتركة مع الجامعة األميركيَّة في بيروت 
عام 2015 أنَّ أعداد الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان هي بين 260 ألًفا إلى 280 ألف 

نسمة. لكن أحًدا لم يفسر كيف تناقص 
هذا العدد وإلى أين ذهب هؤالء؟ وهل تم 

توثيق مغادرتهم لدى األمن العام عبر المعابر 
الحدودية الرسميَّة؟

إذا كان العدد الفعلي 174 ألًفا كما في 
التعداد، أو كان أكثر بكثير، فإنَّه لن، ويجب 

أاّل يبدل في الرفض المطلق للتوطين.
تعددت األرقام والتوطين مرفوض؛  >>

غسان حجار، النهار، 23 كانون األول 2017¶
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استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون 
وفًدا من القوى اإلسالميَّة الفلسطينيَّة في 

مخيم عين الحلوة ضم رئيس »الحركة 
اإلسالميَّة المجاهدة« الشيخ جمال خطاب 
ومسؤول »عصبة األنصار اإلسالميَّة« الشيخ 

أبو طارق السعدي والناطق باسم »العصبة« 
الشيخ أبو الشريف عقل والحاج عيسى 
المصري من »الحركة المجاهدة«، وذلك 

بحضور قائد منطقة الجنوب اإلقليميَّة في 
قوى األمن الداخلي العميد سمير شحادة، 

وجرى التطرق ألوضاع الالجئين الفلسطينيين 
في لبنان. وكان تنويه بما جرى من إعالن 

عن نتائج التعداد السكاني باعتباره أول 
إحصاء رسمي للفلسطينيين في لبنان يُظهر 
الواقع كما هو من دون تضخيم أو اجتزاء، 

مشددين على أنَّ هذا التعداد يُشكل أساًسا 
ومنطلًقا لرؤية واقعية للجوء الفلسطيني بكل 

معاناته في أية معالجة لهذا الواقع من كل 
جوانبه، ويفتح الباب أمام مقاربة جدية لكل 

المشكالت التي يعانيها ولموضوع الحقوق 
المدنية واالجتماعيَّة لالجئين الفلسطينيين.
»القوى اإلسلميَّة« في عين الحلوة تبحث   >>

وبهية الحريري المخيم وقضيَّة القدس والتعداد الفلسطيني 
والعفو العام؛ المستقبل، 23 كانون األول 2017¶

تمكنت مديريَّة النبطية اإلقليميَّة في 
المديريَّة العامة ألمن الدولة بعد الرصد 

والمتابعة، من توقيف سوريين في قضاءي 
حاصبيا والنبطية، يتواصالن مع »هيئة 

تحرير الشام« و»جبهة النصرة« والجماعات 
اإلرهابيَّة المسلحة في بيت جن ومغر المير 

واعترف الموقوفان بتواصلهما مع »جبهة 
النصرة« وبتهريب بعض األشخاص إلى بيت 
جن وبتهريب أحد اإلرهابيين من الجنسيَّة 
اللبنانيَّة إلى البلدة المذكورة وتأمين بعض 
المواد األولية واألعتدة العسكريَّة والطبية 

إلى الجماعات اإلرهابيَّة في بيت جن ومغر 
المير.

توقيف سوريين يتواصلن   >> 
مع مجموعات إرهابيَّة؛ األنوار، 23 كانون األول 2017¶

حريق في مخيم للنازحين السوريين في 
منطقة المرج بالبقاع الغربي يسفر عن 

احتراق 4 خيم بالكامل و3 بشكٍل جزئي. 
اقتصرت األضرار على الماديات.

حريق في مخيم للنازحين السوريين في   >>
المرج البقاع الغربي؛ اللواء، 23 كانون األول 2017¶

عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي في رسالة الميالد: »ال يمكن القبول 

بأْن يبقى ثلث الشعب اللبناني تحت 
مستوى الفقر، كما أظهرت دراسات البنك 

الدولي. هذا اللبناني الخالق الذي اعتاد 
على البحبوحة والكرامة، كيف القبول به 
يعيش في الحرمان، ال يستطيع أْن يؤمن 

حاجيات الحياة األساسية من غذاء وكساء 
ودواء وتعليم وماء وكهرباء؟ وبالتالزم، أي 

ضمير عالمي يقبل بأْن يعيش 58٪ من أسر 
النازحين السوريين عندنا في فقٍر مدقع، كما 
أظهر تقرير 2017 للمفوضيَّة العليا لالجئين. 

كم يؤسفنا أنَّ األسرة الدوليَّة ال تفي بوعودها 
والتزاماتها وهي التي فرضت الحرب على 
العراق وسوريا وحرضت عليها، وأنَّ دواًل 
مقتدرة بالمال والسالح أججت نارها في 

هذين البلدين وفي سواهما، تهجر المواطنين 
اآلمنين من بيوتهم، وتلقي بثقلهم على الدول 
المجاورة، ومنها لبنان الذي يستضيف مليونًا 
وسبعماية ألف نازح سوري ومئات العراقيين 
باإلضافة إلى نصف مليون الجئ فلسطيني، 

األمر الذي ضاعف حاجات اللبنانيين«. 
البطريرك الراعي في رسالة الميلد: ال يحق   >>

ألحد تسييس القضاء؛ الديار، 2٤ كانون األول 2017¶

عززت اإلجراءات األمنيَّة التي تنفذها 
السلطات اللبنانيَّة الرسميَّة على الحدود 
الجنوبية الشرقية مع سوريا، منًعا لتسلل 

متشددين يفرون من آخر جيب حدودي لهم 
مع لبنان يهاجمه النظام السوري وحلفاؤه 

في بلدة بيت جن في جنوبي غربي دمشق، 
فيما وسع الجيش تدابيره إلى داخل بلدة 

شبعا الحدودية، حيث أوقف سوريين ينتمون 
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إلى »جبهة النصرة«. وقد أعلنت قيادة 
الجيش أنَّه »نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت 
قوة من مديريَّة المخابرات من توقيف عدد 

من السوريين في منطقة شبعا، النتمائهم إلى 
تنظيم جبهة النصرة اإلرهابي، كما عثرت على 

مخزن بداخله كمية من األسلحة والذخائر.
لبنان: إجراءات أمنيَّة لمنع تسلل  >> 

 متشددين إلى شبعا الحدودية ــ الجيش يضبط
 الحدود ويوقف منتمين إلى جبهة النصرة؛

نذير رضا، الشرق األوسط، 25 كانون األول 2017¶

تمكن جهاز أمن الدولة من إلقاء القبض 
على السوري أحمد الرحيل، من بلدة الطبقة 
بالرقة. وذكرت المعلومات أنَّه »ألقي القبض 

