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يعود البطريرك الماروني بشاره الراعي الى لبنان اليوم بعد زيارة رسمية الى فرنسا التقى خاللها رؤساء الجمهورية 
دعوة النازحين السوريين  والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ واستفاد منها ليقرع ناقوس الخطر محذرا من التلكؤ في

 للعودة الى بلدهم.

وكان هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها الراعي مع المسؤولين الفرنسيين على خلفية التخوف اللبناني 
من وجود "رغبة" دولية تدفع باتجاه بقاء هؤالء النازحين حيث هم. وقال الراعي ل"الشرق األوسط" إنه عندما تصر 

ؤتمرات الدولية الخاصة بالنازحين والالجئين السوريين على دمجهم في المجتمعات التي يتواجدون فيها وتسهيل الم
 دخولهم الى سوق العمل فهذا ينم عن وجود ميل إلبقائهم حيث هم األمر الذي يعتبره تهديدا للتوازنات اللبنانية.

 1.5لبنان أخذ ينوء تحت عبء الوجود السوري الكثيف }وفي لقاء صحفي بعد ظهر أمس، اعتبر البطريرك الراعي أن 
مليون شخص{ في لبنان محذرا من أن بقاءهم في لبنان سيدفع الى تغيير البنية الديموغرافية وهو يدفع الشباب 

م تحت أنه سيمس الهوية اللبنانية. وباألرقام، أكد البطريرك أن ثلث الشعب اللبناني يعيش اليو  اللبناني الى الهجرة كما
بالمائة من النازحين السوريين، بحسب الوكاالت الدولية المتخصصة، يعانون من الوضع  60خط الفقر. كذلك، فإن 

وحتى "ال يجد اللبنانيون   عينه. ولذا، فإن البطريرك يدعو الى إيجاد حلول لمشكلة النازحين "من أجل إنقاذ لبنان"
 "الرسالة" التي يمثلها في العالمين العربي واإلسالمي. أنفسهم غرباء في وطنهم" والمحافظة عليه وعلى

يرفض البطريرك الماروني مقولتين: األولى التي تدعو الى عودة "قسرية" لهؤالء النازحين والالجئين والثانية التي 
الى تتمسك بعودتهم "الطوعية". وما طالب به البطريرك المسؤولين الفرنسيين هو "تشجيع السوريين" على العودة 

المناطق التي أصبحت آمنة في سورية وليس ربط العودة بالتوصل الى حل سياسي وإعادة اإلعمار وخالف ذلك من 
"حجج" أولها أن العودة "حق"   الشروط التي يضعها أصحاب المقولة الثانية. ولهذا الغرض، يسرد البطريرك عدة

لمتجذر فيه. لذا، يطرح البطريرك الصوت لمطالبة للسوريين كمواطنين وهو يدعوهم للتمسك بوطنهم و بوجودهم ا
خطا   المجتمع الدولي حتى يساعدهم على العودة عن طريق مدهم بالعون وإعادة بناء منازلهم. وفي أي حال، فإنه يقيم

ي وبين التناول السياسي للحرب في سورية التي ال يتدخل ف  فاصال بين المقاربة اإلنسانية التي يتحدث انطالقا منها
تفاصيلها. بيد أنه من الواضح أنه في موضوع النازحين ال يرى البطريرك سببا لعدم تناول الموضوع مع "السلطات 
السورية القائمة" علما أن هذه المسألة موضوع جدل في لبنان بين من يرفض الحوار مع النظام السوري وبين من 

 يعتبر ان ال مفر من ذلك من أجل إليجاد حلول لها.

" الذي أصدرته السلطات السورية إذ أنه يره فيه 10هذه السياق، للبطريرك نظرة مزدوجو ل"المرسوم رقم  في
سيدفع أصحاب الملكية لإلعالن عن كملكيتهم وأرضهم وبالتالي قد يكون سببا للعودة. لكنه يرى في قصر المدة   سببا

أن الجوانب السلبية في المرسوم "تتغلب على الجوانب يوما{ عائقا دون ذلك ما يدفعه العتبار  30المتاحة أمامهم }
اإليجابية". وردا على ما يشاع عن تحضير السلطات اللبنانية مرسوم تجنيس جديد، رأى البطريرك أ، الموضوع "ليس 

 جديا" وأن "ال مصلحة ألحد في طرحه" منبها من أن الجنسية اللبنانية "ليست للبيع" لكن إذا طالت إقامة السوريين
 في لبنان فإن هذا خطر التجنيس قد يصبح واقعا.

