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”القديس يوسف“ افتتحت كرسي التربية على المواطنة البيئية

صدى البلد  

 أقيم حفل افتتاح ”كرسي التربية 
لتنمية  ا و لبيئية  ا طنة  ا لمو ا على 
المستدامة“ التابع لمؤسسة ديان 
في جامعة القديس يوسف، برعاية 
الوزير السابق غسان سالمة وحضور 
رئيس جامعة القديس يوسف سليم 
دكاش، رئيسة ”مؤسسة ديان“ ديانا 
لتربية على  ا فاضل، مدير كرسي 
المواطنة البيئية والتنمية المستدامة 
فادي الحاج ومشاركة رئيس مؤسسة 

Nicolas Hulot لحماية الطبيعة 
 Nicolas Hulot والجنس البشري

واكاديميين.
وشكل اإلحتفال مناسبة لتنظيم 
عدد من الندوات والطاوالت المستديرة 
بمشاركة اكاديميين وخبراء، تمحورت 
لتنمية  ا و لبيئية  ا طنة  لموا ا حــول 
لــمــســتــدامــة ومـــا تعنيه، وكيف  ا
يمارسها أو يجتمع حولها اللبنانيون.
كما أقيمت محاضرة خاصة قدمها 
هيلو بعنوان ”هل القرن ٢١ سيكون 
متضامنا أم ال“، واستمتع الحضور 
بعرض الفيلم الوثائقي ”الحاسة 

السابعة“ من إعداد تيري ماغنييز.
اما سالمة فشرح ما تعنيه كلمة 
ـــال:“إن التربية على  المواطنة، وق
المواطنة ليست ترفا، بل هي واجب 
لفترة طويلة خدمة  بتجاهله  قمنا 
لمصالحنا، لكن حقيقة األمر أنه حالة 
طارئة ال يمكن تأجيلها بعد اآلن لما له 
من تأثيرعلى وضعنا المزري ومستقبل 

أطفالنا“.

رفع مستوى الوعي
بدوره اشار دكاش الى ان ”كرسي 
التربية على المواطنة البيئية والتنمية 
المستدامة لمؤسسة ديان،أنشأتها 
المؤسسة في حرم جامعة القديس 
يوسف بهدف رفع مستوى الوعي بين 
جميع اللبنانيين حول أهمية التصرف 
ــســؤول في  على نحو مــســتــدام وم
القضايا البيئية. وتعمل الكرسي من 
خالل نشاطاتها وبرامجها على توفير 
المخاطر  المعرفة وتعميقها حول 
لبيئية  ا و عية  إلجتما ا لتحديات  ا و

وإعادة النظر بنماذج التنمية القائمة 
طن  ا لمو ا بين  م  نسجا إل ا لتحقيق 
والطبيعة. كما تهدف الكرسي ألن 
تكون بمثابة منصة علمية متعددة 
لبيئية  ا العلوم  اإلختصاصات بين 
واإلقــتــصــاد والــعــلــوم اإلجتماعية، 
وحجر الزاوية لكل المبادرات الوطنية 
التي تعنى بقضايا المواطنة البيئية 
والتنمية المستدامة التي تطلقها 
الجامعات والجمعيات األهلية المحلية 
والبلديات ومؤسسات القطاع العام 

والخاص“.

تنمية مستدامة
التربية  ثم تحدث مدير كرسي 
لتنمية  ا و لبيئية  ا طنة  ا لمو ا على 
المستدامة فادي الحاج وأوضــح أن 
”كرسي التربية على المواطنة البيئية 
والتنمية المستدامة تعمل على نشر 
المعرفة منذ تأسيسها في أيلول 
٢٠١٥ من خالل:إقامة دورات تدريبية 
في المدارس والجامعات والشركات 

لجمعيات  ا و مة  لعا ا لمؤسسات  ا و
األهلية والتحفيز على إجراء الدراسات 
ــحــاث وتقديم الــدعــم المادي  واألب
واللوجستي في هذا اإلطار وتنظيم 

وإقامة نشاطات علمية وتوعوية“.
ــدور  امــا فاضل فتحدثت عن ”ال
الذي تلعبه المؤسسة لجهة توعية 
بلدهم،  لما يجري في  لمواطنين  ا
واإلضاءة على حقيقة جوهرية بأن أي 
عملية إنقاذ يجب أن تمر من خالل 

التنمية البيئية المستدامة“.
وقالت: ”بدأنا التحضير إلنشاء 

ــع ســنــوات، لكن  المؤسسة منذ أرب
اإلنطالقة الفعلية كانت منذ حوالى 
عــام وتزامنت مع أزمــة كبيرة وغير 
متوقعة أال وهي أزمة النفايات، وما 
خبرناه خالل األشهر الماضية أتى 
ليؤكد على ضــرورة ما نقوم به وأن 
الطريق  ــذي نسلكه هو  ل ا الطريق 

الصحيح“.
ووزعت في ختام االحتفال جوائز 
نظمتها  لــذي  ا لتصوير  ا بقة  مسا
كرسي التربية على المواطنة البيئية 
والتنمية المستدامة لطالب المدارس 
والــجــامــعــات بــالــتــعــاون مــع وكالة 

الصحافة الفرنسية.

كرسي التربية على 

المواطنة البيئية والتنمية 

المستدامة تعمل على 

نشر المعرفة

«منصة علمية متعددة 

اإلختصاصات بين العلوم 

البيئية واإلقتصاد والعلوم 

اإلجتماعية»

الوكالة الوطنية من حفل االفتتاح      
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