عملية "إدارة
القديس يوسف في بيروت ،في إطالق
دكاش
كلمة البروفسور سليم ّ
اليسوعي ،رئيس جامعة ّ
ّ
ّ
البيئية والتنمية المستدامة في  10تشرين
فرز النفايات" من ِقَبل كرسي "ديان" للتربية على المواطنة
ّ
ّ
اإلنسانية.
الثاني (نوفمبر)  ،2017في الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر ،في باحة حرم العلوم
ّ
أودّ ّأنّأستهلّ ّهذهّالكلمةّبتوجيهّالشكرّإلىّسعادةّالسيّدّطارق ّالخطيبّ ،وزيرّالبيئةّ،علىّاستجابتهّللدعوةّلكيّ
ّالمبتكرة ّللنفايات" ّالتي ّأعدّها ّأعضاء ّالجامعةّ ،المسؤول ّون ّاإلداريّ ّونّ،
ّ
كرمنا ّبحضوره ّفي ّإطالق ّمبادرة ّ"اإلدارة
ي ّ
والموظّف ّونّ،والمعلّم ّون ّوالطالبّ،والناشط ّون ّفيّمجالّالبيئةّ،وكلّ ّهذا ّالعملّتمّ ّبلفتة ّكريمةّّوحيوية ّمنّمؤسّسةّ
مباشرةّ ّبالشكرّإلىّاللّجنةّالتوجيهيّةّللعملّ
"ديان" ّللتربيةّوالمواطنةّالبيئيّةّوالتنميةّالمستدامةّ.وأناّلنّأنسىّأنّأتوجهّ ّ
التي ّينسّقها ّالسيّد ّفادي ّالحاج ّالذي ّلم ّيوفّر ّجهدّا ّلمرافقة ّهذه ّالمبادرة ّوتحويلها ّإلى ّعمل ّمهمّ ّلصالح ّالجامعةّ
وسكّانهاّ.وبهذاّالمعنىّ،أشيرّإلىّثالثةّأبعادّيتمتعّبهاّهذاّالعملّّ :
البعد ّاألول ّيكمن ّفي ّاضط اررية ّوأهميّة ّإيجاد ّأفضل ّالطرق ّعلى ّمستوىّ ّكلّ ّمجتمع ّإلدارة ّالنفايات ّفيهّ .وبهذاّ
المعنىّ،تقعّعلىّعاتقّالمجتمعّمسؤوليةّاإلدارةّالذاتيةّروحيًّاّ،ليسّمنّأجلّالصالحّالفرديّّ،بلّباسمّالصالحّالعامّ
األوسعّنطاقّاّ.علىّسبيلّالمثالّ،الّأستطيعّالتخلّصّمنّنفاياتيّعنّطريقّحرقهاّألنّّهذاّيؤثّرّعلىّصحّةّمجتمعّ
يجبّعلىّالحكومةّتنفيذهاّ،نظراّللجداولّ
ّ
بأكملهّ.يجبّأنّيندرجّالعملّ،علىّالمستوىّالمحلّيّ،ضمنّسياسةّأشملّ
الزمنية ّالمقررة ّلهذا ّالملفّّ .لهذا ّالسبب ّكان ّإعداد ّإجراءات ّإدارة النفايات ّمحور ّعمل ّاللّجنة ّاأل ّولويّ ّللسنةّ
األكاديميةّّ2017-2016وسيكونّتعزّيزهّهوّالمشروعّالذيّسيّنفّذّفيّالسنةّاألكاديميةّّ.2018-2017الهدفّمنّ
ذلكّهوّالتوصلّإلىّفرزّالنفاياتّبكفاءةّفيّمختلفّاألحرامّالتابعةّلجامعةّالقديسّيوسفّفيّبيروتّوتوعيةّاألسرةّ
الجامعيّة ّحول ّأهميّةّفرزّالنفايات ّوأساليبهاّ.الّيكفيّأنّنتعاطفّمعّالموضوعّ،منّالضروريّ،الّبلّمن ّالواجبّ،
العملّالمستمرّ ّاليومي ّلتصبح ّإدارةّفرزّالنفايات ّهذهّعادةّثانيةّأوّطبيعةّثانيةّتدلّ ّعلىّأنّ ّثقافتنا ّفيّالمواطنةّ
البيئيّةّتتطورّبسرعةّوتصبحّجزءّاّمنّكيانناّالداخليّّّوالخارجيّفيّجامعةّالقديسّيوسفّ .