عليه وهو آت إلى الهرمل، وبالتحقيق 
معه اعترف بأنَّه المسؤول الشرعي لتنظيم 

داعش«. 
توقيف »المسؤول الشرعي« لـ »داعش«   >> 

في شرق لبنان؛ الشرق األوسط، 26 كانون األول 2017¶

أشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في 
حديث تلفزيوني إلى أنَّ »لبنان غير قادر أْن 

يحتوي كل هذا العدد من النازحين ألنَّ لبنان 
أصاًل كان مرهًقا من حيث خدماته والبنى 
التحتية لديه لذلك أصبح وجود النازحين 

يشكل خطرًا أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا 
واجتماعيًّا«. وأضاف: »أنا مع التنسيق مع 

السلطات السوريَّة من أجل عودة النازحين 
إلى بلدهم والمجتمع الغربي »آخر همه« 

هذا الموضوع«.
الراعي: تمنَّْيت على الحريري   >>

 طّي صفحة »البحصات«؛ موقع ليبانون ديبايت،
26 كانون األول 2017¶

أعلن الســفير اإلماراتي حمد سعيد 
الشامســي أنَّ »هناك خطة إنسانيَّة متكاملة 

وضعتها »ملحقية الشــؤون اإلنسانيَّة 
والتنموية« في الســفارة اإلماراتية تهدف 

إلى إشــراك جميع الجهات اللبنانيَّة، وعلى 
رأسها مؤسســات المجتمع المدني بغية 

مســاعدة المتضررين اللبنانيين والنازحين 
الســوريين، كما العائالت الفلسطينيَّة 

في مختلــف المناطق اللبنانيَّة« ووزعت 
الملحقية بالشــراكة مع منظمة »الفيديرالية 
العالمية للســالم« عبر متطوعين من طالب 

الجامعــة اللبنانيَّة األميركيَّة فرع جبيل، 
مالبس شــتوية وطروًدا غذائية على عدد 
من األطفال فــي مخيم كترمايا للنازحين 

الســوريين. أما في سعدنايل، فقد وزعت 
حقائب مدرســيَّة على الطالب السوريين في 

مدرســة »القديس بيو« للتعليم االبتدائي 
والمتوســط، في بلدة العمرية.

الشامسي: خطة إماراتية إنسانيَّة متكاملة   >>
في 2018؛ النهار، 27 كانون األول 2017¶

أكدت المتحدثة باسم مفوضيَّة األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين في لبنان ليزا 
أبو خالد في حديث إلى وكالة »فرانس 

برس«، أنَّ عدد الالجئين السوريين في لبنان 
تراجع إلى أقل من مليون شخص للمرة 

األولى منذ العام 2014 وقالت: »بلغ عدد 
الالجئين مليون شخص في نيسان 2014. 

وهذه المرة األولى التي ينخفض فيها إلى أقل 
من ذلك«، موضحة أنَّ التراجع يأتي ألسباب 
عدة بينها انتقالهم إلى بلد آخر أو عودتهم 
إلى سوريا أو الوفاة. ووثقت األمم المتحدة 

في نهاية تشرين الثاني الماضي وجود 
997,905 الجئين سوريين مسجلين في لبنان، 

غالبيتهم من النساء واألطفال، مقارنة مع 
1,011,366 في كانون األول العام 2016.

األمم المتحدة: عدد النازحين  >> 
السوريين في لبنان ينخفض إلى أقل من مليون؛ 

المستقبل، 27 كانون األول 2017¶

اعتبر الرئيس ميشال سليمان أنَّ »هناك أمرًا 
جديًدا يستدعي عقد طاولة الحوار الوطني، 

هو وجود النازحين السوريين. وبات من 
الضروري أْن يلتقي اللبنانيون إلى طاولة 
الحوار ليتفقوا على طريقة إعادتهم إلى 

بلدهم، ألنَّ وجود مليونَي شخص من غير 
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اللبنانيين على األراضي اللبنانيَّة بات يمس 
العقد االجتماعي، وهو يستحق دعوة إلى 

الحوار لتثبيت العقد االجتماعي وصونه 
وحمايته«.

سليمان: على حزب الله مناقشة   >>
االستراتيجية؛ المستقبل، 27 كانون األول 2017¶

وضع مركز الدراسات واألبحاث في كلية 
الهندسة الجامعة اللبنانيَّة، »اقتراح شبكة 

للنقل العام في مدن الفيحاء«. والفكرة 
األساسية من المشروع هي تنظيم عمل 

قطاع النقل العام في مدينة طرابلس الكبرى 
التي تعاني اختناقات مرورية ازدادت خالل 
السنوت الخمس األخيرة، ألسباب عدة، منها 
النمو السكاني والعمراني، مضافًا إليها أزمة 
النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون ما 

ال يقل عن 38 في المئة من سكان العاصمة 
الثانية.

1٤ خطًّا تخدم طرابلس الكبرى  >> 
وإخراج مواقف الباصات إلى أطراف المدينة؛ 

المستقبل، 27 كانون األول 2017¶

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة مع وفد من المركز الدولي للتعليم 

النوعي/مدارس الكويت الخيرية، واطلع 
منه على برنامج المركز ونشاط مدارسه 

وهي 15 مدرسة موزعة بين منطقة الشمال 
وعكار والضنية، وتستقبل التالمذة النازحين 

على المستويات كافة. ورحب حمادة 
بالوفد واقترح تسجيل التالمذة النازحين 

الذين دخلوا التعليم النظامي في المدارس 
والثانويات الرسميَّة لتخفيف األعباء عن 

الجمعية ولكي يحصلوا على شهادات رسميَّة 
لبنانيَّة معترف بها، ولفت إلى أنَّ »العام 

الدراسي الحالي شهد تسجيل نحو 25 ألف 
طفل نازح جديد في المدارس الرسميَّة وهم 

من الذين ولدوا في لبنان«.
حمادة تابع احتياجات التلميذ  >> 

 النازحين مع وفد المركز الدولي للتعليم النوعي؛
األنوار، 27 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: هناك 
كالم كثير يترّدد في الكواليس، منذ أْن صدر 
تقرير دائرتي اإلحصاء اللبنانيَّة والفلسطينيَّة 

عن عدد الفلسطينيين في لبنان. في أول 
كانون الثاني 2014، أصدرت وكالة األونروا 

تقريرًا عن الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
فحّددت عددهم بـ 483.375 نسمة. وبعد 
عام، في أول كانون الثاني 2015، أصدرت 

تقريرها التالي، وفيه أصبح العدد 493.134، 
أي بزيادة نحو 2٪ سنويًا. ويعني هذا النمّو 

أنَّ العدد المفترض يجب أْن يكون قد 
أصبح اليوم، بعد عامين تماًما، نحو 515 

ألف نسمة. ولطالما كانت الدوائر الرسميَّة 
اللبنانيَّة، المعنيَّة، مقتنعًة بأنَّ العدد يقارب 

