
ف يف بريوت، سكلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يو 
 يف مبىن األونيسكو، 2021حزيران  10يف األونيسكو، يوم اخلميس الواقع يف 

إمسحوا يل بدايًة أن أعّبر عن مسور مشاعر الشكر واالمتنان إليكم مجيًعا يف منظرمة 
 Audrey أزواليأودري  السيردة العامرةاملديرة  بدًءا من ،ةافالثقو األونيسكو للرتبية والعلوم 

Azoulay ، اليت مع الوفد املرافق لـها، أسرعت لنجدة بريوت، بريوت منارة العلوم والتعليم
العايل والثقافة، يوم وقعت مدينتنا، مجيلتنا، ضحيرة االنفجار والدمار، فأطلقت مبادرة 

ملساعدة بريوت على النهوض من كبوتـها.  بتأسيس صندوق عاملي قضت"لبريوت" اليت 
الشكر لكثريين  أوجره  Costanza Farinaالسيدة كونستازا فارينا  وإىل األمينة العامرة

العايل واملدير العامر لوزارة  والتعليم معايل وزير الرتبيةو  سعادة سفري قطر يف لبنان ومنهم
األمساء الذين سامهوا يف إجناح الرتبية والسيردة ميسون شهاب، ومعذرة إن مل أعدرد مجيع 

ومبا أنرنا هنا ببريوت ومن أجل بريوت، فلنحيي  لف شكر وحتيرة.أهلم منرا  هذه املبادرة
النفجار ومنهم من عميق الفكر والقلب أرواح الشهداء واجلرحى الذين سقطوا بفعل ا

 من جامعتنا اليسوعيرة، وتبقى أمساؤهم أمانة يف أعناقنا.

، مبا متثرل من عراقة ورسالة وَدور يف إعداد وتكوين الرأمسال اللبناين صحيح أنر اجلامعات
الذي متيرز به وطننا لبنان وهو رأمسال املوارد البشريرة الكفوءة، انلت ما انلته من األذى 

بكافرة  اليت انهلا األذى يااًن، وذلك مثل جامعتنا اليسوعيرة يف بريوتوالضرر والدمار أح
إالر أنر جامعتنا هنضت ، إىل جانب مستشفاها اجلامعي أوتيل ديو دو فرانس. أحرامها
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 نظرمةمسريًعا من كبوهتا ومل تكن تستطيع انتظار خمتلف اإلجراءات والطرق املتربعة يف 
للمساعدة يف إصالح ما تكسرر وإعادة إعمار ما هتدرم، فكان من صاحلنا،  األونيسكو

 مل يسعفناإعادة فتح أبواب اجلامعة الستقبال الطالرب قبل املوجة الثانية من الوابء الذي 
يف التعليم احلضوري وذلك ملدرة أشهر من الزمن. إالر أنرنا حنيي املنظرمة على انتباهها 

 املعلوماتيرةأتكلرم عن جامعتنا بتجديد بعض األاثث واألجهزة حبيث عرضت علينا وهنا 
وهذا اكتشفناه رويًدا رويًدا  بسبب االنفجار اآلمث وغريها وقد تضرررت أو أصابـها التلف

تلك تشغيل  إعادة يعملون علىو  الذين عملوا املهندسني واالختصاصيني جمموعةمع 
املاحنني الذين بواسطة منظرمة األونيسكو األجهزة. فبامسي وابسم اجلامعة أشكر جمموعة 

 نفجاراالسوف يساعدون اجلامعة على جتديد األدوات واألجهزة اليت تضرررت بفعل 
سوف يستفيد أكثر من َحَرم من هذه املساعدة على مستوى و الذي تاله،   العصف

 املياه.األجهزة املعلوماتيرة والتّبيد والستائر ومناعة األبنية والسطوح من تسررابت 

 أيرها األعزراء،

اه منظرمة األونيسكو اليوم للمساعدة على األقلر املعنويرة واملاديرة  حنن نطلق النداء ابجتر
 مستوايت:  ةثالثذلك على و إن أمكن 

ون ابلثقة يف هو املساعدة يف تثبيت شبيبتنا يف أرضهم ووطنهم حبيث يستمرر  األّول
. فهذه املؤسرسات جيب أن تبقى قويرة مؤسرساهتم اجلامعيرة والتعليم العايل  بشكل خاصر

أنر اجلامعة  الثانويرة ليشعر التالمذة يف املدارس وهم على مشارف االنتهاء من دراستهم
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العامل، هي و يف لبنان، وتلك املعروفة مبستوى شهاداهتا العايل اليت لـها موقعها يف لبنان 
األكادمييرة يف التعليم والبحث العلمي لرتبويرة ورائدة يف رسالتها ا واثبتة منيعةقويرة وستبقى 

وخدمة اجملتمع. ويعرف اللـه عزر وجلر كم أنر طالرب جامعتنا هبروا ملساعدة العائالت 
يوزرعون املأكوالت واألدوية  فرأيناهم، آب والكوفيد واألزمة املاليرة 4املنكوبة بفعل 

 وهم ال يزالون حىت اليوم يقومون هبذه اخلدمة. اتواملساعد

يف أورواب ابلتوقرف عن قنص طالبنا حبيث يغروهنم إقناع بعض اجلامعات خصوًصا  الثاين
مؤسرساتنا يف وابلتايل يعملون على إفراغ هذا الوطن من مقورمات استمرار  والعتادابملال 

م جمّبون عأتدية رسالتها لدفع  املال لديهم ليس هلى ذلك ألنر . وطالربنا يقولون لنا إهنر
تعلرمهم يف وطنهم ليستمرروا بتأمني أقساطهم وابلتايل هم حباجة إىل املنح التعليميرة 

 وجامعاهتم اليت مل ترتدرد يوًما يف أتدية رسالتها.

على األقلر لدعم كل ما هو يف ابب املعلوماتيرة  مستواانإنر احلاجلة هي ماسرة على واثلثًا 
واجملالرت اإللكرتونيرة وهذا يشكرل على األقل  والكتبمن األجهزة والّبامج والصحائف 

يف اجلامعة نظًرا إىل ضرورة أتمينها للطالرب  السنويرة اليوم املشرتايت  أربعني مئة من موازنة
 واألساتذة والباحثني.

ا نعتّبها احلاضنة للثقافة والعلوم والرتبية، ومن هي  ننادي منظرمةعندما  األونيسكو فإّنر
سوى مؤسرسات وعلى الكفاءات واملهارات األدوات اليت تؤمرن العلم والرتبية والثقافة 
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ا صاحبة رسالة وطنيرة ومن دون ربح عن نفسها قوالً وفعالً  فالتعليم العايل اليت تعرر   أبهنر
 وتوزيع األرابح.

 ذخًرا لنا وعمرااًل من أجل الرتبية والثقافة اإلنسانيرة. األصحابودمتم أيرها  شكًرا لكم


