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تقرير

ّ
النازحون والمخيمات :قنابل موقوتة عسكريًا وسياسيًا
عرضها على املحكمة الدولية ألنها قد
تثبت عــدم صحة االدع ــاء أن الرئيس
الحريري كان مؤيدًا للقرار  .1559وقد
ي ــؤدي ذل ــك إل ــى نـســف الـنـظــريــة التي
ُبني عليها االتهام .فاملتهمون األربعة
ه ـ ــم ،ب ـح ـســب ال ـ ـقـ ــرار االتـ ـه ــام ــي ،مــن
عناصر الحزب و«ال دوافــع شخصية
لديهم الغتيال الـحــريــري» .وبالتالي
يزعم فريق االدعاء أن الدوافع تتعلق
ُ
ب ـق ــرار ح ــزب ــي بــاغ ـت ـيــال م ــن زعـ ــم أنــه
يسعى إلى نزع سالحه.
وقــد تكون هناك أسـبــاب أخ ــرى ،أكثر
خطورة ،تستدعي عدم رفع الحصانة
عــن الرسـ ــن ،أهـمـهــا تنبيهه الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـحــريــري بـخـطــر اغـتـيــالــه قبل
وقوع الهجوم اإلرهابي بمدة قصيرة.
وال بد أن يطرح القضاة على الرسن
ً
س ـ ــؤاال ع ــن م ـص ــادر م ـع ـلــومــاتــه ،وقــد
يتوسعون في البحث ،ما قد يعرضه
للمالحقة القضائية وتحقير املحكمة
إذا ق ــرر ال ـت ـه ــرب م ــن اإلج ــاب ــة أو إذا
سعى إلى تضليل القضاة.
إذا ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة،
الـ ـت ــي يـ ـ ــرأس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فـيـهــا
ً
ن ـج ــل املـ ـ ـغ ـ ــدور ،فـ ـع ــا ت ــري ــد ال ـع ــدال ــة
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص مـ ـ ــن قـ ـتـ ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
رف ـيــق ال ـحــريــري ،فعليها أن تتحرك
وتـطــالــب األم ــن الـعــام لــأمــم املتحدة
برفع الحصانة عن تيري رود الرسن
ليتمكن قضاة املحكمة من االستماع
إل ــى إف ــادت ــه .وإذا ُرفـ ــض الـطـلــب فقد
ي ـك ــون م ــن امل ـنــاســب ال ـت ـقــدم بـشـكــوى
أمام مجلس األمن الدولي.
فـ ـف ــي ح ــال ــة ش ـب ـي ـه ــة ،كـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي آص ـ ــف ع ـل ــي زرداري،
وهـ ــو زوج الــرئ ـي ـســة ب ـي ـنــازيــر بــوتــو
َ
ال ـت ــي اغ ـت ـيــلــت ع ــام  ،2007ق ــد رفــض
تقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر
ع ــن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـش ــأن ال ـجــري ـمــة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـج ـ ــواب
امل ـح ـق ـقــن لـلــرئ ـيــس األف ـغ ــان ــي حميد
كــارزاي ووزيــرة الخارجية األميركية
كوندوليزا رايس اللذين كانا قد نبها
بوتو إلى خطر اغتيالها.
فـهــل تـتـحــرك ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي
ت ـســدد نـصــف كـلـفــة تـشـغـيــل املحكمة
الـ ـت ــي ت ـب ـلــغ ن ـح ــو  60م ـل ـي ــون دوالر
سـنــويــا ،مــن أجــل تحقيق الـعــدالــة في
قضية اغتيال الرئيس الحريري ،أم أن
األمر لم يعد يهم أحدًا؟
(األخبار)