الـ 400 ألف، أي أنَّه أقل من رقم األونروا 
بنحو 100 ألف، ألنَّ هناك أعداًدا من 

الفلسطينيين غادروا تباًعا إلى بلدان أخرى. 
ولكن الجميع فوجئ بالعدد الصادر قبل أيام 
عن إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبإشراف 
لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني، وهو 174 
ألف نسمة فقط، ما يدفع إلى السؤال فوًرا: 

هل يُعَقل أْن يكون التفاوت في األرقام 
مع األونروا شاسًعا إلى هذا الحّد، وكيف 

يكون ذلك؟ المدافعون عن التقرير الصادر 
حديثًا يقولون إنَّ األونروا تسّجل الالجئين 

في لبنان، لكنها ال تسّجل الوفيات غالبًا، وال 
المهاجرين. ولذلك ينمو العدد في سجاّلتها 
وال يطرأ عليه تراجع، فيما هناك في الواقع 

موجات من الهجرة، وخصوًصا خالل األزمات 
والحروب )حرب 1975، اجتياح 1982 

وحروب المخيمات على اختالفها(. هذا الكالم 
منطقي، ولكنه ال يكفي لإلجابة عن األسئلة 
التي أحاطت بملف النازحين الفلسطينيين 

في لبنان خالل العامين األخيرين نتيجة 
تراجع خدمات األونروا. فمع مطلع العام 

2016، بدأ يرتفع مستوى التوتر بين األونروا 
والالجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب 

تجميد المنظمة عدًدا من أنشطتها، وخصوًصا 
لجهة التمويل.
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الفلسطينيون يتّهمون المنظمة بأنَّها تقلّص 
خدماتها قصًدا، سعيًا منها إلى إقفال مكاتبها 

تدريًجا، ليصبح الالجئون الفلسطينيون، 
على غرار النازحين السوريين، من اختصاص 

المفّوضية السامية لالجئين. وهذا األمر يحمل 
معاني بالغة األهميَّة ألنَّه يعني عمليًا سحب 

الورقة الدوليَّة الوحيدة التي تعترف بحّق 
الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم. 

كل إشارة تتعلّق اليوم بالالجئين الفلسطينيين 
ر في خلفياتها.  ينبغي النظر إليها بدقّة والتبصُّ

فالضغط اإلسرائيلي إلقرار االعتراف دوليًا 
بالقدس عاصمة إلسرائيل يمكن اعتباره 

مدخاًل إلى مفاوضات شاملة ونهائية حول 
الملف الفلسطيني، تريد منه إسرائيل 

تحقيق هدفها األساسي، وهو تصفية القضيَّة 
الفلسطينيَّة.

ن يعرف شــيًئا  الرجاء ممَّ  >> 
 عن 3٤1 ألف فلســطيني...؛ 

طونــي عيســى، الجمهوريَّــة، 27 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: علَّق 
اللواء جميل الســيّد، المدير العام األسبق 

لألمن العام، على الدراســة اإلحصائية ألعداد 
الفلســطينيين في لبنان، بتغريدة تضّمنت 
اآلتي: لدى األونروا ورســميًّا: عدد الالجئين 
الفلســطينيين المسّجلين في لبنان470 ألًفا!

في دراســة خاصة بلجنة الحوار اللبناني 
الفلســطيني عددهم 171 ألًفا واقترَحت 

منحهم حقوق المواطنة باســتثناء الجنسيَّة! 
الرقــم الصحيح 470 ألًفا! الرقم اآلخر 

غير رســمي ويخدم خطة ترامب! احذروا 
التوطين باالحتيال... قالت المتحدثة باســم 

مفوضيَّة األمم المتحدة لشــؤون الالجئين 
ليزا أبو خالد إنَّ عدد الالجئين الســوريين 

في لبنان تراجع إلى أقل من مليون شــخص 
للمــرة األولى منذ العام 2014، ووثقت 
الوكالة في نهاية تشــرين الثاني وجود 

997.905 الجئين ســوريين في لبنان.

إذا كان تزامــن صدور تلك األرقام عن 

الســوريين والفلسطينيين جاء صدفة، فإنَّ 
تبســيط األمر وبدء الحديث عن حقوق 

إقامة وعمل ضمن ظروف إنســانيَّة تراعي 
المعاهدات الدوليَّة وشــرعة حقوق اإلنسان 

في هذا الوقت بالذات، وضرورة إســقاط 
»بعبع« األرقــام الكبيرة والتهويل بها، 

تطرح أســئلة مشروعة حول األهداف التي 
يريدهــا المجتمع الدولي، )ربما متواطئًا 

مع لبنانيين( والذي بات يربط مســاعداته 
بتوفير اإلقامة اآلمنة اجتماعيًّا ومعيشــيًّا 

وصحيًّــا وتربويًّا لالجئين على أراضيه. 
هذه الحقوق، وإْن لم تَرَْق إلى مســتوى 

منحهم الجنســيَّة، إاّل أنَّها كافية لجعل إقامة 
الالجئين الســوريين إقامة دائمة ومزمنة، 

مــا يقضي علــى التوازنات القائمة في البلد، 
ويمس طرق العيــش الحياتية والثقافية 

والعماليَّــة وما يتعلق بها.  
معضلة األرقام: بعد مفاجأة الفلسطينيين   >>

 انخفاض عدد السوريين إلى أقل من مليون؛
غسان حجار، النهار، 28 كانون األول 2017¶

سئل رئيس الجمهوريَّة ميشال عون لدى 
استقباله في قصر بعبدا وفًدا من »اللقاء 

التشاوري للمحافظات« برئاسة رئيس 
المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع 

عبد الهادي محفوظ عن أزمة النازحين 
السوريين وطريقة حلّها، فأوضح أنَّه طرح 
منذ أعوام »استقبال لبنان للنازحين ذوي 

الحاجات اإلنسانيَّة الملحة فقط، ألنَّ مساحته 
وعدد سكانه ال يسمحان باستقبال أعداد 

كبيرة كما هي الحال اليوم، حيث هناك أكثر 
من مليون و850 ألف نازح سوري. وأضاف أنَّ 

لبنان يدرس اتخاذ سلسلة خطوات لمعالجة 
هذا الموضوع والحد من تداعياته، خصوًصا 

أنَّ لبنان لم يتلق أي دعم من الدول ويتحمل 
وحده نفقات رعاية النازحين«.

عون التقى »اللقاء التشاوري«   >> 
 وعطية ومدللي والمعلم: سأعمل لرفع 

 الحرمان عن كل المناطق ألنَّ المعاناة واحدة؛
النهار، 28 كانون األول 2017¶
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على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تلوح في 
أفق سنة 2018 آفاق وتحديات اقتصاديَّة 

مهمة من أبرزها:

- توقيع لبنان اتفاق تلزيم البلوكين النفطيين.