من أجل اإلستحواذ على هذه الوزارة   أما في الشأن الحكومي، فإن البطريرك ينظر بكثير من األسى لسياسة "التناتش"

وقد استعاد البطريرك كلمة "تناتش" المستخدمة في المحكية   أو تلك أو الحصول على هذا العدد من الحقائب أو ذاك.

اللبنانية التي جاءت في سؤال ألحد الصحافيين وهي تدل على التخاصم والتقاتل من أجل اإلستحواذ على شيء ما. وحث 

الراعي على تشكيل حكومة تقوم باإلصالحات المطلوبة التي رهن المجتمع الدولي توفير المساعدات للبنان 

       بحصولها.
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رؤساء الجمهورية يعود البطريرك الماروني بشاره الراعي الى لبنان اليوم بعد زيارة رسمية الى فرنسا التقى خاللها 

والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ واستفاد منها ليقرع ناقوس الخطر محذرا من التلكؤ في دعوة النازحين السوريين 

 للعودة الى بلدهم.

وكان هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية التي تناولها الراعي مع المسؤولين الفرنسيين على خلفية التخوف اللبناني 

غبة" دولية تدفع باتجاه بقاء هؤالء النازحين حيث هم. وقال الراعي ل"الشرق األوسط" إنه عندما تصر من وجود "ر

المؤتمرات الدولية الخاصة بالنازحين والالجئين السوريين على دمجهم في المجتمعات التي يتواجدون فيها وتسهيل 

 مر الذ  يعتبره تهديدا للتوازنات اللبنانية. دخولهم الى سوق العمل فهذا ينم عن وجود ميل إلبقائهم حيث هم األ

 1.5وفي لقاء صحفي بعد ظهر أمس، اعتبر البطريرك الراعي أن لبنان أخذ ينوء تحت عبء الوجود السور  الكثيف }

مليون شخص{ في لبنان محذرا من أن بقاءهم في لبنان سيدفع الى تغيير البنية الديموغرافية وهو يدفع الشباب اللبناني 

لى الهجرة كما  أنه سيمس الهوية اللبنانية. وباألرقام، أكد البطريرك أن ثلث الشعب اللبناني يعيش اليوم تحت خط الفقر. ا

بالمائة من النازحين السوريين، بحسب الوكاالت الدولية المتخصصة، يعانون من الوضع عينه. ولذا، فإن  60كذلك، فإن 

النازحين "من أجل إنقاذ لبنان"  وحتى "ال يجد اللبنانيون أنفسهم غرباء في البطريرك يدعو الى إيجاد حلول لمشكلة 

 وطنهم" والمحافظة عليه وعلى "الرسالة" التي يمثلها في العالمين العربي واإلسالمي.

يرفض البطريرك الماروني مقولتين: األولى التي تدعو الى عودة "قسرية" لهؤالء النازحين والالجئين والثانية التي 

تتمسك بعودتهم "الطوعية". وما طالب به البطريرك المسؤولين الفرنسيين هو "تشجيع السوريين" على العودة الى 

المناطق التي أصبحت آمنة في سورية وليس ربط العودة بالتوصل الى حل سياسي وإعادة اإلعمار وخالف ذلك من 

د البطريرك عدة  "حجج" أولها أن العودة "حق" الشروط التي يضعها أصحاب المقولة الثانية. ولهذا الغرض، يسر

للسوريين كمواطنين وهو يدعوهم للتمسك بوطنهم و بوجودهم المتجذر فيه. لذا، يطرح البطريرك الصوت لمطالبة 

المجتمع الدولي حتى يساعدهم على العودة عن طريق مدهم بالعون وإعادة بناء منازلهم. وفي أ  حال، فإنه يقيم  خطا 

ن المقاربة اإلنسانية التي يتحدث انطالقا منها  وبين التناول السياسي للحرب في سورية التي ال يتدخل في فاصال بي

تفاصيلها. بيد أنه من الواضح أنه في موضوع النازحين ال يرى البطريرك سببا لعدم تناول الموضوع مع "السلطات 

بين من يرفض الحوار مع النظام السور  وبين من يعتبر  السورية القائمة" علما أن هذه المسألة موضوع جدل في لبنان

 ان ال مفر من ذلك من أجل إليجاد حلول لها. 