هل انتهت مفاعيل عملية
المخيمات في عرسال؟ وأين
يكمن دور السلطة السياسية
في متابعة ما أفرزته هذه
العملية؟ بين الكالم األمني
وعودة السجال السياسي
حول النازحينّ ،
يرجح بقاء
الخطر األمني من دون
معالجة سياسية جذرية
هيام القصيفي
ال ش ــك ف ــي أن عـمـلـيــة عـسـكــريــة بحجم
مــا حـصــل فــي ّ
مخيمي الـقــاريــة والـنــور
فــي محيط عــرســال ،ال يمكن أن تنتهي
بـمـجــرد االعـ ــان عــن ع ــدد االنـتـحــاريــن
الــذيــن فـ ّـجــروا أنـفـسـهــم ،وإل ـقــاء القبض
عـلــى أكـثــر مــن  300شـخــص والتحقيق
مـ ـعـ ـه ــم ،وب ـم ـع ــال ـج ــة ج ــرح ــى ال ـج ـيــش
اللبناني من إصاباتهم الدقيقة .قضية
بالخطورة التي يتحدث عنها الجيش
ت ـت ـع ــدى م ــا ح ـص ــل م ــن سـ ــرد ل ـلــوقــائــع
بطريقة خـ ّـيــل إل ــى الـبـعــض أنـهــا مبالغ
فيها ،بعدما كثرت التحليالت واالخبار
ال ـت ــروي ـج ـي ــة وال ــوق ــائ ــع ال ـت ــي ت ـب ــن أن
ال صـحــة ل ـهــا ،ال سـيـمــا أن التحقيقات
ال ت ـ ــزال ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا .وك ــذل ــك تـتـعــدى
امل ـ ـحـ ــاوالت الـ ـت ــي جـ ــرت ل ــرب ــط تــوقـيــت
الـعـمـلـيــة ب ــزي ــارة قــائــد الـجـيــش الـعـمــاد
جوزف عون لواشنطن قريبًا.
فــي الــوقــائــع بحسب املعنيني مباشرة،
فــإن ـهــا لـيـســت املـ ــرة االول ـ ــى ال ـت ــي ينفذ
ف ـي ـهــا ال ـج ـيــش م ـثــل هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ّفــي
م ـخ ـي ـمــات ال ـن ــازح ــن .س ـبــق ل ــه أن نــفــذ
مثلها ثالث مرات أو أكثر في عام .2016
العملية بــاملـعـنــى الـعـسـكــري مــدروســة،
ألنها تفترض ضــرب قــوة أمنية كبيرة
طوقًا أمنيًا واسعًا حول املخيم ودعوة
قاطنيه ال ــى ال ـخــروج مــن الـخـيــم ،وفــرز
الـنـســاء واالط ـف ــال واملـسـنــن عــن الفتية
وال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـمـكــن أن ي ـكــونــوا من
حملة السالح أو ينتمون الى تنظيمات
إرهابية ،وإج ــراء جــردة تفتيش شاملة
داخل املخيم.
مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي مـ ـخ ـ ّـي ـ َـم ــي عـ ــرسـ ــال هــو
ال ـس ـي ـنــاريــو ن ـف ـســه ال ـس ــاب ــق ،م ــع ف ــارق
أس ـ ــاس ـ ــي ،هـ ــو أن أرب ـ ـعـ ــة ان ـت ـح ــاري ــن
فـ ّـجــروا أنفسهم بأحزمة ناسفة ّ
جهزت
سـلـفــا ،إمــا عـنــد سـمــاع أص ــوات اآللـيــات
وانـ ـتـ ـش ــار ال ـع ـس ـك ــري ــن ح ـ ــول امل ـخ ـي ــم،
وإمــا عند بــدء عمليات التفتيش .أثناء
الـعـمـلـيــة ،فـ ّـجــر ثــاثــة م ــن االنـتـحــاريــن

أنـفـسـهــم بــالـعـسـكــريــن ،ع ـلــى مـســافــات
قــريـبــة مـنـهــم ،وه ــذا مــا يـفـ ّـســر إصــابــات
الجنود الحساسة .وكذلك ّ
فجر أحدهم
ن ـف ـس ــه بـ ـع ــدم ــا كـ ـ ــان ي ـح ـت ـم ــي ب ــإح ــدى
العائالت ،وحني أقنعه الجنود بإخراج
العائلة ّ
فجر نفسه في اللحظة التي كان
فيها أحــد الـجـنــود يحمل طفلة نازحة
إلخراجها ،ما أدى الــى إصابته ومقتل
الطفلة.
لـ ـك ــن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ت ـن ـت ـه ــي ه ـ ـنـ ــا .ع ــدة
مـ ــؤشـ ــرات وخـ ــاصـ ــات ي ـم ـكــن ال ـتــوقــف
عندها عسكريًاّ :
سبق للجيش أن نفذ عمليات مشابهة،
وهو ّ
طور أسلوب مداهماته ،فال يرسل
ق ـ ــوة م ـص ـغ ــرة أو دوريـ ـ ـ ــة ل ـل ـب ـحــث عــن
مشتبه ف ـيــه ،األم ــر ال ــذي ك ــان يـمـكــن أن
يشكل ضربة كبيرة ّ
ألي قوة مماثلة فيما
لــو فـ ّـجــر االنـتـحــاريــون أنفسهم بالقوة
ال ـع ـس ـكــريــة .ل ــذا ل ـجــأ ال ـج ـيــش ال ــى هــذا
االسـلــوب فــي ضــرب الـطــوق األمـنــي .أما
عن التوقيت ،فيعود الى السبب الكامن
وراء قــرار الــدهــم .فكل التحقيقات التي
أجريت أخيرًا مع املوقوفني االرهابيني
الـ ــذيـ ــن ت ـم ـكــن ال ـج ـي ــش مـ ــن تــوق ـي ـف ـهــم،
دل ــت عـلــى وج ــود مـكــامــن خـطــر حقيقي
وإره ــاب ــي داخـ ــل املـخـيـمــن امل ــذك ــوري ــن،
ووج ــود رؤوس مهمة فـيــه .كــذلــك ّ
تبي
أن عـنــاصــر لـهــم صـلــة ب ــأح ــداث آب عــام
 2014خــرجــوا مــن هــذيــن املـخـيـمــن .لــذا
اتخذ قرار الدهم وتنفيذ عملية نوعية،
فال تكون مكلفة وال تشكل خطرًا كبيرًا
على القوة العسكرية ،فاعتمد الجيش
نمطًا آمنًا الى الحد االقصى الذي يحقق
الهدف بالقبض على املسلحني من دون
تـعــريــض الـعـسـكــريــن لـلـخـطــر .مــن هنا
ي ـص ــف ال ـج ـي ــش مـ ــا ح ـص ــل بــالـعـمـلـيــة
«الـنـظـيـفــة» ،نــافـيــا أي بـعــد سـيــاســي أو
غير سياسي لها ،بل هي عملية أمنية
بامتياز وبكل املعايير.
ال يـ ـمـ ـك ــن وف ـ ـ ـ ــق ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف ع ـن ــد
نـتــائــج العملية الـتــي حظيت بمتابعة

