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سياسة

سياسة

على الغالف

الحريري والنازحون :قنبلة دخـانية
الحكومة سعد الحريري عن اجتماع مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان بالديبلوماسي الروسي
ما أعلنه رئيس
ّ
ميخائيل بوغدانوف ،واطالعه منه على المقترحات الروسية لتنظيم عودة النازحين السوريين ،ومنها تشكيل مجموعة
عمل لبنانية ــــ روسية ّ
تردد أنها ستعقد اجتماعها األول ،قريبًا ،في بيروت ،ال يعدو كونه قنبلة دخانية ومحاولة التفاف
مكشوفة على ما أعلنه رئيس الجمهورية عن تكليف اللواء عباس إبراهيم اإلمساك بالملف رسميًا
فراس الشوفي

وقائع الميدان ّ
ّ
المتمسكين بها (مروان طحطح)
حولت النازحين من ورقة ابتزاز إلى عبء على

لم تكد تنتهي ّ
قمة هلسنكي ،على وقع
تحرير الجيش ال ـســوري ملحافظتي
درعـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة م ــن ا ّمل ـج ـمــوعــات
اإلرهابية ،حتى ّ
تقدم ملف النازحني
الـســوريــن فــي دول ال ـجــوار الـســوري
إلــى الواجهة .الخالصة التي أفضت
إليها خسارة املحور املعادي لسوريا
مناطق نـفــوذه شيئًا فشيئًاّ ،
حولت
ورق ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزوح ،ف ـ ــي دول ال ـ ـجـ ــوار
تـحــديـدًا ،مــن ورقــة ابـتــزاز للسوريني
في السياسة واألمن والديموغرافيا،
ّ
املتمسكني بها سابقًا.
إلى عبء على
ّ
الــرئ ـيــس امل ـكــلــف بتشكيل الحكومة
ً
س ـعــد ال ـح ــري ــري مـ ـث ــا ،أدار «األذن
الـ ـط ــرش ــاء» ط ـ ــوال امل ــرح ـل ــة املــاض ـيــة
ألي مـحــاولــة أو م ـبــادرة للبحث عن
حلول حقيقية ألزمة النزوح السوري
فــي لـبـنــانّ .أم ــا اآلن ،فقد بــات منطق
الــدفــع باتجاه التنسيق مــع سوريا،

وأحــد أبــرز عناوينه الرسمية ،املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ،ه ــو ال ـن ـم ــوذج امل ـن ـتــج في
إع ــادة السوريني إلــى بــادهــم .وحني
ّ
ّ
التحرك ،ولحقه
قرر حزب الله بدوره
ّ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وبـ ــدأت قــوى

مصادر روسية
لـ«األخبار»«ُ :الجانب
الروسي ال يقدم
على خطوة
تعارضها دمشق»

أخ ــرى حليفة لـســوريــا ،مـثــل الـحــزب
السوري القومي االجتماعي بالعمل،
قرر الحريري أن يلتحق ّ
ّ
بالركب ،لكن
باملواربة!
قبل يومني ،انشغل الوسط السياسي
بـ ـخـ ـب ــر ل ـ ـقـ ــاء مـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـح ــري ــري
ل ـل ـش ــؤون ال ــروس ـي ــة ج ـ ــورج شـعـبــان
ب ـن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
م ـي ـخ ــائ ـي ــل بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،وت ــرح ـي ــب
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ب ـ ــاإلع ـ ــان ال ـ ــروس ـ ــي عــن
م ـق ـت ــرح روس ـ ـ ــي إلعـ ـ ـ ــادة ال ـس ــوري ــن
إل ــى بـلــدهــم م ــن دول الـ ـج ــوارَ .
وعـ َّـبــر
الحريري ،عبر مستشاره ،عن ترحيبه
بــال ـخ ـطــوة ـ ـ ـ ال ـت ــي حـظـيــت بـمــوافـقــة
أميركية مسبقًا ـ ـ التي «قد تؤدي إلى
ّ
وضع خطة مشتركة لعودة النازحني
السوريني إلى بالدهم».
غـيــر أن خـطــوة ال ـحــريــري تـلــك ،على
إيـجــابـيـتـهــا ،ال ت ـعــدو كــونـهــا قنبلة
دخ ــانـ ـي ــة ،رم ــاه ــا األخـ ـي ــر م ـت ــأخ ـرًا.
ً
فــالـحــريــريّ ،أوال ،لــم يختر الطريق