" الذ  أصدرته السلطات السورية إذ أنه يره فيه سببا  10في هذه السياق، للبطريرك نظرة مزدوجو ل"المرسوم رقم 

كون سببا للعودة. لكنه يرى في قصر المدة المتاحة سيدفع أصحاب الملكية لإلعالن عن كملكيتهم وأرضهم وبالتالي قد ي

يوما{ عائقا دون ذلك ما يدفعه العتبار أن الجوانب السلبية في المرسوم "تتغلب على الجوانب اإليجابية".  30أمامهم }

 وردا على ما يشاع عن تحضير السلطات اللبنانية مرسوم تجنيس جديد، رأى البطريرك أ، الموضوع "ليس جديا" وأن

"ال مصلحة ألحد في طرحه" منبها من أن الجنسية اللبنانية "ليست للبيع" لكن إذا طالت إقامة السوريين في لبنان فإن 

 هذا خطر التجنيس قد يصبح واقعا.

أما في الشأن الحكومي، فإن البطريرك ينظر بكثير من األسى لسياسة "التناتش"  من أجل اإلستحواذ على هذه الوزارة 

الحصول على هذا العدد من الحقائب أو ذاك.  وقد استعاد البطريرك كلمة "تناتش" المستخدمة في المحكية أو تلك أو 

اللبنانية التي جاءت في سؤال ألحد الصحافيين وهي تدل على التخاصم والتقاتل من أجل اإلستحواذ على شيء ما. وحث 

 المجتمع الدولي توفير المساعدات للبنان بحصولها.    الراعي على تشكيل حكومة تقوم باإلصالحات المطلوبة التي رهن
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ها  الل قى خ ت سا ال رن ى ف ية ال سم ارة ر عد زي يوم ب نان ال ب ى ل راعي ال شاره ال ي ب مارون رك ال بطري عود ال ي

كؤ  ل ت خطر محذرا من ال وس ال اق قرع ن ي نها ل فاد م ت س يوخ وا ش نواب وال سي ال ل كومة ومج ح ة وال جمهوري ساء ال رؤ

لدهم. ى ب عودة ال ل ين ل سوري ين ال نازح ي دعوة ال  ف

لى  ين ع ي س فرن ين ال سؤول م راعي مع ال ها ال ناول تي ت ية ال س ي يع الرئ ض موا ضوع أحد ال مو ان هذا ال وك

راعي  ال ال يث هم .وق ين ح نازح ء ال قاء هؤال جاه ب ات ع ب دف ية ت بة "دول ي من وجود "رغ نان ب ل تخوف ال ية ال ف ل خ

لى  ين ع سوري ين ال ئ الج ين وال نازح ال صة ب خا ية ال دول مرات ال مؤت صر ال ندما ت ه ع سط "إن شرق األو ل"ال

يل  نم عن وجود م هذا ي عمل ف ى سوق ال هم ال يل دخول سه يها وت تواجدون ف تي ي عات ال تم مج ي ال دمجهم ف

ية. نان ب ل ات ال توازن ل دا ل هدي بره ت ت ع ذي ي يث هم األمر ال هم ح قائ  إلب

  

سوري  وجود ال حت عبء ال نوء ت نان أخذ ي ب راعي أن ل رك ال بطري بر ال ت عد ظهر أمس، اع في ب قاء صح ي ل وف

ية  ن ب ير ال ي غ ى ت ع ال يدف نان س ب ي ل قاءهم ف نان محذرا من أن ب ب ي ل يون شخص {ف ل يف  1.5}م ث ك ال

د  ام، أك األرق ية .وب نان ب ل ة ال هوي يمس ال ه س ما  أن هجرة ك ى ال ي ال نان ب ل باب ال ش ع ال دف ية وهو ي موغراف دي ال

ين  نازح ة من ال مائ ال إن  60ب ك، ف ذل قر .ك ف حت خط ال يوم ت يش ال ع ي ي نان ب ل شعب ال لث ال رك أن ث بطري ال

دعو  رك ي بطري إن ال ذا، ف نه .ول ي ضع ع و ون من ال عان صة، ي ص تخ م ية ال دول االت ال وك سب ال ح ين، ب سوري ال

ي  اء ف سهم غرب ف يون أن نان ب ل جد ال تى "ال ي نان"  وح ب قاذ ل ين "من أجل إن نازح لة ال ك ش م لول ل جاد ح ى إي ال

سالمي. ي واإل عرب ين ال م عال ي ال لها ف ث م تي ي ة "ال سال ر لى "ال يه وع ل ظة ع محاف نهم "وال  وط

  

