
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في إطالق عملّية "إدارة 
تشرين  10في  لتربية على المواطنة البيئّية والتنمية المستدامةل "ديان" كرسيّ  ِقَبل فرز النفايات" من
 حرم العلوم اإلنسانّية.  باحةمن بعد الظهر، في  ربعالفي الساعة الثانية عشرة و ، 2017الثاني )نوفمبر( 

ّلكيوزيرّالبيئة،ّعلىّاستجابتهّللدعوةّّ،دّطارقّالخطيبهذهّالكلمةّبتوجيهّالشكرّإلىّسعادةّالسيّ ّستهلّ أنّأّأودّ 
ّ"نمكرّ ي ّمبادرة ّإطالق ّفي ّبحضوره ّالمبتكّراإلا ّأعدّ لّةدارة ّالتي ّلنفايات" ّاإلداريّ ّوالمسؤولّ،الجامعةّأعضاءها ن،ّّون

ّوالمعلّ ّوفوالموظّ  ّوالناشطّومن، ّالعملّتمّ نّفيّمجالّالبيئة،ّوكلّ ّونّوالطالب، ّّّهذا ّبلفتة سةّمؤسّ منّّحيوي ةّوكريمة
هّّأنسىّنوأناّلّ.ةّوالتنميةّالمستدامةالبيئيّ ّللتربيةّوالمواطنةّ"ديان" ةّللعملّجنةّالتوجيهيّ اللّ بالشكرّإلىّّةّ مباشّرأنّأتوج 

ّينسّ  ّالسيّ التي ّقها ّيد ّلم ّالذي ّجهدّ وفّ فاديّالحاج ّلر ّوتحويلهاا ّالمبادرة ّهذه ّّإلىّمرافقة ّالجامعةّّمهمّ عمل لصالح

ّهذاّالعملّ:يتمت عّبهاّثالثةّأبعادّّشيرّإلىانها.ّوبهذاّالمعنى،ّأوسكّ 

ّ ل ّاألو  ّاضطراري ةالبعد ّفي ّوأهميّ ّيكمن ّالطرق ّأفضل ّإيجاد ّمستوّىة ّالنفاياتّفيمجتمّكلّ ّعلى ّإلدارة ّهع وبهذاّ.
العامّّصالح،ّبلّباسمّالصالحّالفرديّ منّأجلّال،ّليسّروحيًّاّؤولي ةّاإلدارةّالذاتي ةالمعنى،ّتقعّعلىّعاتقّالمجتمعّمس

ةّمجتمعّرّعلىّصحّ ؤثّ ّهذاّيصّمنّنفاياتيّعنّطريقّحرقهاّألنّ التخلّ ّالّأستطيعّ،علىّسبيلّالمثالا.ّاألوسعّنطاقّ 
جداولّاّلليجبّعلىّالحكومةّتنفيذها،ّنظرّ ّ،ّضمنّسياسةّأشمليعلىّالمستوىّالمحلّ ّ،العملّيجبّأنّيندرجبأكمله.ّ
ّّالزمني ة رة ّالملفّ المقر  ّلهذا ّالسبب. ّّلهذا ّكان ّإجراءات ّاللّ ّمحورّإدارة النفاياتإعداد للسنةّّلويّ األّوّجنةعمل

الهدفّمنّ.2018ّ-2017ّاألكاديمي ةسنةّذّفيّالنفّ هّهوّالمشروعّالذيّسيّ وسيكونّتعزيّز2017ّ-2016ّاألكاديمي ة
لّإلى يسّيوسفتابعةّلالّحراماألفرزّالنفاياتّبكفاءةّفيّمختلفّّذلكّهوّالتوص  ّفيّبيروتّوتوعيةّاألسرةّجامعةّالقد 

ّواجب،الّالّبلّمنمنّالضروري،ّالموضوع،ّمعّالّيكفيّأنّنتعاطفّ.ّوأساليبهاّةّفرزّالنفاياتأهميّ ّحولّةالجامعيّ 

ّلتصبحيومالّالعملّالمستمرّ  المواطنةّفيّّّثقافتناعلىّأنّ ّدلّ هذهّعادةّثانيةّأوّطبيعةّثانيةّتّإدارةّفرزّالنفاياتّي 

رّةّالبيئيّ  يسّيوسف.خارجالّوّيّ داخلالنناّاّمنّكيابسرعةّوتصبحّجزءّ تتطو  ّفيّجامعةّالقد  ّي 

الشبابّوالبالغينّّ-أم اّالبعدّالثانيّفيتمث لّفيّمسعىّهذاّالعملّفيّالديمومةّالتيّتهدفّإلىّتوعيةّاألسرةّالجامعي ةّ 
–ّّ ّفرزّالنفاياتّيستمد  ياتها،ّبأبعادهاّالمختلفة،ّألن  صالحيتهّحولّمبادئّالمواطنةّالبيئيةّوالتنميةّالمستدامةّوتحد 

ّالمبادئ ّمنّهذه ّإجراءاتّمستدامةّونشرّالممّالجي دة ّوات خاذ ساتّالجامعةّ؛ ّفيّمختلفّمؤس  ّالجي دة ارساتّالبيئي ة
أنّنصبحّفاعلينّعلىّاألرضّعليناّ؛ّوأخير ا،ّّوالعملّمنّأجلّإيجادّبنيةّتحتي ةّتحترمّالبيئةّداخلّأحرامّالجامعة

لّمثاال ّلهذاّاألمر الّّكماّفيّمجاالتّأخرى،ّ،المجالدونّعملّمستدامّفيّهذاّمنّالبيئي ة.ّّةبصممنّالّلحدّ لّونشك 



ّّوأنّيكونّعابر اّللنجاحّإالّ ّيمكن ّلمّنصبح، ذا ّفاعالّ طرفّ ّا  ّا ،ّ ّلقدراتهّوحدودهوفقّ كلٌّ ّالعملي ةّعنّّ،ا لّهذه ّتتحو  قد
ّهدفها.