ال ــرسـ ـم ــي ،ع ـب ــر الـ ـسـ ـف ــارة ال ــروس ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت أو ال ـس ـف ــارة الـلـبـنــانـيــة
ف ــي م ــوس ـك ــو ،ل ـب ــدء ع ـمــل جـ ـ ـ ّـدي ،بل
اخ ـ ـتـ ــار الـ ـع ــاق ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـت ــي
تربط مستشاره باملسؤولني الروس،
لتظهر خـطــوتــه أن ـهــا إعــامـيــة أكثر
منها عـمـلـ ّـيــة .وال ـحــريــري ،ثــانـيــا ،لم
يـعــد بــاسـتـطــاعـتــه تـجــاهــل الــوقــائــع
واألزم ـ ـ ــات ال ـت ــي ت ـضــج ب ـهــا مـنــاطــق
ان ـت ـشــار ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي لـبـنــان،
ك ــال ـش ـم ــال وب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـنــان
والـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــن األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط وال ـ ـغـ ــربـ ــي
وعــرســال والـعــرقــوب ،بل صــار يدرك
ّ
جيدًا أن التواصل الرسمي اللبناني
ـ ـ السوري وعودة العالقات الرسمية
ب ــن ال ـب ـلــديــن إلـ ــى أوجـ ـه ــا ،أصـبـحــا
م ـســألــة وق ـ ــت ،وهـ ــو يـ ـح ــاول ال ـهــرب
من هذا االستحقاق عبر اللجوء إلى
وسيط ،هو روسيا في هــذه الحالة،
تفاديًا الضطراره كرئيس للحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى ت ـف ـع ـيــل الـ ـع ــاق ــات
اللبنانية ـ ـ السورية أو إعطاء ضوء
أخضر سياسي في هذا االتجاه.
وال يـجــوز إغـفــال حقيقة أن الخطوة
ال ـت ــي أعـلـنـهــا ح ــزب ال ـل ــه وم ــن بـعــده
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـح ـ ــر ب ـت ـش ـك ـيــل
ل ـجــان متخصصة إلعـ ــادة الـنــازحــن
الـ ـس ــوري ــن ،تـ ـح ــرج الـ ـح ــري ــري أم ــام
ج ـم ـهــوره ،وتـمـنــح املـكـســب الشعبي
ألخصامه ،فيما يبدو هو ،مع رئيس
الـ ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االشـ ـت ــراك ــي ولـيــد
جنبالط ورئيس حزب القوات سمير
جعجع ،بمثابة املشاركني ،ولو بشكل
غ ـيــر م ـب ــاش ــر ،ف ــي ت ــوط ــن ال ـنــازحــن
السوريني في لبنان.
منذ عام ونصف ،تجهد الدبلوماسية
الــروس ـيــة ف ــي لـبـنــان ف ــي الـبـحــث عن
أف ـك ــار وم ـق ـتــرحــات تـسـهــم ف ــي إع ــادة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
ّ
انـتـظــار مـشــاريــع األم ــم املــتـحــدة التي
ال ت ـص ـيــب هـ ــذه ال ـغ ــاي ــة ف ــي ال ـع ـمــق.
وق ــد راك ـمــت الــدبـلــومــاسـيــة الــروسـيــة
ت ـن ـس ـي ـقــا م ـس ـت ـم ـرًا مـ ــع األم ـ ــن ال ـع ــام
اللبناني ومع وزير الخارجية جبران
بــاس ـيــل ل ـخــدمــة ال ـه ــدف امل ـت ـم ـثــل في
عودة النازحني ،فيما لم تجد تجاوبًا
مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري وف ــريـ ـق ــه مـ ــع أي مــن
األف ـكــار امل ـطــروحــة ،بــل عـلــى العكس،
وج ـ ـ ــدت ت ـم ـ ّـس ـك ــا ب ــال ــرؤي ــة ال ـغــرب ـيــة
الـتــي ت ـصـ ّـور ســوريــا مـّكــانــا غـيــر آمــن
لعودة النازحني ،وتفضل االحتفاظ
بــورقــة ال ـنــزوح فــي الــداخــل اللبناني
الستخدامها فــي الـسـيــاســة .لــم تقف
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ع ـن ــد ه ــذا
ال ـحـ ّـد ،فالسفير الــروســي فــي بيروت
ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر زاسـ ـبـ ـيـ ـك ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــون
بالشأن اللبناني في وزارة الخارجية
الروسية ،لطاملا ّ
شجعوا اللبنانيني،
وت ـح ــدي ـدًا الـ ـح ــري ــري ،ع ـلــى ضـ ــرورة
التواصل الرسمي مع سوريا وإعادة
ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن،
وكانت هــذه الطروحات تقابل دائمًا
بذرائع تتعلق بالضغوط الخارجية.
وبــالـتــوازي مــع الجهد الدبلوماسي،
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارون األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــون
والعسكريون الروس في وزارة الدفاع
الروسية يعملون بصمت على وضع
ال ــرؤى الــازمــة ملـســاعــدة دول الـجــوار
عـلــى إع ــادة الـنــازحــن الـســوريــن إلــى
بالدهم بالتنسيق الكامل مع الجهات
الرسمية السورية ،على غــرار ما كان
يـحــدث فــي لـجــان العمل داخ ــل قاعدة