ين  ئ الج ين وال نازح ء ال هؤال ة "ل سري ى عودة "ق دعو ال تي ت ى ال ين :األول ت قول ي م مارون رك ال بطري ض ال رف ي

ين هو  ي س فرن ين ال سؤول م رك ال بطري ه ال ب ب ية ."وما طال طوع هم "ال عودت سك ب تم تي ت ية ال ثان وال

عودة  ط ال يس رب ة ول ي سوري نة ف بحت آم ص تي أ ناطق ال م ى ال عودة ال لى ال ين "ع سوري يع ال شج "ت

ية . ثان ة ال قول م صحاب ال ضعها أ تي ي شروط ال ك من ال سي وإعادة اإلعمار وخالف ذل ى حل سيا صل ال تو ال ب

دعوهم  ين وهو ي ن مواط ين ك سوري ل عودة "حق "ل ها أن ال رك عدة  "حجج "أول بطري سرد ال غرض، ي هذا ال ول

تى  ي ح دول تمع ال مج بة ال مطال صوت ل رك ال بطري طرح ال ذا، ي يه .ل تجذر ف م وجودهم ال نهم و ب وط سك ب تم ل ل

ين  صال ب ا يم  خطا ف ق ه ي إن ي أي حال، ف هم .وف نازل ناء م عون وإعادة ب ال ق مدهم ب عودة عن طري لى ال ساعدهم ع ي

تي ال  ة ال ي سوري لحرب ف سي ل يا س ناول ال ت ين ال نها  وب ا م طالق تحدث ان تي ي ية ال سان ة اإلن قارب م ال

عدم  ا ل رك سبب بطري رى ال ين ال ي نازح ضوع ال ي مو ه ف ضح أن وا ه من ال يد أن لها .ب ي ص فا ي ت تدخل ف ي

ين من  نان ب ب ي ل ضوع جدل ف ة مو سأل م لما أن هذه ال مة "ع قائ ة ال سوري لطات ال س ضوع مع "ال مو ناول ال ت

ها. لول ل جاد ح ك من أجل إلي فر من ذل بر ان ال م ت ع ين من ي سوري وب نظام ال حوار مع ال ض ال رف  ي

 

ره  ه ي ة إذ أن سوري لطات ال س ه ال صدرت ذي أ م  "10ال سوم رق مر ظرة مزدوجو ل"ال رك ن بطري ل ياق، ل س ي هذه ال ف

عودة . ل با ل ب كون س د ي ي ق تال ال ضهم وب تهم وأر ي ك ل م إلعالن عن ك ية ل ك ل م صحاب ال ع أ يدف با  س ب يه س ف

ية  ب ل س ب ال جوان بار أن ال ت عه الع دف ك ما ي قا دون ذل وما {عائ تاحة أمامهم  30}ي م مدة ال صر ال ي ق رى ف نه ي ك ل

ية  نان ب ل لطات ال س ير ال ض ح شاع عن ت لى ما ي ية ."وردا ع جاب ب اإلي جوان لى ال لب ع غ ت سوم "ت مر ي ال ف

بها من أن  ن ي طرحه "م د ف لحة ألح ص ا "وأن "ال م يس جدي ضوع "ل مو رك أ، ال بطري د، رأى ال يس جدي ن ج سوم ت مر

د  يس ق ن تج إن هذا خطر ال نان ف ب ي ل ين ف سوري امة ال ت إق كن إذا طال يع "ل ب ل ست ل ي ية "ل نان ب ل ية ال س ن ج ال

عا. بح واق ص  ي

 

تحواذ  س ش"  من أجل اإل نات ت سة "ال يا س سى ل ير من األ ث ك نظر ب رك ي بطري إن ال كومي، ف ح شأن ال ي ال أما ف

لمة  رك ك بطري عاد ال ت س د ا ب أو ذاك.  وق قائ ح عدد من ال لى هذا ال صول ع ح لك أو ال وزارة أو ت لى هذه ال ع

لى  دل ع ين وهي ت ي صحاف د ال ي سؤال ألح تي جاءت ف ية ال نان ب ل ية ال ك مح ي ال تخدمة ف س م ش "ال نات "ت

صالحات  اإل قوم ب كومة ت يل ح ك ش لى ت راعي ع لى شيء ما .وحث ال تحواذ ع س ل من أجل اإل قات ت صم وال تخا ال

ها.    صول ح نان ب ب ل ساعدات ل م ير ال وف ي ت دول تمع ال مج تي رهن ال ة ال لوب مط  ال

 


