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 الفرنسي الدكتور ولید عّمار ینال وسام االستحقاق الوطني

 د الدكتور ولید عّمار وسام االستحقاق الوطني الفرنسي من رتبة ضابطیقلّ  ھبرونو فوشی

 

مدیر عام  ،ونإیمانویل ماكر ةالفرنسی الجمھوریة رئیسباسم  ھفوشی منح السفیر الفرنسي برونو
كبیر "لجھود تقدیًرا  وسام االستحقاق الوطني برتبة ضابط وزارة الصحة العامة الدكتور ولید عّمار

ولصدیق فرنسا العزیز والمناضل في سبیل لبنان المتعدد في مجال الصحة العامة  موظفي الدولة
 ."الثقافات والعلماني

لشؤون حقوق اإلنسان أیمن شقیر، النائبین  أقیم االحتفال في قصر الصنوبر بحضور وزیر الدولة
غسان مخیبر وعاطف مجدالني والوزراء السابقین وائل أبو فاعور، روني عریجي، شربل نّحاس 

غبلایر في لبنان ، ممثلة منظمة الصحة العالمیة لینارتسوأحمد فتفت، السفیر البلجیكي ألیكس 
لمى تمام سالم، نقیب األطباء ریمون سیدة الریندر، رئیس جامعة القدیس یوسف األب سلیم دكاش، 

الصایغ، نقیب مستوردي األدویة أرمان فارس، عمید كلیة العلوم الطبیة في الجامعة اللبنانیة بیار 
 .یارد، فریق من وزارة الصحة باإلضافة إلى أفراد من عائلة الدكتور عّمار وأصدقائھ

لخدمة الصحة "الدكتور عّمار الذي عمل ، استعرض مسار ھوفي الكلمة التي ألقاھا السید فوشی
ثّم أردف قائالً إّن الدكتور عّمار عاد إلى لبنان ". خدمة الجمیعفي دولة غیر متحّیزة  وبناءالعامة 

ي مجال المستشفیات ومدیر طبیب ومدیر فك"لیعمل بعد أن أنھى دراساتھ العلیا في بلجیكا ثّم فرنسا، 
مدیًرا عاًما  1993قبل أن یعیَّن في العام " في الشوف تعاضد ومدیر مستشفى عین وزینصندوق 

 .وحیث ال یزال لوزارة الصحة وھو دون سّن األربعین

 "مناضل في سبیل لبنان المتعّدد الثقافات والعلماني"

وفي معرض تنویھ السفیر الفرنسي باإلنجازات األساسیة التي حّققھا الدكتور عّمار كما التحدیات 
تعزیز التعاون التاریخي "الذي عمل على " بصدیق فرنسا العزیز"واجھتھا، أشاد م فيالتي ال یزال 

في  لمعاونتھ" اختار فرنسا"كما أشار إلى أّن الدكتور عّمار قد ". بین البلدین في مجال الصحة
تطبیق برامجھ، وذلك من خالل التنسیق مع مؤسسات الصحة الفرنسیة الكبرى، وبخاصة المؤسسة 

 .الفرنسیة للدم، والھیئة العلیا للصحة والوكالة الوطنیة لسالمة األدویة والمواد الصحیة

لثقافات مناضل كبیر في سبیل لبنان المتعدد ا"أّن ھذا االحتفال یقام تكریًما لـ  ھوذكر السید فوشی
أضاف ". عزیز لفرنساصدیق و في مجال الصحة العامةرجل دولة "فضًال عن كونھ " والعلماني

 المھنیة أّي شكل من أشكال االنتماءات والتبعیة، إذ وضعتَ  طوال مسیرتك لقد رفضتَ :  "قائالً 



برحت  ما، وكمواطن. في مفھوم الخدمة العامةنصب عینیك الحیاد الذي تعتبره عنصًرا أساسّیًا 
الطائفي، وما فتأت تعمل على تعزیز احترام  االنطواءتناضل في سبیل لبنان العلماني، رافًضا 

" التي یكّرسھا الدكتور عّمار " ھذه والتجردوالحریة  العلمنةإّن قیم : "وختم قائالً ". حقوق اإلنسان
 ".إّنما ھي قیم فرنسا

 

 "قیم الحوكمة الرشیدة"

تقیم عالقات وثیقة مع شركاء فرنسیین، في  الصحة وزارةأّن "ر بدوره تور عّمار فقد ذكّ أّما الدك
 ".إطار االتفاقیة التي وّقعتھا الوزارتان المعنّیتان في لبنان وفرنسا

لبنان بلد من بلدان الفرنكوفونیة التي تشّكل منّصة للتعددیة والتنّوع حیث یسعى : "ثّم أردف قائالً 
ت إلى الدفاع عن القیم نفسھا للحوار بین الحضارات واحترام حقوق الرجال والنساء من شّتى الثقافا

األھم في ھذا  العالمي التنّوع الثقافي والدیني والطائفي تشّكل التحّدي"مشیًرا إلى أّن إدارة " اإلنسان
 ".العصر، كما أّنھا بالغة في األھمیة لبلدنا

یعّد "حیث في ھذه المنطقة من العالم " اسًماح عامالً تبقى  ضمیرحریة ال"د الدكتور عّمار أّن كما أكّ 
تصاعد التطّرف والتعّصب من رغم العلى : "وتابع قائالً ". السالم من التطلّعات النبیلة والمشروعة

أّن بالرغم من الدیني في العالم العربي واإلسالمي، یبقى لبنان البلد الذي تعّد فیھ الطائفیة عاًرا، 
، مشیًرا إلى أّن "على أّنھا قیمة معنویة واجتماعیة العلمنةنظر إلى ا یُ ممارستھا واسعة النطاق، بینم

قیم  یرسي"إّنما " يالتقنال یقتصر على الجانب "التعاون القائم بین لبنان وفرنسا في مجال الصحة 
 ".الحوكمة الرشیدة واحترام التنّوع وحقوق المواطن

 

ا وسعادة" يلتوختاًما أھدى الدكتور عّمار ھذا الوسام لعائلتھ ا  ".تمأل حیاتي حّبً

 

 

 


