
 
 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في جلسة افتتاح الندوة 
وجهات  ما هيفي لبنان :  اتخالقيّ في األر يتفكالنسانّي و ال نتقال تأمين ال حول الصليب األحمر الفرنسّي "

تشرين الثاني )نوفمبر(  16في الساعة التاسعة والنصف من قبل الظهر، في وذلك "، ؟ والحتماالت نظرال
 حرم العلوم النسانّية. ،، في قاعة المحاضرات2017

 

 معالي وزير العدل سليم جريصاتي،

 ،Bruno Foucherسعادة سفير فرنسا برونو فوشيه 

الصليب األحمر  ، رئيس صندوق Jean-François Matteiفرانسوا ماتيي -البروفسور جانحضرة 
 الفرنسّي،

 يس الصليب األحمر اللبنانّي،ئالدكتور أنطوان الزغبي، ر حضرة 

 رئيس الجامعة، والسّيدة العميدة، والسّيد الجنرال،نائب  حضرة

 أصحاب المعالي، سعادة النائب،

 

 معالي الوزير،

في  اتخالقيّ في األتفكير النسانّي و اإلنتقال تأمين اإل" التي تتناول حضوركم في الجلسة اإلفتتاحّية لهذه الندوة
لبنان كلٌّ من الصليب األحمر الفرنسّي، يعّبر عن اإلهتمام الكبير الذي يوليه  التي ينّظمها صندوق و  بيروت"

السورّي بيننا وكذلك  نزوحى إلى أن توضح وقائع ظاهرة اللهذه المبادرة التي تسع الكريم الرسمّي وشخصكم
إلتزاٌم كهذا في المستقبل من خالل  واجههايتوّجب أن يوالتحّديات التي هذا النزوح ل قّدمهالمساعدة التي تا

المحلّيين. نشكركم على هذا الحضور النوعّي الذي يشّرف جامعتنا التي كنتم من على األرض الفاعلين 
 من كلّية الحقوق والعلوم السياسّية. قدامى طالبها الخّريجين

اإلجتماعّية، نستضيف هذه الندوة الدولّية للصليب األحمر الفرنسّي  كاديمّيةمن الفرح والمسؤولّية األ ر  بشعو 
في جامعة القّديس يوسف في بيروت، وبالتحديد في كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية. نحن نرّحب بهذه الندوة، 



 
 

ان آخر من أجل إحياء هذين اليومين من ال بل نرّحب بكّل األشخاص القادمين من فرنسا ولبنان أو من مك
تزامكم في قلب التحّديات والصعوبات : الصليب األحمر الفرنسّي واللبنانّي، الث عن معنى التفكير والبح

 Jean-Françoisالسّيد الرئيس جان فرانسوا ماتيي و ، Bernard Foucherسعادة السفير برنار فوشيه و 
Mattéi   ،للتنمية البحوثعهد مل كتور أنطوان الزغبي، والسّيد ممثّ السّيد الرئيس الدو وفريقه IRD،  وأعضاء

 نوالمناظرين والعمداء والمديري ة والمحاضرينمات غير الحكوميّ لي المنظّ عن جميع ممثّ  فضالا  ،العلمّية جنةاللّ 
 وبالنظر إلى موضوعها، يعني أن نكّرر صدى ،الترحيب بهذه الندوةإّن . المديرات في جامعة القّديس يوسفو 

، منذ يتوانىي لم ما مجتمعنا الذ، وال سيّ ث خدمة المجتمعلجامعة من حيالتي تقوم بها اة الثالثة المهمّ تلك 
، بمواكبة والدة لبنان الكبير ةعلى الساحة اللبنانيّ  ارئيسي  ا مواطنا ا و جتماعي  في أن يكون فاعالا إ، 1875عام ال

ليصبح ينمو ليصبح أكثر من وطن، ولد و على أن ي هالذي ساعدنا األشهر القادمة، لبنان الكبير هذافي 
رئيس لم يترّدد  ،حدةفي كلمته التي ألقاها في األمم المتّ منطقتنا بأسرها.  ة إلىتعدديّ رسالة سالم وتضامن و 

 .هذه ةة الدولة اللبنانيّ في تسليط الضوء على خصوصيّ  تناجمهوريّ 

 سعادة السفير، أّيها األصدقاء األعّزاء،

 نكوفونّيةفي مكان معروف بانتمائه إلى الفر و في هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن المجتمع الفرنكوفونّي، 
ا ين نازحالتأثيره على السّكان ستمرارّيته و من أجل العمل اإلنسانّي، با يتعّلق والذي يعمل على موضوع مهّم جد 