دي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة الفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة ،ب ــاحـ ـتـ ـس ــاب
االصابات وعدد املوقوفني الذين يحقق
م ـع ـهــم وي ـخ ـلــى س ـب ـيــل االبـ ــريـ ــاء مـنـهــم
تباعًا بالتنسيق مع القضاء املختص،
بــل بما كشفت عنه لجهة وجــود أربعة
أحزمة ناسفة وأربــع عبوات كــان يمكن
اسـتـخــدامـهــا لتنفيذ عمليات إرهــابـيــة
مــع املــواد املتفجرة التي كشفت ،والتي
ك ــان يـمـكــن أن تـشـكــل مـسـلـســل تفجير
خطرًا .وهذا في ّ
حد ذاته عنصر أساسي
يفترض أن يـكــون مـكــان متابعة دقيقة
وجدية.
لكن ما هي الخطوة التي تلي ما حصل
في عرسال؟ وهل كان يجب أن تنكشف
ال ـخ ـط ــورة األم ـن ـي ــة ل ـب ـعــض املـخ ـيـمــات
حتى يعاد فتح ملف النزوح السوري؟
ال ش ــك ف ــي أن ال ـع ـم ـل ـيــة ح ـص ــدت ث ـنـ ً
ـاء
س ـي ــاس ـي ــا واضـ ـ ـح ـ ــا ،وإشـ ـ ـ ـ ـ ــادات بـ ـ ــأداء
الجيش ،لكنها أيضًا فتحت مجددًا ملفًا
شائكًا ال يتعلق فقط بوضع النازحني
ومستقبل وجودهم في لبنان ،بل أيضًا
ب ــوض ــع امل ـخ ـي ـم ــات وض ـب ـط ـه ــا أم ـن ـي ــا،
وب ــآف ــاق ال ـح ـلــول ال ـت ــي ي ـجــب تــوافــرهــا
إلعــادة النازحني الى بالدهم ،علمًا بأن
هــذه القضية طرحت على طاولة حوار
ب ـع ـب ــدا أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،وسـ ـ ـ ــارع رئـ ـي ــس ح ــزب
القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع
الى رفض الحوار مع الحكومة السورية
في هذا الشأن .من هنا يمكن الكالم عن

ُت َ
طرح أفكار حول
تفعيل المجلس األعلى
اللبناني السوري وإيكال
ملف النازحين إليه

ال يبدو أن الحكومة تقارب ملف أمن المخيمات السورية بجدية (مروان بوحيدر)

