بيان صحفي

بيروت2012-81-81 :

دراسة لمعهد عصام فارس في األميركية عه جىىد حفظ السالم االيرلىدييه في جىىب لبىان:
"وسيط وزيه بيه األفرقاء"
تذعٕج يٍ يعٓذ عصاو فاسط نهغٍاعاخ انعايح ٔانشؤٌٔ انذٔنٍح فً انجايعح األيٍشكٍح فً تٍشٔخ،
حاضشخ انذكرٕسج سٌرا صمش يٍ جايعح كُد فً تشٌطاٍَا عٍ دساعح أعذّذٓا نهًعٓذ ٔحًهد
انعُٕاٌ" :جُٕد حفظ انغالو االٌشنُذٌٌٕ فً نثُاٌ :دساعح ذاس ٌخٍح ٔعٍاعٍح ٔاجرًاعٍح ثمافٍح".
ٔلذ أنمد انذكرٕسج صمش يحاضشذٓا فً يثُى ٔعد ْٕل فً انجايعح األيٍشكٍح فً تٍشٔخٔ .لذ
ذُأند انمٕاخ االٌشنُذٌح انعايهح ضًٍ لٕج األيى انًرحذج انًؤلرح فً نثُاٌ (ٌٍَٕفٍم) فً جُٕب نثُاٌ
يُز اَرشاسْا فً جُٕب نثُاٌ فً انعاو ٔ 8791حرى حشب صٍف انعاو ٔ .6002حأسْا ذًٍٕس
غٕكغم ،انًحاضش فً دائشج انعهٕو انغٍاعٍح ٔاالداسج انعايح فً انجايعح ٔانًغرشاس انغاتك
نهٍٍَٕفٍمٔ ،أداس انحٕاس انذكرٕس كشٌى انًمذعً ،يذٌش أتحاز تشَايج "األيى انًرحذج فً انعانى
انعشتً" فً انًعٓذ.
تذاٌح لاند صمش إٌ اَرشاس انمٕاخ االٌشنُذٌح فً جُٕب نثُاٌ فً انعاو  8791يكٍّ انغكاٌ انًحهٍٍٍ
ُْك يٍ انثماء فً يُاصنٓى ٔيًاسعح أعًانٓى انٍٕيٍح كانًعراد ْٕٔ ،يا كاٌ يرعزساً لثم اَرشاس ْزِ
انمٕاخٔ .لاند إَّ سغى ٔجٕدْى تٍٍ َاسي انمٕاخ االعشائٍهٍح ٔانًمأيح ،نى ذرٕلف انمٕاخ االٌشنُذٌح
عٍ ذمذٌى انًغاعذاخ االَغاٍَح نهغكاٌ انًحهٍٍٍ.
ٔلذ سكضخ صمش فً دساعرٓا عهى يغاعذج انمٕاخ االٌشنُذٌح ٔحًاٌرٓا نهغكاٌ انًذٍٍٍَ ٔعٍ أًٍْح
رنك نًًٓح انٕحذج االٌشنُذٌح ٔأخاللٍاذٓا .كًا ذُأند يثذأ انحٍاد االٌشنُذي فً عٍاق حفظ انغالو فً
انششق األٔعط انًضطشب كًا ذُأند انًٕدّج انثمافٍح ٔانغٍاعٍح تٍٍ نثُاٌ ٔاٌشنُذا ْٕٔ ،يا عًح
نكرائة اٌشنُذٌح يررانٍح تأداء يًٓرٓا فً حفظ انغالو.
ٔأظٓشخ انذساعح أٌ انجٓذ األعاعً نهٕحذج االٌشنُذٌح اَصة عهى األدٔاس غٍش انغٍاعٍح ،خاصح
انًغاعذاخ االَغاٍَح نهًذٍٍٍَ ،يثم يغاعذاذٓى نهًٍرى فً ذثٍٍُ ٔنهعٍاداخ انطثٍح فً حاسٌص
ٔتشعشٍد.
ٔسكّضخ صمش عهى أًٍْح انحٍاد االٌشنُذي فً عٍاق يًٓاخ حفظ انغالو ٔلاند إٌ كم انزٌٍ لاتهرٓى
خالل إعذاد انذساعح ستطٕا حٍاد االٌشنُذٌٍٍ تًثذأ عذو االَحٍاص ٔتذٔسْى كٕعٍط َضٌّ تٍٍ األفشلاء.
ٔأٔضح ذًٍٕس غٕكغم" :تانُغثح نهغكاٌ فً جُٕب نثُاٌ ،كاٌ انًٓى أٌ االٌشنُذٌٍٍ نٍظ نذٌٓى أجُذج
عٍاعٍح ٔعضٔا رنك انى أٌ االٌشنُذٌٍٍ ٌحثٌٕ انشعة انهثُاًَ".
َِّٕٔ غٕكغم تمٕاخ حفظ انغالو االٌشنُذٌح نًٕدذٓا ذجاِ انغكاٌ انًحهٍٍٍ فً انجُٕب ٔلال ،يغرُذًا
إنى يا خثشِ" :انجُٕد االٌشنُذٌٌٕ كإَا يٕضع انرمذٌش األكثش تٍٍ كم ٔحذاخ انٍٍَٕفٍم تغثة

عاللاذٓى انطٍثح تانغكاٌ فً انجُٕب" ،يضٍفا إٌ انجُٕتٍٍٍ كإَا كشياء جذًا ٔكإَا ٌُثٌٕٓ انٍٍَٕفٍم
انى احرًال ذعشض االٌشنُذٌٍٍ نهٓجًاخ.
ٔأتشصخ صمش انرشاتّ انكثٍش تٍٍ انشعثٍٍ انهثُاًَ ٔاالٌشنُذي َٔمهد عٍ انًمذو ياٌكم يآٌُاٌٍ:
"انًٓاساخ انخاصح نهجُذي االٌشنُذي ذشًم تشاشرّ ٔصالترّ أياو انصعاب ًْٔ يضاٌا ًٌكٍ
يماسَرٓا تًضاٌا انهثُاٍٍٍَ خالل انٓجٕو االعشائٍهً فً صٍف انعاو 8716عهى جُٕب نثُاٌ ٔعهى
غشب تٍشٔخ ،حٍٍ ذحًم انهثُإٌٍَ انحصاس ٔانمصف انًذيّش ٔيٕخ انًماذهٍٍ ٔانًذٍٍٍَ ،نثُاٍٍٍَ
ٔفهغطٍٍٍٍُ".
جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً بٍسًت فً العبم ً 6611جعحود النظبم الحعلٍوً األهٍسكً اللٍبسالً
للحعلٍن العبلً كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبً .الدبهعة ىً خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،
جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن أكثس هن  600أعضبء ًخسوبً طالبٍبً هن حٌالً  8000طبلب ًطبلبة .جقدّم
الدبهعة حبلٍبً هب ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌسً ،الوبخٍسحسً ،الدكحٌزاهً ،الدكحٌزاه
فً الطب .كوب جٌفّس جعلٍوبً طبٍبً ًجدزٌببً فً هسكزىب الطبً الري ٌضن هسحشفىً فٍو  024سسٌساً.
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