
5

فوز »�

6236العدد    2017-11-17 الجمعة   

ف��صيه: ا�صتقرار لبنان من اأول�يات فرن�صا

يف  والتفكر  االإن�ساين  االنتقال  »تاأمن  ن��دوة  افتتحت 

ال�سليب  �سندوق  نظمها  التي  ل��ب��ن��ان«،  يف  االأخ��اق��ي��ات 

وال�سليب  للتنمية  ال��ب��ح��وث  وم��ع��ه��د  الفرن�سي  االأح��م��ر 

)الي�سوعية(،  يو�سف  القدي�س  وجامعة  اللبناين  االأحمر 

ب����دع����م م�����ن م����رك����ز االأزم������������ات ال����ت����اب����ع ل�����������وزارة اأوروب���������ا 

الفرن�سية  وال��وك��ال��ة  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  وال�����س��وؤون 

يو�سف  القدي�س  جامعة  يف  اأع��م��ال��ه��ا  للفرنكوفونية، 

العدل  وزي��ر  الندوة  االإن�سانية. �سارك يف  العلوم  - حرم 

رئي�س  فو�سيه،  برونو  فرن�سا  �سفر  جري�ساتي،  �سليم 

ال�سليب االأحمر اللبناين اأنطوان الزغبي، رئي�س جامعة 

�سندوق  ورئي�س  دك��ا���س،  �سليم  االأب  يو�سف  القدي�س 

ال�سليب االأحمر الفرن�سي جان فرن�سوا ماتي، وح�سرها 

لاإغاثة  العليا  الهيئة  رئي�س  جم��دالين،  عاطف  النائب 

اللواء حممد خر.

واعترب ماتي اأن »االنتقال والتحوالت االإن�سانية تفر�س 

اإج������راء االأب���ح���اث واالب���ت���ك���ار، وال ب���د م���ن اإ����س���راك ال��ع��ل��وم 

اأن  اإىل  م�سرًا  املجال«،  هذا  يف  واالجتماعية  االإن�سانية 

»لبنان يحتل مركزًا مائمًا يف هذا القطاع، وهو ُي�سكل 

مرجعًا يف جمال امل�ساعدة االإن�سانية«.

ال��ق��ان��ون  ي���ح���رم  »ل��ب��ن��ان  اأن  اإىل  ول���ف���ت ج��ري�����س��ات��ي 

وعلى  ال��ن��ازح��ن،  ال�ستقبال  م�سطرون  ونحن  االإن�����س��اين 

الدولة اأن حتمي نف�سها، وال�سام والقانون والعدالة هي 

االإن�سان،  حلقوق  الدولية  لاتفاقية  االأ�سا�سية  الركائز 

ويجب اأن ن�سع ن�سب اأعيننا باأن العمل االإن�ساين ال ميكن 

اأن يحقق اأهدافه اإال اإذا حقق تطور البلدان امل�سيفة. واإذا 

اأردنا اأن يكون لدينا نظرة اأخاقية عن االنتقال االإن�ساين 

بن  التحكيم  االع��ت��ب��ار  يف  ن��اأخ��ذ  اأن  فيجب  ل��ب��ن��ان،  يف 

احتياجات النازحن واحتياجات امل�سيفن«.

على  كبرة  ال�سورية  االأزم��ة  »تبعات  اأن  فو�سيه  وراأى 

االأ�سا�سية ومن  القطاعات واملرافق  لبنان وتطال جميع 

ال�سروري اأن يقوم احلوار بن ال�سلطات اللبنانية واالأمم 

املتحدة واجلهات املانحة، والت�سامن من اأجل م�ساعدة 

املرتبة  يف  »لبنان  اأن  اإىل  الفتًا  وال��ن��ازح��ن«،  الاجئن 

املنطقة.  ل��دول  فرن�سا  تقدمها  التي  للم�ساعدات  االأوىل 

عن  كم�ساعدات  اأخ���رًا  اورو  مليون   73 نحو  منحنا  لقد 

االأمم املتحدة، ومع هيئات  طريق �سراكتنا مع وك��االت 

املجتمع املدين اللبناين والدويل. ونريد اأن نقدم اأكر 

م��ن خ���ال وك��ال��ة التنمية ال��ف��رن�����س��ي��ة«. و���س��دد ع��ل��ى اأن 

ما  وهو  فرن�سا  اأول��وي��ات  من  دائمًا  كان  لبنان  »ا�ستقرار 

يتج�سد من خال التزامنا يف القوات الدولية يف اجلنوب 

الفرن�سية  »ال�سلطات  اأن  اإىل  الفتًا  �سنة«،   40 من  الأك��ر 

متجندة على اأعلى امل�ستويات من اأجل تاأمن ال�سروط 

اأم�����س على توا�سل مع  الأج���ل اخل���روج م��ن االأزم����ة. كنت 

امل�سوؤولية  ح�س  واأحيي  االأم��ر،  ه��ذا  يف  للبحث  االأليزيه 

لدى اللبنانين باأنه لي�س من م�سلحة اأحد فتح �سفحة 

جديدة من عدم اال�ستقرار يف البلد«.

يفخر  اللبناين  االأح��م��ر  »ال�سليب  اأن  ال��زغ��ب��ي  واأع��ل��ن   

يقومون  متطوع   8000 نحو  عددهم  البالغ  مبتطوعيه 

بتجربة غنية يف جمال الت�سامن الوطني«. 

ودعا دكا�س اإىل »احرام اأخاقية النزوح«، وقال: 

اأر�س ا�ستقبال للنازحن، وهذا اال�ستقبال  »لبنان 

اأن ن�ساعد  انتقاليًا وال بد من  اأن يكون  اإال  ال ميكن 

ال��ن��ازح��ن على ال��ع��ودة اإىل اأر���س��ه��م وال��غ��و���س يف 

يعاين  اللبناين  »املجتمع  اأن  معتربًا  ج��ذوره��م«، 

ك��ث��رًا م��ن تداعيات ه��ذا ال��ن��زوح واأك���ر م��ن تاأثرت 

منه هي الطبقة الو�سطى التي مل تعد ق��ادرة على 

تاأمن العي�س الكرمي لها«.

[ امل�شاركون يف الندوة 
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