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 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 
: المخاطر  ه يتناول مخاطر الزالزلإلى موضوع بركاني ألنّ بال شّك الذي يتطّرق  هذا المؤتمريسعدني أن أفتتح 

حول  LIBRISفي لبنان ومحيط البحر األبيض المتوّسط وهو ليس إاّل امتداًدا لمشروع وعدم االستقرار  مواطن الضعفو 
الوكالة الوطنّية لألبحاث في فرنسا. أنا بالطبع  في لبنان" وهو مشروع صادر عن "المساهمة في دراسة مخاطر الزالزل

في جامعة القّديس يوسف بالذات، في كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية وال سّيما في قسم  ،سعيد أن ُيقام هذا المؤتمر هنا
طني الو اللبنانّي المجلس تكامل بين بروٍح من الشراكة وال سها أن يكون هذا المشروع قد ُنفِّذالجغرافيا. وأنا أشعر بالسعادة نف

وجامعة سّيدة اللويزة  وجامعة القّديس يوسف. التابع له المركز الوطني للجيوفيزياء ، ال سّيماللبحوث العلمّية
تّم تعزيز  لقد. (ALES) المغاور لدراسة والجامعة األميركّية في بيروت والجامعة اللبنانّية والجمعّية اللبنانّية 

 الفرنسي المعهدو الفرنسي  المجلس الوطني للبحوث العلمّيةمثل  بمساهمة شركاء فرنسّيين هذه الشراكة

ات ( ومركز الدراسات الفنّية للمعدّ IPGP) باريسة في الكرة األرضيّ  فيزياء معهدو ، (IRD) لبحوث التنمية
(CETE) الجبلّية  األراضيو  للصخورّةالديناميّ ّوالخواصّ بيئة للبحر المتوّسط ومختبر الEDYTEM .

تخطيط األراضي يجب أن موضوًعا حّساًسا وهامًّا كهذا يطاول الحياة البشرّية و  باختصار، نقول إنّ 
يهتّمون باإلشكالّيات  ،يستأثر باهتمام اّتحاد واسع وجمعّية علمّية مكّونة من الجهات الفاعلة والعلماء

حن، إذ نحّييي . ونفي بيروت للهندسةالمعهد العالي المختلفة التي تتعّلق بهذه المسألة وقد انضّم إليهما 
المدعوم من الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية، ال يسعني إاّل أن أشكر كّل األشخاص وكّل  هذا التعاون

 هذا الحدث اإلستثنائّي الذي يجمعنا اليوم. حّتى ينجح النشاطات التي يتّم التخطيط لها
أّيها األصدقاء األعّزاء، من بين األحداث الهاّمة التي مّيزت تاريخ لبنان الحديث، البعض منها 

لإلنتقال من  تخضع تزال الو  على ذلك هو أّن هذه األحداث كانتوالداللة  الجماعّية ترك أثًرا على الذاكرة
بطريرك لل الشهيرة الرحلةو ، 9191خالل حرب  الجراد والمجاعةانتشار أحداث مثل  جيٍل إلى جيٍل.

ة في الذاكرة. ما زالت محفور  9111لبلد في العام ويوم استقالل ا 9191عام الفي  باريس إلى الماروني
هذا  وقعوتشريد ودمار. وتسّبب بخسائر بشرّية  9191 (مارسآذار ) 91 اندلع في زلزالكان هناك و 

 ومدينة بيروت مّما تسّبب في "يّموني"معبد  دّمر الذي999ّوقوع زلزال  سنة على 9111 الزلزال بعد
بشكٍل مستمّر عن حين كنُت مراهًقا، كان والدي يخبرنا  الدمار. الكثير من التي خّلفت وراءها المدّ  موجات
 ،جنوب لبنان منرة األسر المتضرّ  وعن عائالت كسروان التي اضّطرت أن تستقبل زلزالرة للالمدمّ  اآلثار

عادة اإلعمار.و  على األضرار ةخاصّ  ضريبةٍ  إليها تفُأضي رهيبة لحظاتٍ  شهدومفاد القول إّن لبنان   ا 



 
 ما زالت الكوارث أخرى من اأنواعً عاش و  خطيرة ة أرضّيةهزّ  91شهد  ،منذ ذلك الحين ،لبنان صحيح أنّ 

ويحّرك  القلق ، يستبدّ صغير زلزال عند حدوث أيّ ولكن  ،اليوم ىحتّ  ُتعاش ها المترّددةاهتزازاتو  آثارها
 .نفوسوال المشاعر

 النظر عن كثب في على ضرورة قفنتّ  ال يسعنا إال أن، هذا المؤتمر جدول أعمال اليوم، حين ننظر إلى
تلك التي  مثل خطيرةوتصّدعات  فجوات   لهامثّ تالتي  مخاطر الزالزل ة لمسألةالتقنيّ و  ةالجوانب العلميّ 

 .ألي بلد ةواالقتصاديّ  ةالحياة المدنيّ  على هّزات األرضّيةال النظر في تأثير وكذلك "شيم"و "مو ر في " نجدها
 

 م فيو العل دفعفي  مساهستالتي سيتوّصل إليها،  ةالعلميّ  والنتائج هذا المؤتمر مداوالتأّن  أنا على يقين
نشئة ت من أجل ،مصطلحلل بالمعنى الواسع ،اإلعالموسائل عن طريق صال تحسين االتّ في و  هذا المجال

 نتائج هذا المؤتمر يمكن أن تساعد أيًضا .يهّمهم ويحّركهم حول موضوعللناس  توعية أفضلو  أفضل
ال يسعني بهذه الروح، . األزمات في وقت أفضل بشكلٍ  للتعامل مع الموقف أفضل بشكلٍ  ةالسلطات المدنيّ 
  كم.مؤتمر ل النجاح الكبير إاّل أن اتمّنى
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