مـسـتــويــن ف ــي م ـقــاربــة امل ـل ــف؛ مستوى
أمني ومستوى سياسي.
أم ـن ـي ــا ،ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال اآلت ـ ــي :مـ ــاذا لو
ت ـكــرر وج ــود ان ـت ـحــاريــن ف ــي املخيمني
ّ
املذكورين أو غيرهما ،وماذا لو تمكنت
ّ
أي م ـج ـمــوعــات ان ـت ـحــاريــة م ــن التسلل
ّ
مجددًا الى أي مخيم أو تجنيد عناصر
ف ـيــه وت ـهــريــب مـ ــواد مـتـفـجــرة وع ـبــوات
وأحزمة اليه؟ ففي ظل املهمات الكثيرة
امللقاة على عاتق الجيش ،ال يمكنه عمليًا
أن ينشر كتيبة أو أكثر حول كل مخيم،
خصوصًا أن في منطقة عرسال يوجد
نحو  110مخيمات ،متنوعة األحـجــام.
لكنه سيكون بطبيعة الحال مجددًا أمام
خـيــار عمليات الــدهــم وتـشــديــد املراقبة
بأقصى طاقاته .فهل هــذا يكفي فعليًا،
أم ان قـضـيــة امل ـخ ـي ـمــات صـ ــارت مـلـ ّـحــة
وخ ـطــرة وتـحـتــاج ال ــى معالجة جــذريــة
أكـبــر مــن اهـتـمــام وزارة الــدولــة لشؤون
النازحني ووزارة الشؤون االجتماعية؟
علمًا بــأن التعامل مــع الـنــازحــن أمنيًا
ال يتعلق فحسب بــالـجـيــش ،بــل بكافة
االجـهــزة االمنية ،كقوى األمــن الداخلي
واالمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،وال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ه ــذه
االج ـ ـهـ ــزة ال ـ ــذي بـ ــدأ ي ـت ـك ــرس بـفــاعـلـيــة
أخيرًا ،وينصب على كشف املجموعات
االرهابية بني صفوفهم.
املفارقة أن أوساطًا ديبلوماسية غربية
بــدأت أخـيـرًا تتعامل بجدية مــع مسألة
االرهاب املتسلل الى مخيمات النازحني
وتـبــدي قلقها أم ــام مسؤولني رسميني
حـ ـي ــال تـ ـح ــول ب ـع ــض امل ـخ ـي ـم ــات بـ ــؤرًا
إرهابية ،بما يتعدى الجانب االنساني
الــذي تتعامل معه املنظمات االنسانية
ال ــدول ـي ــة .ل ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ي ـب ــدو أن
ال ـح ـكــومــة ت ـق ــارب م ـلــف أم ــن املـخـيـمــات
السورية بجدية .ال بل يظهر من طريقة
تـحــويــل عملية عــرســال فــي ات ـجــاه فتح
خــاف جديد حــول مستقبل النازحني،
أن امل ـش ـك ـلــة سـتـبـقــى قــائ ـمــة ومـ ــن دون
حــل ج ــذري ،وســط الـتـضــارب الـحــاد في
املواقف بني تيار املستقبل والقوات من
جهة ،والتيار الوطني الحر وحزب الله
من جهة أخرى ،ال سيما لجهة التنسيق
مع الحكومة السورية ،علمًا بــأن هناك
أفكارًا تطرح حول تفعيل عمل املجلس
االعـلــى اللبناني الـســوري الــذي ال يــزال
قائمًا ،وإيكال هذه املهمة إليه ،أو تكليف
شخصيات أمنية معينة مهمة التنسيق
مـ ـ ــع االجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة املـ ـخـ ـتـ ـص ــة،
فتنحصر مهمتها بقضية الـنــازحــن،
بـمــا يعفي رئـيــس الـحـكــومــة مــن إحــراج
تنسيق العالقة مــع الحكومة السورية
فــي هــذا املـلــف .لكن األه ــم هــو أن تبادر
الحكومة الى طرح هذا امللف جديًا ،من
دون عزله عن الواقع األمني واملعطيات
الخطرة التي تملكها األجهزة األمنية.

المشهد السياسي

القوات :الحريري معنا في ملف النازحين
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري واألم ـ ـن ـ ــي ف ـ ــي ال ـج ـب ـهــة
الـشـعـبـيــة ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة الـعـمـيــد
أبو راتب إنه ّ
تعرض ملحاولة اغتيال
أث ـ ـنـ ــاء زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـم ـخ ـيــم ال ـج ـنــوبــي
أم ــس .وق ــال أب ــو رات ــب لـ ـ «األخ ـب ــار»:
«اخترقت سيارتي ثالث رصاصات»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا الـ ـ ــى «أنـ ـ ـه ـ ــم زرع ـ ـ ـ ــوا ع ـب ــوة
ن ــاس ـف ــة ملـ ـح ــاول ــة اغ ـت ـي ــال ــي ،لـكـنـهــا
أصابت السيارة الوهمية» .وذكر أن
«محاولة اغتياله» تدخل في سياق
الـ ـ ــرد ع ـل ــى األلـ ـ ــم الـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ــب فـيــه
ً
للجماعات املتشددة ،قائال« :القيادة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة سـ ـتـ ـب ــذل م ـ ــا ف ـ ــي وس ـع ـه ــا
ّ
لتسليم ّ
أي م ـخــل بــاألمــن ت ـسـ ّـول له
نفسه الـتــاعــب بــأمــن اللبنانيني أو
االستخفاف بدمائهم».