إبراز ب ةقيمته األخالقّية واإلجتماعّية. تتمّيز الّلغة الفرنسيّ من أجل ، وكذلك ان المستضيفينكما على السكّ 
 العمليّ و  يّ الحسابة لمسألة النازحين في وقت تفّضل فيه لغات أخرى الجانب ة واإلنسانيّ الجوانب المعنويّ 

 .واإلبداعق غة الجميلة لمزيد من التألّ هذه اللّ   في حملا نستمرّ ها. معا حضور ل

ا أّن لبنان هو  من  مبدأينك والعدالة خيريمارس الهو ، و وترّحب بهم النازحين تستقبل أرضنحن نعلم جّيدا
ألّننا،  ومؤّقتاا حيب ال يمكن إال أن يكون عابراا، ولكن من الضرورّي التأكيد على أّن هذا التر خالقاأل مبادئ

م على العودة إلى مساعدته ومن العدل المنطقيّ  الضروريّ  من، لسورييناالنازحين لكي نكون منصفين مع و 
من مكان  مجّرد انتقاللبنان وبلدان أخرى  ان السوريين نحونزوح السكّ لم يكن . أراضيهم وا عادة تجّذرهم فيها

ه غير ، وهو أمر غير مقبول ألنّ ة واسعة القتالع ماليين األشخاص من جذورهمعمليّ  هو إلى آخر، بل
بشكل  دائم عن طريق اقتالعهم  هؤالء السّكاندول إلى استقبال بعض التدعو ا عندما وخصوصا ، أخالقيّ 
يدفعون ف ،غير مباشر بشكل  و  ،ايون اللبنانيون أيضا ان المحلّ ، يعاني السكّ وكذلك األمرمن أراضيهم.  جذري ا



 
 

ة ة لبنانيّ جتماعيّ لطبقة إ انشهد إفقارا سسنوات،  ستّ أو بعد خمس سنوات، . وجود النازحين من ثمن اجزءا 
التي لم تعد قادرة على العثور على  دالبال ما الطبقة المتوّسطة الصغيرة التي تشّكل األغلبّية فينة، ال سيّ معيّ 

مس سنوات، واجهت عائالت طالبنا التي : قبل خ . أعطي المثال التالينهاية الشهرحّتى  عمل وتلبية نفقاتها
ان هذا القطاع بأكمله من السكّ اليوم، لجامعة. ولكن اتها لفي دفع مستحقّ  تنتمي إلى هذه الطبقة، صعوبة

تّمت ة. حتياجات األساسيّ تلبية اإل ة، بل وفي بعض الحاالتدراسالتمّكن من الة من أجل مساعدة ماليّ  يطلب
ا من  خّففطالب. وهذا ال ي 4000أصبحوا  2017عام الفي و ، 2011عام الفي طالب  2000مساعدة  أبدا

لبقاء على قيد الحياة وتلبية ن مساعدتهم لان النازحون الذين سيتعيّ عاني منها السكّ المأساة التي ي وطأة
 .ةوالصحّ ضرورات الحياة مثل التعليم 

بمعزل و  ين،كون عادلنل. يطرحها عنوان ندوتكم؟ هذه هي األسئلة التي  حتماالتواإل وجهات النظرما هي 
 من تطبيق ال بدّ . الواقع اللبنانيّ  تحتضن كلّ  نظرة شاملة ختّص بإلقاءالوضع ي عن الرغبة في إعطاء دروس،

ما على ، وال سيّ قتصاديّ واإل على المستويين البشريّ  ،ةكمبادئ توجيهيّ  ،والخير والعدالة ة،الذاتيّ  ّيةستقاللاإل
تغاضىى أن ن ال يمكننا، كذلك األمر السوريينو  ،من أجل اللبنانيينالبعض.  ناة بعضمستوى الحفاظ على هويّ 

أن  . من هذا المنطلق أودّ افهمريأو  ان السوريين إلى مدنهمهو عودة كريمة للسكّ أال و  النهائيّ  اإلحتمالعن 
لتفكير يتّم فيه اكمكان  ياره لبنان وجامعة القّديس يوسفعلى اخت الصليب األحمر الفرنسيّ  أشكر صندوق 

ا!  باستمرار النازحون  هاعيشيالتي ة مستقرّ الحالة غير للفضل األمعرفة لاو  الجهود  كلّ  لفرصة ألحّيي إّنها أيضا
للضحايا  والصليب األحمر اللبنانيّ  الصليب األحمر الفرنسيّ  عون فيمها المتطوّ والتضحيات التي قدّ 

". الضجيج صنع الخير ال يالخير ولكنّ  صنعال ي الضجيج "نا بأنّ شعار الصليب األحمر يخبر والمرضى. 
 ،اسةمواضيع حسّ   أو على مستوى التفكير حولسواء على مستوى العمل اليوميّ ، الخير صنعاستمّروا في ف

 .بحيث يتّم خالص اإلنسان

 