ابراهيم األمين

العالقات اللبنانية ـ السورية:
عودة إلى شعار التكامل السياسي واالقتصادي
تقترب سوريا من املرحلة النهائية في معركة إخراج املجموعات
اإلرهابية من أراضيها .هزيمة الجنوب املدوية انعكست نفسيًا
وعمالنيًا على املجموعات املنتشرة في إدلب وفي مناطق الشمال
الشرقي .وها هي أبرز الدول املعنية على األرض ،أي تركيا،
باشرت مفاوضات جدية مع الحكومة السورية بواسطة روسيا
وإيران إلنتاج تسوية جديدة تتجاوز معطيات املرحلة السابقة.
يجري ذلك في الوقت الذي عاد فيه االنقسام بقوة إلى صفوف
األكراد بني فريق اكتوى من ّ
مر العالقات مع الواليات املتحدة
والقوى الخليجية واألوروبية ،وبات يرى أن التسوية اآلن مع النظام
السوري تحفظ وتحافظ له على مواقع كثيرة ،وبني مجموعات
أخرى تعاني من البلبلة واالرتباك ،بعنادها وافتراضها أنه ال يزال
باإلمكان إنضاج عملية انفصال األكراد عن سوريا.
القوات الهجومية من الجيش النظامي وقوات الحلفاء من حزب الله
ومجموعات الحرس الثوري وفصائل عراقية ،ستنتقل تدريجًا
إلى مناطق الشمال .سيكون هناك توزع غير سري بني كل املنطقة
املحيطة بإدلب وعلى تخوم املناطق الصحراوية أو املناطق السكنية
في الشمال الشرقي .وقد أعدت الخطط الالزمة ،في انتظار قرار