- إقرار مشروع موازنة سنة 2018.

- مؤتمر باريس.

- مؤتمر بروكسل 2 للنازحين السوريين 
الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي 

لمواجهة حاجات النازحين السوريين على 
صعيد اإلغاثة والبنية التحتية والتقديمات 
االجتماعيَّة. يواجه المؤتمر تحديات تعود 
إلى كثرة الوعود وإلى ضعف المساعدات 
الحقيقية المحّصلة منه؛ )مؤتمـر بروكسل: 
حجـم الوعــود 6 مليارات دوالر والمحّصل 

أقل من ٪30(.

- تخفيف التوتر في سوريا: يخفف الضغط 
على لبنان ويفتح آفاق عودة النازحين 

السوريين إلى المناطق اآلمنة في سوريا 
)حوالى 70٪ من األراضي السوريَّة( كما يفتح 

المعابر البرية بين لبنان والدول العربيَّة 
)معبر نصيب، معبر جوسيه(، ما يساهم في 
تحسين الحركة التجارية، وال سيما الصادرات 

اللبنانيَّة والحركة السياحية.
اقتصاد 2018: آفاق وتحديات؛   >> 
غازي وزنة، النهار، 28 كانون األول 2017¶

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة بوفد من المتعاقدين الثانويين برئاسة 

حمزة منصور ضم المستعان بهم لتعليم 
النازحين والمتعاقدين في التعليم األساسي 

واألساتذة الذين يتم إعدادهم في كلية 
التربية، وطرح منصور مطالب كل فئة لجهة 

المباراة المحصورة وحفظ حقوقهم برفع أجر 
ساعة التعاقد.

حمادة يتابع مطالب  >> 
 المتعاقدين في »اللبنانيَّة« و»الثانوي«؛

المستقبل، 28 كانون األول 2017¶

تمكنت دورية من المديريَّة العامة ألمن 

الدولة من توقيف السوري أيمن ع. 
وبالتحقيق معه، اعترف بإنتمائه لداعش 

وتعيينه أميرًا وعضًوا في المجلس العسكري، 
وكان يتولى قيادة مجموعة مؤلفة من 

عشرين مقاتاًل، شاركوا في القتال ضد الجيش 
اللبناني بين عاَمي 2014 و 2016، وخطف 
بعض العناصر منه. وكانت المديريَّة العامة 

قد أوقفت قبل أربعة أيام أيًضا، السوري 
ميزر خ. في حي الفيكاني )زحلة(، لالشتباه 

بانتمائه إلى تنظيم داعش.
أمن الدولة أوقف داعشيين؛   >>

األنوار، 28 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: ترك 
إحصاء عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان 

سلسلة تساؤالت حول ماهية هذه العمليَّة 
الحسابية وفي هذا الوقت بالذات، مع اإلشارة 

إلى أنَّ »حليمة عادت لعادتها القديمة« 
في الموضوع الفلسطيني لناحية التوطين 

واإلحصاء والحقوق المدنية، بدًءا بما سّمي 
لجنة الوزيرين في عام 1991 في حكومة 
الرئيس عمر كرامي عندما كُلّف الوزيران 

شوقي فاخوري وعبدالله األمين مسألة 
الحقوق المدنية للفلسطينيين ليطرح هذا 

األمر في الحكومات المتعاقبة، ثم ليغيب عن 
السمع لسنوات ويطل اليوم من خالل عمليَّة 
اإلحصاء التي، بحسب أكثر من جهة سياسيَّة 
لبنانيَّة عليمة، لها أبعاد سياسيَّة أكبر بكثير 

من عدد الفلسطينيين الموجودين في لبنان.

يقول القيادي الفلسطيني صالح صالح إنَّ 
»ما جرى أخيرًا بالنسبة إلى إحصاء عدد 

الفلسطينيين المقيمين في لبنان له جوانب 
عدة، وبالتالي لم تنحصر هذه العمليَّة في 

األرقام على رغم عدم صحتها«، ويبدي 
القيادي الفلسطيني قلقه من »عامل مخيف 

يتمثل بتصفية وكالة األونروا التي تعنى 
بشؤون الالجئين الفلسطينيين وإلغاء دورها، 

وخصوًصا إذا أوقفت الواليات المتحدة 
األميركيَّة دعمها المالي، ما يعني أنَّ األونروا 

ذاهبة إلى تفليسة ماليَّة، وعندئذ حكًما 
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ستتحمل الدولة اللبنانيَّة عبء الالجئين 
الفلسطينيين«، مشيرًا إلى أنَّ »وزير الخارجيَّة 

سابًقا فارس بويز سبق له أْن طرح مشروع 
التوطين من خالل توزيع الفلسطينيين على 

دول الخليج وأوروبا وغيرها، بمعنى أنَّ 
هناك طروحات كثيرة حصلت ماضيًا واآلن 
ثمة مشروع جديد يطرح«... يكشف صالح 

أنَّ هناك فلسطينيين في الريف اللبناني 
وعددهم ال يستهان به، هم خارج اإلحصاء 
األخير، مثل جدرا والرميلة وغيرهما الكثير 

من القرى والبلدات في الساحل والجبل 
والجرد، مضيًفا أنَّ »باحثين اقتصاديين 

على مستوى كبير ومعظمهم من اإلخوة 
المسيحيين، يؤكدون أنَّ الفلسطيني عامل 

أساسي داعم لالقتصاد اللبناني، وخصوًصا من 
المغتربين الذين يعملون في الخليج ودول 

أخرى، ويجب التوقف عند هذه المسألة 
المهمة«.