ّالثالثّ ّيأتيّمنّواقعالبعد ّأنّتضطلعّبدورّالجامعةّيمكنّأنّ ّقد ّلقدها.ّألسرتّي حتذىّبهّالذيّمثالالنموذجّّوالها
لهاّبأداءّاّفيّنموذجّ ّاباعتبارهّاّأنّي نظ رّإليهادائمّ منهاّبّطلّ سوفّيّ ّومسّباألّالدورّلعبتّهذا مشاكلّعملهاّوفيّتكف 
يسّيوسفّنتخاباتّالذيّيحكمّإنتخابيّ علىّسبيلّالمثال،ّالقانونّاإلالمجتمع.ّ ىّلوّ،ّحتّ رابطاتّقدامىّجامعةّالقد 
،ّوّنناّمستعدّ أنّأقولّإنّ ّ.ّأودّ وطنيّ علىّالمستوىّالّنتخابيّ تصميمّقانونّإكانّبمثابةّنموذجّمنّأجلّا،ّكانّناقص ّ

ةّونّالذينّيعدّ ّللمسؤولينّعوّنالّيدّاليوم،ّبماّفيّذلكّالطالب،ّلمدّ ّبواسطةّخبرائنا نّلبنانّىّيتمكّ نتخاباتّحتّ إللالعد 

فيّمجالّإدارةّفرزّالنفايات،ّالبعضّلديهّتوق عاتّمن ا،ّّالةّ.ّلهذاّالسبب،ةّوفعّ عّبانتخاباتّحرّ ونّمنّالتمتّ واللبنانيّ 
.ّبنانّنفسهّوللمحيطّالدوليّ دّللهّكوعقماّسنحقّ ّإلىنظرّةّالعظمىّتالغالبيّ ّأعتقدّأنّ ّيلناّالفشل،ّولكنّ ّوالبعضّيتمن ى

ّمسؤوليّ لّإن ها ّأجل ّمن ّنعمل ّأن ّاة ّوطننا ّوبالتاليتجميل ّفرنسيس، ّالبابا ّقداسة ّقال ّكما ّنّلمشترك، فيّّشاركأن
ّ.فيّمتناولّالجميعولكن هّمشروعّطموحّ

يسّيوسيبقىّليّأنّأتمنّ  ّالقد  ّالذيّيندرجّضمنّإطارّجامعة ّوالتيّهيّىّالنجاحّلمشروعنا ّكجامعةّخضراء، ف،
يسّيوسفّالتنفيذّطريقعلىّ ّرؤيةّجامعةّالقد  عام اّعلى150ّّ،ّسنةّاإلحتفالّبمرور2025ّ،ّبقدرّماّيتوق عّنص 

ّ ّخضراءتأسيسها، ّجامعي ة ّسياسة ّيومّ ّسيتمّ ّوضع ّالطتنفيذها ّاإلجراءات ّمن ّوسلسلة ّيوم، ّبعد ّبعضّا ّفي موحة
ّ.ّوعالوةّعلىبنائهاّنحنّبصددّاراتّفيّمواقفسيّ ّإليواءّةّفيّالحرمّالجامعيّ داخليّ األحيانّمثلّتحريرّمساحاتّ

ّالقيام ّّالمواطنّوّالمواطنروحّبهذاّالمشروعّفيّإدارةّالنفاياتّبّذلك،ّمنّالطبيعي  !ّأليسّالهدفّهوّأنّيكونّالبيئي 
ب ا يسّيوسففّكمواطنّحقيقيّ وأنّيتصرّ ّالطالبّمدر  ّالقد  ّلبنانّّوّّفيّجامعة يسّيوسفّمنّأجل ّالقد  منّجامعة
ّالشبابّهاّرجالّالسياسة،ّلبنانتالعبّبيّعلىّالطائفيةّالمذهبي ةّالتييات،ّواالنتصارّعلىّالفسادّّوالحرّ حديث،ّلبنانّ

ّ؟ّوالعدالةّالتيّالّنهايةّلها

ّواالهتمام.ّالكثيرّمنّالثقةبّهنتظّراّنهذاّالمشروعّالجميلّوالمفيدّالذيّكنّ اءّمنّأجلّاألعزّ ّمّأي هاّاألصدقاءاّلكشكرّ 

لرئيسّ،ّولملهمتهّوعر ابتهّالسي دةّديانّأبيّفاضلّ!ّشكر اّالتربيةّعلىّالمواطنةّالبيئي ةّوالتنميةّالمستدامة كرسيّ لشكر اّ
ّا ّ!ّبالّحسابألستاذّفاديّالحاجّالذيّينفقّالكرسي  ّعلىّمشاريعّالكرسي 

 شكر اّمعاليّالوزيرّعلىّحضوركمّ!