قواعد قوى  14آذار ستكون األكثر تضررًا
من عناد قادتها في رفض عودة النازحين
واستعادة العالقات الرسمية العادية
الرئيس بشار األسد الذي لم يوقف مشاوراته مع روسيا وإيران
بهذا الصدد ،وهو بعث برسائل واضحة إلى الجانب التركي ومن
خلفه إلى دول غربية ،بأن القرار هو استعادة السيطرة على كل
األراضي السورية ،وأن خيار التسوية السلمية هو املفضل ،ولكن
إذا تعذر ،وأراد البعض «التشاطر» فسيكتشف حقيقة أنه متى
قرر الجيش والحلفاء تحرير منطقة نجحوا في ذلك.
في هذه األثناء ،تدور معارك دبلوماسية على الهامش .الدول املحيطة
بسوريا بادرت إلى وضع خطط الستئناف التواصل مع الحكومة
السورية ،كما هو حال عواصم بعيدة ،سواء في الجزيرة العربية أو
في شمال أفريقيا.
ومع أن دمشق ال تغلق أبوابها بوجه أحد ،إال أن دفتر الشروط عند
النظام السوري ال يتعلق بحسابات متصلة بإغراءات عملية إعادة
اإلعمار ،بل بحسابات استراتيجية ناجمة عن قناعة األسد بالتمسك
بمساره السياسي االستراتيجي ،لكن مع تعديل مهم في مساره
االقتصادي االستراتيجي ،وسط مؤشرات قوية على نيته إقفال
األبواب التي فتحت خالل العقد السابق لألزمة أمام ليبرالية ّ
تبي
أنها كانت سببًا في جانب من األزمة االقتصادية الداخلية ،عدا عن
كونها استغلت من قبل دول وجهات ألجل الدخول إلى قلب املجتمع
السوري ،وهي الدول والجهات التي تبني أنها لعبت دورًا في تسعير
األزمة.
ً
الغريب في األمر ،أن دوال مثل األردن وتركيا وقطر ،وحتى اإلمارات
العربية املتحدة ،كما مصر وتونس وليبيا والجزائر ،تدرس
مصالحها براحة تامة ،وتريد إعادة وصل ما انقطع مع دمشق .لكن
ً
الدولة الوحيدة التي تواجه إرباكًا ُمذال ،هي لبنان .فالحكومة التي
يترأسها سعد الحريري مع حلفائه من القوات اللبنانية والحزب
التقدمي االشتراكي وشخصيات قريبة من الغرب ،ال يزالون
يعتقدون بأنه ال يمكن تطبيع العالقات اللبنانية ـ ـ السورية قبل
حصول تطور على صعيد عالقات سوريا مع الغرب ،وكذلك مع
السعودية.
ما يعرفه هؤالء ،أن القوى ذات الوزن الشعبي على األرض ،لن

حـمـيـمـيــم ،م ــع اق ـت ـنــاع وزارة ال ــدف ــاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــأن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ـج ـي ــش
الـســوري للسيطرة على كــامــل البالد
مسألة وقــت .وبالفعل ،أطلقت وزارة
الــدفــاع الروسية قبل عشرة أي ــام ،مع
امل ـع ـن ـيــن ف ــي س ــوري ــا وم ـك ـتــب األم ــن
الــوط ـنــي الـ ـس ــوري ،ل ـجــانــا س ــوري ــة ـ ـ
روس ـيــة مـشـتــركــة للبحث فــي مسألة
عـ ــودة ال ـنــازحــن ال ـســوريــن ف ــي دول
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوار ،وهـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـج ــان ي ـم ـك ــن أن
ّ
تتوسع لتصبح لجانًا ثالثية ينضم
إلـيـهــا مـمـثـلــون عــن لـبـنــان أو األردن،
ّ
وتوجت الخطوة بإعالن وزارة الدفاع
افتتاح مركز لهذه الغاية في سوريا.