الوجود الفلسطيني في لبنان   >> 
 إلى الواجهة مجّدًدا: صلح يكشف لـ »النهار« 

 ما يحصل حول اإلحصاء وخلفياته؛ 
وجدي العريضي، النهار، 29 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: 
»المجموعة الدوليَّة لدعم لبنان« شددت 

على عودة آمنة وغير قسرية للنازحين 
السوريين عندما تتوافر الظروف المناسبة، 
ووفًقا للقانون الدولي والمبادئ اإلنسانيَّة، 

وسيجري دعم لبنان والمجموعات اللبنانيَّة 
المضيفة من خالل مؤتمر بروكسل للنازحين 
في الربع األول من سنة 2018 وذلك بتناقض 

تام مع مواقف أطراف لبنانيين تدعو إلى 
عودتهم في أسرع وقت والتطبيع مع النظام 

السوري.
مصادر ديبلوماسيَّة تتخوف من اهتزاز   >>

التسوية: كيف يحفظ االستقرار في جو داخلي هش؟؛ 
سمير تويني، النهار، 29 كانون األول 2017¶

اختتمت »مؤسسة رينه معوض« بالتعاون 
مع بلدية بخعون )الضنية( مشروع إنشاء 

شبكة تصريف مياه األمطار، ضمن إطار 
برنامج »المساعدة الطارئة في المياه 

والصرف الصحي للنازحين السوريين والسكان 
المتضررين في شمال لبنان«، الممول من 
المفوضيَّة السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. ووفق بيان صادر عن المؤسسة 

المذكورة فإنَّ أكثر من 70 ألف لبناني و10 
آالف سوري يستفيدون على نحو ما من هذا 

المشروع. 
»مؤسسة معوض«: مشروع   >> 

تصريف مياه بخعون؛ المستقبل، 29 كانون األول 2017¶

في معرض تقديم التقرير السنوي لقطاع 
التأمين لعام 2016، شدد وزير االقتصاد 

والتجارة رائد خوري على »ثبات االقتصاد 
الوطني في وجه التحديات غير المسبوقة 

الناتجة بشكل رئيسي عن أزمة النازحين 
السوريين وانعكاسها على البنى التحتية 

والبطالة، حيث يزيد عدد هؤالء النازحين 
على ثلث سكان لبنان«.

خوري في مقدمة التقرير السنوي  >> 
 لقطاع التأمين: ثبات االقتصاد في وجه التحديات

غير المسبوقة؛ المستقبل، 29 كانون األول 2017¶

لفت مستشار رئيس الحكومة لشؤون 
النازحين نديم المنال إلى أنَّ »انخفاض أعداد 

النازحين المسجلين إلى ما دون المليون، 
مؤشر إيجابي على صعيد مسار العودة 
الشاملة للنازحين التي تبقى رهن الحل 

الدولي النهائي لألزمة السوريَّة«، مشيرًا إلى 
أنَّ »االنخفاض يعود إلى عودة العديد منهم 

إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب، فضاًل عن 
شطب اسم كل نازح يتوجه أكثر من مرة إلى 

سوريا«.
المنل: المجتمع الدولي  >> 

 سيتحمل مسؤوليته تجاه لبنان في مؤتمر باريس؛
المستقبل، 29 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تعتبر 
جهات سياسيَّة معنيَّة أنَّ تزامن إعالن نتيجة 
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البحث اللبناني عن الالجئين الفلسطينيين 
والتقرير األممي عن النازحين السوريين، 

يثير بعًضا من التساؤالت عن التوقيت وعن 
النتائج في آن مًعا، من دون الذهاب إلى 

نظريات المؤامرة، أقلّه إلى حين اتضاح 
كامل الصورة. ذلك أنَّه ال يمكن الفصل بين 

األرقام التي اعتُبرت صادمة، وبين ما تعّد 
اإلدارة األميركيَّة من خطط عمل ترسي تسوية 
إسرائيلية/فلسطينيَّة بمشاركة ومعرفة عربيَّة 

لصيقة.
الشك أفضل من االنسياق في خطط دوليَّة   >>
ـ مفاجأتا  للسلم تتجاهل دقة الموازين الديموغرافيَّةـ 
أعداد اللجئين الفلسطينيِّين والنازحين السوريِّين في 

لبنان على بساط التدقيق؛ اللواء، 29 كانون األول 2017¶

عقد رئيس اللجنة األسقفية »عدالة وسالم« 
المطران شكرالله نبيل الحاج، ممثاًل باألمين 
العام للجنة فادي جرجس، مؤتمرًا صحافيًّا، 
بدعوة من اللجنة األسقفية لوسائل اإلعالم 

في المركز الكاثوليكي لإلعالم، قدم فيه رسالة 
البابا فرنسيس لليوم العالمي للسالم الحادي 

والخمسين، تحت عنوان »مهجرون والجئون: 
رجال ونساء يبحثون عن السالم«. 

تركز على المهجرين واللجئين وتحتفل   >>
بقداس بالمناسبة في 7 كانون الثاني ــ المركز 

الكاثوليكي قدم رسالة البابا في يوم السلم العالمي؛ 
األنوار، 29 كانون األول 2017¶

أصدرت قاضية التحقيق األول في الشمال 
سمراندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل 

الشابة ريا الشدياق في منزلها في مزيارة 
)قضاء زغرتا( بتاريخ 22 أيلول 2017. وطلبت 
نصار عقوبة اإلعدام للمتهم السوري باسل ح.

طلب اإلعدام لقاتل ريا الشدياق في مزيارة؛   >>
األنوار، 29 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: خرج 
وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري في نهاية 
تشرين األول ليعرض أرقاًما وإحصاءات قال 

إنَّ مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي، 

مشيرًا إلى أنَّ األزمة السوريَّة كلفت االقتصاد 
اللبناني 18 مليار دوالر منذ 2011 حتى 

2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 
ألًفا، وأصبحت نسبة البطالة وفق اإلحصاءات 

عند اللبنانيين 30٪، وزادت نسبة الفقر 
53٪ في الشمال، 48٪ في الجنوب و٪30 
في البقاع، أّما الرقم الصادم فهو أنَّ لبنان 

يستقبل قياًسا بعدد سكانه، النسبة العليا من 
النازحين في العالم، أي 35٪. ]ومما يتبين 
من هذه األرقام أيًضا[ »أنَّ األزمة السوريَّة 

زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40٪، فيما 
زاد استهالك الكهرباء بحيث أصبح لبنان 

يستهلك 486 ميغاواط إضافيَّة من الكهرباء. 
وزاد اإلنفاق في الصرف الصّحي بنسبة ٪40. 
والمشكلة الكبيرة هي في التعليم، إذ وصل 
عدد التالمذة السوريّين إلى 200 ألف، كما 

أنَّ السجون أصبحت مكتظّة، ويمضي القضاة 
وقتًا طوياًل لمعالجة قضايا الالجئين«.

نسبة النمو لم تتخطَّ %2.5   >> 
 والبطالة قرب 30% والعجز عند 10% والجهات

 الدوليَّة تحذر لبنان: باشروا اإلصلحات؛
موريس متى، النهار، 30 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: تسود 
غالبية الالجئين السوريين في لبنان مطلع 

العام الجديد رغبة في الهجرة إلى خارج هذا 
البلد، ألسباب اقتصاديَّة بالدرجة األولى أو 

ألسباب عائلية، وهذا ما بيَّنته أرقام مفوضيَّة 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين التي أشارت 
إلى »أنَّ عدد الالجئين السوريين في لبنان 

تراجع إلى أقل من مليون شخص للمرة 
األولى منذ العام 2014، موضحة أنَّ التراجع 
في أعداد الالجئين يأتي ألسباب عدة بينها 

انتقالهم إلى بلد آخر أو عودتهم إلى سوريا 
أو الوفاة. ووثقت األمم المتحدة في نهاية 

تشرين الثاني الماضي وجود 997,905 
الجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم 
من النساء واألطفال، مقارنة مع 1,011,366 

في كانون األول العام 2016، وبين العام 
2011 وأيلول العام 2017، غادر نحو 49 ألف 
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الجئ سوري لبنان في إطار برنامج األمم 
المتحدة إلعادة التوطين في دول أخرى منها 

الواليات المتحدة والسويد وفرنسا، وغادر 
آخرون بمبادرات شخصية ومنهم من سلك 
طريق التهريب األكثر خطورة إلى أوروبا. 