ّ
السياسي بني التيار الوطني
الخالف
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة أك ـبــر بكثير
وأهم من الزكزكات املتبادلة للحصول
ع ـلــى ع ـضــو إض ــاف ــي ه ـنــا ف ــي مجلس
اإلدارة ومدير عام هناك؛ موقف القوات
والعونيني املتناقض بشأن النازحني
السوريني هو األهم.
شـ ـ ّـد ال ـح ـب ــال امل ـت ــواص ــل ب ــن ال ـطــرفــن
س ـي ـج ــد ل ـن ـف ـس ــه ذريـ ـ ـع ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة كــل
بضعة أيام ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
انقطاع الحبل ،في انتظار ما سترسو
عـلـيــه ال ـت ـحــال ـفــات ال ـن ـيــاب ـيــة :م ــن ملف
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ح ـيــث ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات إلــى
إجهاض مشروع وزيــر الطاقة العوني
سيزار أبــي خليل ،إلــى ملف مستشفى
الـبــوار الحكومي (فــي كـســروان) ،حيث

يستفحل الخالف بني «الحليفني» على
حصة كل منهما في مجلس اإلدارة.
وتـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
األض ــواء بـشــأن بعض التعيينات .وال
شــك فــي أن خــافــات صـغـيــرة ستسبق
وت ـت ـبــع ك ــل حـفـلــة ت ـع ـيــن ،م ــن دون أن
ي ـكــون ل ـهــا تــأث ـيــر سـلـبــي كـبـيــر م ــا دام
ملف التحالفات النيابية لم يفتح بعد.
لكن ما يمكن مالحظته اليوم من رفض
عوني إلعطاء القوات أكثر من حجمها،
وإص ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى ح ـص ــة ت ـفــوق
حجمها ،يــؤكــد أن تقاسمهما املقاعد
ً
النيابية لــن يكون سهال أب ـدًا .وال شك
فــي أن بعض املـلـفــات اإلقليمية كفيلة
بــإظ ـهــار ح ـجــم كـبـيــر م ــن الـتـنــاقـضــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ت ــم إخ ـف ــاؤه ــا خلف

بعض شعارات «األخوة» .ففي موضوع
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ثـ ـم ــة مـ ــن ّأيـ ــد
مطالبة نائب األمــن الـعــام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم بتنسيق الحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى حـ ـل ــول س ــري ـع ــة ألزم ــة
النزوح ،وهناك من سارع إلى رفضها.
وقد بادر وزير العدل سليم جريصاتي
إل ـ ــى ال ـت ــأك ـي ــد أم ـ ــس أن الـ ـت ــواص ــل مــع
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـس ــوري ــة م ـط ـل ــوب إلعـ ــادة
النازحني إلى سوريا .لكن وزير الدولة،
املستقبلي ،معني املرعبي رأى أن «حزب
ال ـلــه يــريــد ال ـق ــول إن س ــوري ــا كمونتي
كارلو ،وهي بلد آمن ليعود النازحون
إليه» ،موحيًا برفضه عــودة النازحني.
وأكـ ــدت م ـص ــادر ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة أن

«التصدي لعودة االتـصــاالت الرسمية
بــن الـحـكــومـتــن اللبنانية والـســوريــة
تحت ذرائع مختلفة» سيكون أولويتها
املطلقة فــي األي ــام املقبلة ،وهــي واثقة
مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري م ـع ـه ــا ،فـ ــي وق ـ ــت ب ـ ــدا فـيــه
واض ـحــا مــن بـيــان لـقــاء األح ــزاب وعــدة
بـيــانــات أخ ــرى أن مطلب الشيخ نعيم
قــاســم سيأخذ م ــداه فــي األي ــام القليلة
ّ
ليتبي من يريد عــودة سريعة
املقبلة،
ّ
لـلـنــازحــن ال ـســوريــن وح ــل ج ــزء كبير
من هذه األزمة ومن يريد انتظار األمم
امل ـت ـحــدة ك ـمــا ك ــان وم ــا زال يـنـتـظــرهــا
إلعـ ـ ــادة ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن إلــى
بالدهم ،منذ  69عامًا.
(األخبار)