ّ
لكن سوريا ،كما هي الحال في موقفها
م ــن م ـســألــة امل ـع ــاب ــر ال ـح ــدودي ــة ومــن
التنسيق األمني مع الــدول األوروبية
وغيرها ،ممن ّ يريدون العون السوري
ّ
يتهربون من إعــادة
في األمــن ،لكنهم
التمثيل الدبلوماسي ،لن تمنح شيئًا
ّ
فــي امل ـج ــان ،وع ـلــى مــا تــؤكــد مـصــادر
دبلوماسية روسية لــ«األخـبــار» ،فإن
«الجانب الروسي ال ُيقدم على خطوة
تـعــارضـهــا دم ـش ــق» ،وإن «أي نشاط
يـ ـخ ـ ّـص الـ ـن ــازح ــن ال ب ـ ـ ّـد أن يـحـظــى
بموافقة سوريا وبممر التنسيق مع
أجهزتها الرسمية».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ذكـ ــرت م ـص ــادر أمنية

تنتظر هؤالء حتى تعيد بناء عالقات وثيقة مع سوريا .وستثبت
املرحلة املقبلة أن تدخل جهات مثل حزب الله والتيار الوطني الحر
والحزب السوري القومي االجتماعي وتيار املرة ،وحتى حركة
أمل ،سيساعد على رفع وتيرة عودة مئات اآلالف من النازحني
السوريني إلى بالدهم .وسيصار إلى فرض واقع تواصل شعبي
مع سوريا ال تقدر أي حكومة في لبنان على منع حصوله مهما
مارست من ضغوط .حتى إن مؤسستي الجيش وقوى األمن
الداخلي ستتعبان كثيرًا إن فكرت قيادتهما في عرقلة مثل هذا
التطبيع.
لكن ماذا عن املساهمة اللبنانية في مشاريع إعادة إعمار سوريا؟
االنتهازية ،وهي سمة أصحاب املصالح الكبرى ،عادت لتطل برأسها
من زاوية وجود قدرات لبنانية ،على مستوى القطاع املصرفي
والتجار ورجال األعمال واملتعهدين واملقاولني على أنواعهم ،وهؤالء
يبحثون عن طريقة للدخول إلى سوريا .وبعضهم بادر إلى إنشاء
شركات في دول خارجية ،بعضها معلوم وبعضها غير معلوم ،بما
في ذلك دول ال تشارك في العقوبات على سوريا ،بغرض استغالل
األمر والتسلل إلى سوريا.
لكن األكيد ،بحسب مصادر سورية رفيعة املستوى ،أن الحكومة
السورية باشرت عملية تدقيق واسعة تشمل كل من يعرض
خدماته ،وهي قررت أنه لن يكون لكل الجهات املالية واالقتصادية
والعقارية والصناعية والتجارية املحسوبة على قوى  14آذار أي
دور في سوريا ،حتى إنه وصلت تنبيهات إلى بعض رجال األعمال،
محذرة من محاولة االلتفاف على هذا القرار.
وبرغم أن هذا القرار من شأنه إصابة قطاعات لبنانية بضرر كبير،
إال أن دمشق قررت ،عن سابق إصرار ،التخلي عن خدمات هذه
الجهات ،ولو اضطرت إلى دفع أكالف إضافية مع شركات تأتي
من أمكنة بعيدة في العالم .مع اإلشارة هنا ،إلى أن العقود الكبيرة
التي ّ
تخص أعمال البنى التحتية في مجاالت الطاقة والنفط والطرق
ُ
واملنشآت الرسمية العامة ،ستنجزها شركات روسية وصينية
وإيرانية وعراقية .وتدرس دمشق حاليًا إمكانية اللجوء إلى مصادر
لتوفير حاجاتها في قطاعي النقل واالتصاالت من دول ال تشارك
عادة وال تتأثر بمنظومة العقوبات األميركية ،خصوصًا أن دمشق
ليست في وارد تغيير سياساتها الخارجية ،وال سيما امللف املتعلق
بالصراع مع إسرائيل ومواجهة مركز العقل التكفيري في السعودية.
هذا من جانب دمشق ،لكن ماذا عن جانبنا؟
الواضح أن صبيانية في سلوك القوى املؤسسة لفريق  14آذار
ستفرض مواجهة داخلية كبيرة .وسيكون مستقبل العالقات
اللبنانية ـ ـ السورية بندًا خالفيًا حادًا قد يوازي بند االستراتيجية
الدفاعية .وإذا كان الرئيس ميشال عون ،لم يقرر خوض املواجهة
املباشرة اآلن ،فإن حساباته وتقديراته للموقف ،ستدفعه إلى خطوات
مغايرة في وقت ليس ببعيد .وهو انتظر الحريري أكثر من الالزم،
وسيجد نفسه مع الوقت مضطرًا إلى اتخاذ قرار بتعيني موفد
رئاسي بصورة رسمية ،مهما كانت انعكاسات القرار على بقية
الشركاء في الحكم.
الجانب اآلخر هو ترقب ردود فعل مجموعات كبيرة من اللبنانيني،
املحسوبني طائفيًا على القوى املعرقلة لبناء العالقات الجيدة مع
سوريا .وهؤالء من أبرز املتضررين اآلن من كثافة النزوح السوري
ومن وقف الصادرات الزراعية والصناعية الخفيفة عبر سوريا.
باإلضافة إلى أنه يوجد في لبنان شريط سكاني حدودي مع سوريا
ً
يمتد من شبعا جنوبًا حتى عكار شماال ،مرورًا بالبقاع شرقًا ،ال
يمكنه رهن مستقبل حياته اليومية لدولة ال تهتم بأبسط حقوقه.
املنطق يقول أن يكون شعار اللبنانيني من اآلن فصاعدًا :نحن جزء
من سوريا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا ،فهناك االستقرار
وهناك باب االزدهار وفرص العمل ،وهناك العروبة الحقيقية!