وأظهر مسح سنوي صادر عن مفوضيَّة األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أنَّ 70 في المئة 

منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأنَّ 34 في 
المئة من أسر النازحين تعاني من انعدام 

األمن الغذائي، مقارنة بــ 23 في المئة 
للعام الماضي، ما يعني ازدياد عدد األسر 
التي خفضت اإلنفاق على الغذاء، وازدياد 

عدد األسر التي تستدين ثمن الطعام، وذلك 
على الرغم من تدفّق 726 مليون دوالر من 
المنظمات الدوليَّة لتلبية حاجات النازحين 
السوريين... وأنَّ غالبية النازحين يعيشون 

في أماكن غير الئقة، وسط ارتفاع كبير في 
معدل التسرب المدرسي، وذلك ألسباب 

عدة، منها طبيعة المناطق التي أتوا منها 
أو عدم تمكنهم من التأقلم مع المناهج 

التعليمية، كما أنَّ 80 في المئة من السوريين 
يعملون في مجاالت حرفية أو دون إدارية، 
وأنَّ ربعهم يتلقى راتبًا ثابتًا، بينما الباقون 

يتقاضون بدل عمل غير ثابت.
النازحون السوريون ينشدون...  >> 

الهجرة؛ الرا السيد، المستقبل، 30 كانون األول 2017¶

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال 
فرعون أنَّه »كلما تحسنت األوضاع في سوريا، 

تحسن الوضع في لبنان من خالل إعادة 
النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئًا 

كبيرًا على لبنان«.
فرعون: تطبيق مبدأ النأي بالنفس يثبت   >>

االستقرار السياسي؛ المستقبل، 30 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشار إليه أدناه: توالت 
عمليات فرار المطلوبين من داخل مخيم 

عين الحلوة، وآخرها ما تردد عن تمكن أربعة 
من أخطر المطلوبين الذين ينتمون إلى 

جماعة أحمد األسير من الفرار من المخيم، 

وأوضح نائب قائد قوات األمن الوطني 
الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، أنَّ 

األجهزة األمنيَّة والعسكريَّة تجري تحرياتها 
واتصاالتها للتثبت من صّحة هذه المعلومات 

من عدمها، وأفادت مصادر متابعة لملف 
اإلسالميين في عين الحلوة، أنَّ المطلوبين 

األربعة »غادروا المخيم فجر الخميس، وتأكد 
وصولهم إلى مدينة إدلب السوريَّة ليل اليوم 

نفسه«. وأكدت مصادر أنَّ هؤالء »غادروا 
المخيم مستخدمين بطاقات لجوء فلسطينيَّة 
بأسماء وهمية، وتولى نقلهم إلى سوريا أحد 

السماسرة القريب من جهة حزبية لبنانيَّة 
نافذة، حيث دخلوا إلى سوريا بواسطة 

جوازات سفر سوريَّة صحيحة«، مشيرة إلى 
أنَّه »بعد اجتيازهم الحدود تسلمهم أشخاص 

موالون للنظام، ونقلوهم إلى شمال سوريا 
ا«. لقاء بدالت ماليَّة مرتفعة جدًّ

»فرار غامض« لمطلوبين من   >> 
 عين الحلوة إلى إدلب؛ يوسف دياب، 

الشرق األوسط، 31 كانون األول 2017¶

التقى عضــو اللجنة المركزية لحركة فتح، 
مفوض الســاحة اللبنانيَّة عزام األحمد، 

المدير العــام لألمن العام اللبناني اللواء 
عباس إبراهيم وبحث معه ضرورة تحســين 

الظروف الحياتية والمعيشــية لالجئين 
الفلســطينيين في لبنان، إلى حين عودتهم 
إلى أرض وطنهم فلســطين، والمراحل التي 

وصلت إليها إعادة تشــكيل القوة األمنيَّة في 
مخيم عين الحلوة.

األحمد يناقش مع اللواء إبراهيم  >> 
 ضرورة تحسين ظروف الفلسطينيين؛ 

الحياة، 31 كانون األول 2017¶

على ذمة المقال المشــار إليه أدناه: نقلت 
أوساط ديبلوماســيَّة لبنانيَّة مطلعة على 

الحــراك األوروبي من أجل دعم النازحين 
الســوريين في لبنان أنَّ األولويَّة لدى الدول 

األوروبية هــي تقليص الدعم المادي لكل 
الســوريين في لبنان، وقد تكرّس هذا التوّجه 
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مــن خالل كل الدعوات الدوليَّة لدمج 
النازحين في المجتمع اللبناني. وكشــفت 

األوســاط أنَّه ما من مشروع جدي لنقل 
النازحيــن من لبنان أو من الدول المجاورة 

األخرى التي لجأوا إليها خالل ســنوات 
الحرب إلى ســوريا. واعتبرت أنَّ الحديث 

عــن إعداد خارطة طريق دوليَّة أو أوروبية 
بشــكل خاص لتأمين هذه العودة ال يتعّدى 

الطرح السياســي، ويجب أْن يشّكل حافزًا 
للحكومــة اللبنانيَّة لكي تأخذ زمام المبادرة، 
وتعمل بشــكل مباشر وبعيًدا عن أي أطراف 

خارجيَّة دوليَّــة أو إقليميَّة، وتقوم بالحوار 
مع النظام الســوري للوصول إلى حلول 

عمليَّــة تؤّمن العودة في أقرب وقت ممكن.
ال حلول دوليَّة في 2018   >>
 لعودة النازحين إاّل عبر بوابة دمشق؛ 

هيام عيد، الديار، 31 كانون األول 2017¶



Rhetoric. An observant reader might object to the pairing of 
the concepts of rhetoric and facts. While the phrase "A Year 
of Asylum" describes the diary's content, we insist that the 
facts and opinions we document, irrespective of their tone 
and content, are reproduced in their original (Arabic) format, 
i.e., without stripping them of their own particular rhetoric. 
These statements display mindless repetition, pettiness and 
triviality, and frequently betray low intellect or poor oratory 
skills on the part of the speakers. At the risk of going even 
further,  we can say that they establish the consistent low level 
of debate regarding the refugee question, coupled with the 
sheer inanity of Lebanese politics around and policy toward 
its refugees. With utmost confidence, we can state here that 
anyone patient enough to leaf through the words of Lebanese 
individuals — with regard to their position of power and 
influence on refugee matters presented in this volume — will 
surely arrive at the same conclusions drawn by us regarding 
their sheer foolishness and incompetence.

