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«م�سوارنا �سوا» عر�ض نتائج بحث ّية يف «الي�سوع ّية»:
 %61من الالجئني يريدون العودة اإىل �سوريا

ن� ّ�ظ �م��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ي �س��وع �ي��ة خل��دم��ة
الالجئن ،بالتعاون مع جامعة القديس
ي��وس��ف ،ن���دوة ع��ن م��وض��وع ال��الج�ئ��ن
السورين في لبنان بعنوان «مشوارنا
س���وا» ،ف��ي ح��رم ال�ع�ل��وم اإلج�ت�م��اع�ي��ة -
ه��وف��الن ،ف��ي ح �ض��ور رئ �ي��س اجل��ام�ع��ة
ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م دك� ��اش ،ال���ذي ق��ال:
«العدد الكبير من املشاريع البحثية التي
ستعرض أمر ليس مدعاة للتفاخر ،لكننا
نود أن نقول إن هذا الوجود لم مير مرور
الكرام بالنسبة إلى جامعة مثل جامعتنا،
ابنة زمانها ومحيطها ،وإن الندوة هي
طريقة لالهتمام بوضع الالجئ ،وباملأساة
التي يعيشها وسبق أن عاشها ،وبتعليمه
وس�ل��وك�ي��ات��ه ،وك��ذل��ك آث ��ار ه��ذا ال��وج��ود
على الواقع اللبناني في أكثر من جانب».
وأش��ار إلى أنّ «كلية الطب حتظى بجزء
هام من املشاريع البحثية ألن الالجئ هو
عرضة لألمراض واملشاكل الصحية ،مما
يعني أن املستشفى اجلامعي واخلدمات
ال�ص�ح�ي��ة األخ� ��رى ف��ي اجل��ام �ع��ة ك ��ان ال
ب��د ل�ه��ا أن تستقبل م �ئ��ات احل� ��االت من
املرضى وتساعدهم» ،معتبرا أنّ «مسألة
ع��ودة الالجىء إلى بلده هو أمر مرغوب
ب��ه ف��ي ك��ل م�ك��ان ،لكن م��ن الصعب اليوم
أن ندعو إل��ى ترتيبات يجب أن نتخذها

د .أبي نخلة واليافي يوقعان بروتوكول التعاون
بهذا الشأن ،وأن نحدد وقت مغادرته .إال
أن هناك واقع يحتم القيام بكل شيء من
أجل اإللتزام بإعادة الالجئن إلى أرضهم
ومدنهم .فاألمر ال يتعلق مبسألة التخلص
منهم أو التخفيف م��ن وط��أة وج��وده��م،
لكن علينا النظر إل��ى ه��ذه ال�ع��ودة كحق
يتمتع به الالجئ يجب علينا مساعدته
لتحقيقه».
من جهته ،عرض املستشار اإلقليمي
للمناصرة وال�ت��واص��ل ف��ي الهيئة األب

سيدريك براكاش نتائج املشروع البحثي
العلمي امل �ش �ت��رك ،م�ش�ي��ر ًا «إل ��ى أهمية
املعلومات التي نتجت عنه على صعيد
تصورات الالجئن السورين في لبنان
ح ��ول اس�ت�ق�ب��ال�ه��م وح �م��اي �ت �ه��م ،وآف ��اق
عودتهم إلى بالدهم» ،معلنا عن أنّ «180
عائلة سورية في مناطق جبيل وبر الياس
وبرج حمود وبعلبك شاركت في الدراسة
اإلستقصائية النوعية».
وت��اب��ع« :ع� ّب��ر  %71م��ن امل�ش��ارك��ن عن

ش �ع��وره��م ب��أن �ه��م غ �ي��ر م��رح��ب ب �ه��م في
لبنان وأنهم تعرضوا لشكل من أشكال
ال�ع��دائ�ي��ة ،أم��ا فيما يختص باحلماية،
فقد اعتبر  %72أنهم لم يختبروها .كما
شكل موضوع العودة سؤاال أساسيا في
الدراسة ،إذ أج��اب  %77بأنهم ال يريدون
ال�ع�ي��ش ف��ي ل�ب�ن��ان ،منهم  %61ي��ري��دون
ال� �ع ��ودة ال ��ى س��وري��ا بينما ي��ري��د %16
املغادرة إلى بلد آخر».
أما املدير اإلقليمي للهيئة األب نورس
سمور فشدد على «أهمية العمل التشاركي
وع �ل��ى األب� �ع ��اد ال��روح��ي��ة واألخ��الق �ي��ة
والسياسية للرسالة اليسوعية».
�ت
وب �ع��د اس �ت��راح��ة ق �ص �ي��رةُ ،ع� ِ�ر َض� ْ
ثمانية أب�ح��اث ح��ول ط��اول��ة مستديرة،
ق ��ام ب�ه��ا ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
يوسف ومتحورت حول الصحة العقلية
للالجئن ووضعهم القانوني وقابليتهم
للتعرض ألخطار.
ومت� ّن��ت مونيك سخن م��ن املفوضية
السامية لالمم املتحدة لشؤون الالجئن
أن ي��ت��م اإلس� �ت� �ف���ادة م���ن ن��ت��ائ��ج ه��ذه
األع �م��ال البحثية م��ن قبل عمال اإلغاثة
واألك��ادمي �ي��ن ،م��ن أج��ل حتسن ظ��روف
عيش الالجئن وإق��ام��ة جسور تواصل
أكثر تفهما مع املجتمعات املضيفة.