ســوريــة رفيعة املستوى أمــام ّ
زواره ــا
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أن
«س ــوري ــا تـتـعــامــل م ــع الـ ـل ــواء عـ ّـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم ب ــوص ـف ــه م ـب ـع ــوث ــا رس ـمـ ّـيــا
ومـنــدوبــا رئــاسـ ّـيــا لبنانيًا» ،وأن «أي
تنسيق في مسألة النازحني ّ
يمر عبر
ه ــذه ال ـق ـنــاة» .وتـضـيــف امل ـص ــادر أنــه
إن «كــان هناك حاجات لبنانية لرفع
وت ـي ــرة الـعـمــل عـلــى إع ـ ــادة الـنــازحــن
والجوانب األخرى ،فإنها ال ّ
بد أن تتم
عبر القنوات الرسمية بني البلدين».
من جهة ثانية ،تقول مصادر وزاريــة
ســوريــة ل ـ «األخ ـبــار» إن «مسألة فتح
امل ـع ــاب ــر الـ ـح ــدودي ــة وع ـ ـ ــودة خ ـطــوط

الترانزيت ،تستوجب تفعيل القنوات
الرسمية بني لبنان وسوريا ،ال ّ
سيما
أن هـ ـن ــاك ت ـع ــرف ــات ج ــدي ــدة لـلـعـبــور
ف ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بـ ـع ــد فـتــح
املـعــابــر ال ـحــدوديــة ،وه ـنــاك إج ــراءات
جديدة يجب تنسيقها مع لبنان ،في
قطاعات التجارة والجمارك والزراعة
والصناعة وغيرها».
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،أب ـلــغ الـ ـل ــواء عـبــاس
إب ــراهـ ـي ــم «األخ ـ ـب ـ ــار» ،ل ـي ــل أم ـ ــس ،أن
قافلة جديدة من النازحني السوريني
فــي منطقة عــرســال تـقــدر بنحو ألــف
مــواطــن سـتـعــود ال ـيــوم إل ــى األراض ــي
السورية ،عبر معبر الزمراني.
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