
عرض نتائج ل المؤتمر الختامي  البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف، بمناسبة  كلمة 

ل من البرنامج األوروبي   GREAT Med ،«غريت ميد» المشروع األوروبي   لتعاون المشترك عبر الحدود ل الممو 

ل )ديسمبر(  1فيه  ، يوم الثالثاء الواقعENPI CBC Med طلحوض البحر األبيض المتوس   ، في 2015كانون األو 

 حرم اإلبتكار والرياضة.

 

 حضرات السادة نّواب رؤساء بلدّيات بيروت وجبيل،

، «غريت ميد»هذه الجلسة الختامّية من عرض نتائج مشروع  فيإّنكم على الرحب والسعة لكم أوّد أن أقول 

. أنتم ENPI CBC Medللتعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األبيض المتوّسط الممّول من البرنامج األوروبّي 

حوض البحر  مناطق الواقعة في منطقة منجامعات الفي بيروت وفي جامعة القّديس يوسف في بيروت وهي إحدى 

المتوّسط فحسب عمر شبابها اليانع. جامعتنا ليست جامعة من منطقة البحر وهو سنة،  140منذ أكثر من  ،المتوّسط

 نقلي. اليوم، هذا المؤتمر الذي اتمتّد على مدى سواحله مناطق ما يحيط بها منولكّنها في خدمة هذه المنطقة البحرّية و 

نتائج أبحاث دامت سنتين وقامت بها ِفَرق من جامعات عّدة وبالتنسيق مع ماغدا بو داغر خّراط من كلّية العلوم في 

البحر األبيض  منطقة حوض لما تستطيع جامعة القّديس يوسف أن تعطيه إلى هاّمةشهادة  هولجامعة القّديس يوسف، 

 كّل يوم. لنا الكبير المتوّسط. إّنه قدرنا أن نحّب بحرنا كما هو يحّبنا بعطائه

تأكيد نا الترض ب، يفعلى صعيد الثقافة والدين واآلراء كذريعة للتقسيم واإلرهابفي وقٍت ُتسَتخَدم فيه اإلختالفات 

 .معنا وما يحّدد مصائرناعلى ما يج
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كّل منطقة من هذه المناطق  على مداه الشاسع. ةوقّيم ةثمين بيض المتوّسط يرتسم كقالدةالبحر األإّن ساحل 

 طنجة المغربّيةوبرشلونة و  : بيروت وأنطاكيا وأثينا وروما ومرسيليا وفريدةكّلها مختلفة وهي  جرة ثمينةالساحلّية هي ح

 لى حوض البحر األبيض المتوّسط.إكّلها تنتمي  هاوالجزائر وتونس واإلسكندرّية وحيفا، .... كّلها مختلفة وفريدة ولكنّ 

التي تأتي من هذه  وتجعل الثروات ك"المحور" أو "المدار"تعمل المدن الساحلّية المتأّثرة بغنى مناطقها النائية، 

 أخرى، منذ عهد الفينيقّيين وحّتى أّيامنا هذه. سواحلنحو  مجراها وتحّول تتالقى البالد

 امسرح   لتنمية المتفاوتةهذه المدن الواقعة على حوض البحر األبيض المتوّسط ذات اُتعَتَبر لحضارات، ل مهدٍ ك

ط متعل ق بالمدن التي تحيط به.. بحسب "المخّطط األزرق" : ّي المنشأبشر  لضغط قويّ   مستقبل البحر األبيض المتوس 

مناطق مدنّية ومتنامية : نصف الشعوب كانت تقطن في  حول حوض البحر األبيض المتوّسط تقطنالمتواجدة  الشعوب

ستستقّر في المنطقة الساحلّية. ثلث هذه الشعوب المتمّدنة  .2030في العام  %75وسوف تبلغ  ن في الخمسيناتدالم

البحر األبيض المتوّسط  حوض يبدو سائح في السنة،مليون  150ف إلى ذلك، تأثير السائحين : مع أكثر من ينضو 

مثال لبنان هو  على األرض وتوزيع على المناطق البحرّية.كّل هذا ُيترَجم بزحٍف عمرانّي  أّول وجهة سياحيّة عالميّة.

 مذهل لهذا األمر.

في البلدان القاطنين  ساحلّية لبلد من البلدان سوف تطاولمنطقة  التي تخّيم علىاالضطرابات والتلّوث إّن 
كأولوّية تفرض نفسها مقاربة شاملة للمعالجة على مستوى البحر األبيض المتوّسط  . لذلك، هناكاألخرى الساحلّية

 .أخرى  أّي إشكالّية بيئّيةتتخّطى 

، يرد حوض البحر األبيض المتوّسط بين النقاط الساخنة لهذا الوضع البيئيّ  باإلضافة إلى تأثير المنشأ البشريّ 
. إّن ازدياد أكثر ظهور ا فيه أن تكون التأثيرات البيئّية واإلجتماعّية واإلقتصادّية  توشكاالحتباس الحرارّي : ما يتعّلق بفي 

 نتائج خطرة. عام قد تتأّتى منه 100ة درجتين على مدى الحرار 
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 لألفرقاءباألمس، بدأ في باريس مؤتمر األمم المّتحدة حول التغييرات المناخّية. إّنه المؤتمر الواحد والعشرين 
لتزامات متوّقعة ألخذ التدابير واإل العمل على المناخ. كّل البلدان الراغبة في يضمّ  ّنهإ .cop 21 المناخالمعنّيين ب

  .والتوعية بشأنها في حوض البحر األبيض المتوّسطالصارمة من أجل معالجة مسألة البيئة 

من أجل إرشادهم في مساعيهم على مستوى المناطق العلمي ة من هم في موقع القرار يحتاجون للنصائح 
 اإلفتراضّية والتعّرف إلى التدابير المناسبة من أجل التدّخل. من الضرورّي فهم المجازفات الساحلي ة.

تقييم الحساسّيات الحالّية والمستقبلّية ومخاطر الكوارث التي تهّدد السواحل مرّحب به. إّن بلورة منهج من أجل 
بما أّنه تّم تمويلهم من  وهذا ما حاولت القيام به اليوم هذه المجموعة من الباحثين المجتمعين خالل السنتين الماضيتين.

انهمكوا في ، ENPI CBC Medبيض المتوّسط للتعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر األالبرنامج األوروبّي 
ا التنّوع البيولوجّي في حوض البحر األبيض المتوّسط ورسم خرائط التهديدات كي يضعوا ب وضع قائمات مؤّشر ا خصوص 

يساعد على اّتخاذ القرارات على رغم الموارد الضعيفة والمعطيات الساحلّية على نطاق واسع متعّدد للمخاطر  امطابق  
 المحلّية المحدودة.

ا لتأمين معطيات و  مناقشات مثمرة مع األطراف المعنّية : ممّثلي أتمّنى لمشروع "غريت ميد" إجتماع ا جّيد 
والمنّظمات غير الحكومّية... وراء كّل حدث ناجح كهذا هناك أشخاص يحّبون النجاح وهم الوزارات المعنّية والبلدّيات 

لهذا النجاح الذي  ومّهدوا لهذا السبب ال أنسى أن أشكر كّل األشخاص الذين هّيأوا .من أجل تحقيقه يتكّبدون التعب
 .تعزيز المشروعسيكون له اآلثار الطّيبة على 

ا أحّيي  شجاعة الشركاء في منطقة حوض البحر األبيض المتوّسط الذين تنّقلوا على رغم الوضع األمنّي أيض 
ا في جامعة القّديس يوسف. الخطير  وأرّحب بكم جميع 