¸¸¸

UMAM D&R undertook this compilation primarily for the 
purpose of documentation. Despite the efforts made to ensure 
that it meets high standards of integrity and objectivity in its 
content, along with high standards of readability in terms of its 
format, we still consider it as a template likely to be amended 
and improved in upcoming volumes, covering other years 
of asylum in Lebanon. Notwithstanding these standards, we 
cannot be held responsible for the image this compilation 
reflects of the subjects it has documented. In this sense, we 
believe that the most interesting contribution this diary can 
pretend to make is to present the case for refugeeism as an 
integral component of Lebanon's history in the making!
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its fear that groups of "displaced populations" will morph 
into "security strongholds," whereas the second makes return 
contingent on being "safe," notwithstanding the vagueness of 
this safety.

This brief observation concerning the two excerpts does not 
intend to retrospectively analyze them from the perspective 
of early 2018, nor does it aim to endow them with meanings 
that they do not carry. Our purpose is far more modest. What 
we mean to say is that in 2017, Lebanon — despite an apparent 
return to normality with a new president of the republic and 
a new government — had to deal not only with the myriad 
day-to-day problems worsened by the prior two years of 
presidential vacuum and political uncertainty but also with 
an accumulation of disagreements surrounding the refugee 
crisis. And, this diary of 2017 reflects this reality.

As we noted at the beginning of this preface, the following 
pages contain several repetitions, especially when it comes to 
statements made by Lebanese and foreign officials in Lebanon. 
The massive number of statements made in this regard in 
2017 can be partly attributed to the fact that Lebanon finally 
formed a full-fledged government to replace the previous 
caretaker government, notwithstanding any lack in efficiency 
on the new administration's part. These statements reflect the 
prevailing cultural and political environment in Lebanon, 
which imposes itself on Lebanese nationals as well as the 
refugees. Many of them convey a paucity of imagination 
and even a misunderstanding of the issue at hand, and only 
merit attention for how vapid they are. However, we insist on 
reproducing them in full despite their intellectual mediocrity, 
for we believe that the way Lebanese decision-makers deal 
with the refugee crisis is an integral part of the very problem 
the same decision-makers keep seeking help to face.

This diary is titled Lebanon 2017: A Year of Asylum – Facts and 
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commitments it made [to Lebanon] during various conferences, 
especially those related to maintaining and developing Lebanon's 
infrastructure.
The government believes that the only solution to this crisis is the 
safe return of the displaced to their country. It rejects any kind of 
integration or incorporation into the communities hosting them 
and is keen to see this option at the top of the list of solutions 
proposed for the Syrian crisis.

Regarding the Palestinian refugees, the same Cabinet 
Statement reads as follows:

We renew the commitment of the government to uphold the 
constitutional judgments that reject the principle of permanent 
settlement of refugees in Lebanon (tawteen), especially Palestinian 
refugees with their inalienable right of return to their homeland. In 
the meantime, states and international organizations should fulfill 
all their responsibilities and provide the United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) with sustainable, 
not sporadic, funding, as well as fulfill their commitment to 
provide the funds still needed for the reconstruction of Nahr 
al-Bared camp.
Lebanon officially underscores the importance of strengthening 
Lebanese–Palestinian dialogue in order to shield the [Palestinian 
refugee] camps from disturbances and the use of arms inside them, 
which neither serves the [Palestinian] cause, nor is acceptable to 
the Lebanese people and their government.

Aside from the fact that these two excerpts, both taken from 
texts with political authority, do not go far beyond a host 
of clichés so frequently recycled as to have become almost 
meaningless, it is interesting — for the sake of contextualizing 
the facts and the rhetoric of this compilation — to pause and 
note several themes reflected in both these quotes. First, 
both relegate the Palestinian refugee issue to a lower status, 
marking a fatalistic attitude, and tacitly accepting their 
continued presence in Lebanon as a fait accompli. Second, 
the two texts clearly differ regarding their position on the 
return of Syrian refugees: the first calls for a "quick return," 
clearly alluding to the Palestinian precedent by expressing 
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office, the question of "combating terrorism" preceded that 
of refugees, insinuating causality between the two:

We shall deal with terrorism by preventing, deterring, countering 
and even eliminating it. We also have to tackle the issue of the 
Syrian refugees by ensuring a quick return, striving to prevent the 
transformation of the displacement camps and agglomerations 
into safe havens,(2) in cooperation with the concerned States and 
authorities, and in responsible coordination with the United 
Nations, of which Lebanon was a co-founder and to whose 
charters it is committed in the preamble of its Constitution; while 
affirming that there cannot be a solution in Syria that does not 
guarantee and begin with the return of the refugees. As for the 
Palestinians, we always strive to consolidate and implement the 
right of return.(3)

As a part of the same deal that granted Aoun presidency of the 
Lebanese Republic, Saad Hariri was charged on November 11 
of that same year with the task of forming a new Lebanese 
government. This new government gained the confidence of 
the Lebanese Parliament on December 27, 2016. The Cabinet 
Statement upon which it won the vote stated the following 
regarding the Syrian refugee matter:

As the government reaffirms its commitment to continue working 
with the international community in order to face the burdens of 
the Syrian displacement, while respecting international charters, 
the Lebanese state can no longer shoulder alone these burdens 
that are putting Lebanon under strain socially, economically and 
structurally, when the number of displaced people is now greater 
than one-third of the overall population of Lebanon.

Therefore, we call upon the international community to fulfill its 
responsibilities vis-à-vis the fallout [from this situation], which has 
affected [public] services and the infrastructure [of the country] 
such as electricity, water, the condition of roads, schools, hospitals 
and other facilities that have been stretched past capacity. We 
also call upon the international community to abide by the 

(2) The Arabic original reads mahmiyyat amniyya, which could be translated as "security strongholds."
(3) This excerpt is drawn verbatim from the "official translation of the full text of President Michel Aoun’s 
speech after he was sworn in," The Daily Star, November 1, 2016.

XIX



and shifting balances of power, can trace its origins. With an 
eye on the ongoing debates over Syrian refugees as well as 
those regarding the Palestinian case, UMAM D&R sensed 
the need to compile and catalog its material concerning the 
recent past in a way that addresses the urgent needs of the 
hour more than Memory at Work, which is essentially a more 
general repository. Our daily digest of data is drawn from 
freely available sources and submitted to a steering committee 
that sorts the incidents and events into chronological order; 
this journal emerged as a way of organizing the gathered 
material.

¸¸¸

Coincidences in our programming and funding dictated 
that we inaugurate this series of chronicles within 2017. This 
was an amazing coincidence as 2017 represented a turning 
point in Lebanese politics and in its debates over various 
contentious issues, including those concerning refugees.

Let us refresh our memories. Following a presidential 
vacancy that lasted for two years, five months and six 
days, General Michel Aoun, founder and leader of the Free 
Patriotic Movement and former Commander-in-Chief of 
the Lebanese army, was elected President of the Lebanese 
Republic on October 31, 2016, under still-questionable 
circumstances. However, his election reflected a drastic 
change in the domestic and regional balance of power from 
the time when the term of the previous president, former 
Army Commander-in-Chief Michel Suleiman, expired. 
Aoun’s election came at a moment when "combating 
terrorism" had become the predominant approach to the 
Syrian conflict and its repercussions, foremost of which is 
the refugee issue. Consequently, it was no surprise that in 
his presidential address immediately after being sworn into 
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(1) www.memoryatwork.org

of whether political refugees should be accommodated. 
It would not be an exaggeration to say that refugeeism in 
Lebanon is a decisive factor when decoding not only its 
present but also, more momentously, its past. And, it may yet 
become a decisive factor in determining the country's future, 
in the short and long term. Given the improbable scenario 
of Syrians returning en masse to their country or the equally 
improbable realization of the Palestinians' right to return, it 
is only realistic — though realism may be painful in some 
quarters — to say that refugeeism will continue to influence 
Lebanon's future.

¸¸¸

One of UMAM D&R's foundational convictions is that 
any discussion of matters relating to the past cannot occur 
properly in the present without sufficient knowledge of 
the relevant context and background, along with access to 
an archive of records. Thus, when a particular subject falls 
within our scope of interest, we collect a portfolio of source 
materials connected to the same. In the case of refugeeism, 
we gathered source materials through our digital platform, 
Memory at Work (1), and will continue to add relevant materials 
and documents to it, as it is evident that the refugee issue in 
Lebanon deserves more extensive documentation.

Why is this the case?

To put it simply, the issue of refugees in Lebanon exerts 
control over the country's present, as attested by the materials 
provided in this volume. Moreover, alongside other issues, it 
is also on the path to exerting control over the country's future. 
In this sense, consecutive episodes of refugeeism form the 
chronology using which Lebanon, with all its contradictions 
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of the information upon which the discussants built their 
arguments and counter-arguments. We observed the same 
trend while tracking media outlets, including those believed 
to be "serious" publications. Even individuals regarded as 
experts on the refugee issue often reproduced approximations 
pertaining to the said issue and its timeline.

UMAM D&R did not embark on this program with 
exhaustive knowledge about this issue, nor do we claim 
to possess such knowledge today. However, based on the 
knowledge we have gathered, we can confidently state that 
asylum in Lebanon — both as a concept and a set of facts—
has never been given the attention it deserves, despite its 
significance concerning the historical formation of this 
country and its prominence at critical junctures in both 
peace and wartime. Indeed, the vagueness regarding the 
chronology of the Armenians' arrival and integration into 
the Lebanese social fabric, coupled with the uncertainty 
surrounding the Palestinians' early days in the country, 
is testament to this fact. While this remark may appear to 
undervalue the work done to document these two cases, 
the dearth of sources available regarding the same serves to 
confirm this claim and the pressing need for our efforts in 
this regard.

¸¸¸

As mentioned previously, this project was born into the 
context of Syrian asylum in Lebanon. Nevertheless, from the 
outset, it has focused on two earlier waves of refugees, i.e., the 
Armenians and Palestinians. However, it is not that it ignored 
other groups of refugees, such as the Russians, Greeks, Kurds, 
and Iraqis, nor other facets of refugeeism in Lebanon, such as 
the question of whether Lebanon is a country of refuge, and 
the shifting attitudes among the Lebanese toward the question 
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Lebanon (through its many facets and not only the case of 
Syrian asylum) since the very outset of Lebanon as a state with 
recognized borders that can be crossed legally, illegally or 
under the pressure of forced migration, and with a nationality 
that can be granted or denied to those seeking to acquire it. 
This program did not spring up from nowhere, nor was it 
developed for its own sake. It was devised within the specific 
context of Syrian asylum to Lebanon and dealt with the debate 
among Lebanese themselves about the way to handle this case. 
Needless to add, this debate frequently stirred up memories 
of previous waves of refugees to Lebanon, including the 
Palestinian ones and, to a lesser extent, the Armenian ones.

Among other components, this program aims to create a pool 
of information and records pertaining to incidents of asylum 
to Lebanon on an organized, openly accessible and searchable 
platform, available to all those who are interested in this topic. 
For UMAM D&R, this is a logical continuation of its ongoing 
efforts to deal with Lebanon's conflict-ridden past.

We had assumed that this endeavor would be an easy one, 
which comprised little more than organizing readily available 
information in an accessible manner, especially for the pre-
war period, i.e., before 1975. However, we soon revised this 
assumption in light of the paucity of sources available on the 
topic, especially in Arabic.

This lack of documented knowledge on asylum in Lebanon 
is confirmed through the vague and approximate ways in 
which the said issue is discussed in the media. UMAM D&R 
experienced this vagueness and approximation first hand 
through the series of round tables and conferences to which 
it invited Lebanese individuals from various affiliations, 
in addition to refugees in Lebanon, including naturalized 
former refugees. The discussions that took place during these 
encounters were characterized by the approximate nature 
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Refugeeism in Lebanon:
A Shared Predicament in Debate

Whether the reader chooses to peruse this compilation 
of facts and statements pertaining to the refugee issue in 
Lebanon during 2017 or turns away after a glance at its title, 
they may wonder if this record – with all its entries of events, 
statements and declarations by politicians and even the public 
in Facebook posts and tweets – really deserves such careful 
attention and close reading? This hypothetical reader could 
be even harsher and ask the following: "What is the point of 
spending so much time and effort to extract, sift through and 
organize so much apparently useless information, wherein 
one piece of data is sometimes barely distinguishable from 
another? Would it not have been better to invest this time and 
effort in a more useful direction?"

Our unhesitating answer is no.

From the perspective of UMAM Documentation and Research 
(UMAM D&R), nothing could be more useful than recording 
Lebanon's daily journal through its refugees' voices and as a 
place of refuge. Others, of course, are free to focus on whatever 
they deem most deserving of their time and energy...

In 2016, with the support of Germany's Institute for Foreign 
Cultural Relations (IFA), UMAM D&R embarked on a program 
titled Most Welcome? Lebanon through its Refugees.
Its primary goal was to document instances of asylum to 
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