أماّالبعدّالثانيّفيتمثلّفيّمسعىّهذاّالعملّفيّالديمومةّالتيّتهدفّإلىّتوعيةّاألسرةّالجامعيةّّ-الشبابّوالبالغينّ
– ّحولّمبادئّالمواطنةّالبيئيةّوالتنميةّالمستدامةّوتحدياتهاّ،بأبعادهاّالمختلفةّ،ألن ّفرزّالنفاياتّيستمد ّصالحيتهّ
الجيدةّمنّهذهّالمبادئ ّونشرّالممارساتّالبيئيةّالجيدةّفيّمختلفّمؤسساتّالجامعةّ؛ّواتخاذّإجراءاتّمستدامةّ
والعملّمنّأجلّإيجادّبنيةّتحتيةّتحترمّالبيئةّداخلّأحرامّالجامعة ّ؛ّوأخيراّ،عليناّأنّنصبحّفاعلينّعلىّاألرضّ
ونشكلّمثاال ّلهذاّاألمر ّللحدّ ّمنّالبصمةّالبيئيةّ.منّدون ّعملّمستدامّفيّهذاّالمجالّ،كماّفيّمجاالتّأخرىّ،الّ

يمكن ّللنجاح ّإالّ ّأنّيكون
كل ّوفقّاّلقدراتهّوحدودهّ ،قدّتتحولّهذهّالعمليةّعنّ
ّعابر ّ
ا
ّ،واذا ّلمّنصبح ّطرفّاّفاعالٌّّ ّ،
هدفهاّ .
نموذجّوالمثال ّالذي ّيحتذى ّبه ّألسرتهاّ.لقدّ
ّ
البعدّالثالثّقد ّيأتيّمنّواقع ّأنّ ّالجامعةّيمكنهاّأنّتضطلعّبدورّال
لعبتّهذاّالدورّباألمسّ ّوسوفّيّطلّبّمنهاّدائمّاّأنّينظرّإليهاّباعتبارهاّنموذجّاّفيّأداءّعملهاّوفيّتكفلهاّبمشاكلّ
المجتمعّ.علىّسبيلّالمثالّ،القانون ّاإلنتخابيّ ّالذيّيحكمّإنتخابات ّرابطاتّقدامىّجامعةّالقديسّيوسفّ،حتّىّلوّ
نّ،
كانّناقصّاّ،كانّبمثابةّنموذجّمنّأجلّتصميمّقانون ّإنتخابيّ ّعلىّالمستوىّالوطنيّّ.أودّ ّأنّأقولّإنّناّمستعدّو ّ
نّللمسؤولينّالذينّيعدّونّالعدةّلإلنتخاباتّحتّىّيتمكّنّلبنانّ
بواسطةّخبرائناّاليومّ،بماّفيّذلكّالطالبّ،لمدّّيدّالعو ّ
عّبانتخاباتّحرةّوفعّالةّّ.لهذاّالسببّ ،فيّمجالّإدارةّفرزّالنفاياتّ،البعضّلديهّتوقعاتّمناّ،
ّ
واللبنانيّون ّمنّالتمتّ
والبعضّيتمنىّلناّالفشلّ،ولكنّيّأعتقدّأنّّالغالبيّةّالعظمىّتنظرّإلىّماّسنحقّقهّكوعدّللبنانّنفسهّوللمحيطّالدوليّّ.
إنها ّلمسؤوليّة ّأن ّنعمل ّمن ّأجل ّتجميل ّوطننا ّالمشتركّ ،كما ّقال ّقداسة ّالبابا ّفرنسيسّ ،وبالتالي ّأن ّنشارك ّفيّ
مشروعّطموحّولكنهّفيّمتناولّالجميعّ .
يبقى ّليّأن ّأتمنّى ّالنجاح ّلمشروعناّالذي ّيندرج ّضمنّإطارّجامعةّالقديس ّيوسفّ ،كجامعةّخضراءّ،والتيّهيّ
علىّطريق ّالتنفيذّ،بقدرّماّيتوقعّنص ّرؤيةّجامعةّالقديسّيوسفّّ،2025سنةّاإلحتفالّبمرورّّ 150عاماّعلىّ
تأسيسهاّ ،وضع ّسياسة ّجامعية ّخضراء ّسيتمّ ّتنفيذها ّيومّا ّبعد ّيومّ ،وسلسلة ّمن ّاإلجراءات ّالطموحة ّفي ّبعضّ
األحيانّمثلّتحريرّمساحاتّداخليّةّفيّالحرمّالجامعيّ ّإليواءّسيّاراتّفيّمواقف ّنحنّبصدد ّبنائهاّ.وعالوةّعلىّ
ذلكّ،منّالطبيعي ّالقيام ّبهذاّالمشروعّفيّإدارةّالنفاياتّبروحّالمواطن ّّوالمواطن ّالبيئي ّ!ّأليسّالهدفّهوّأنّيكونّ
ّيتصرف ّكمواطن ّحقيقيّ ّفي ّجامعة ّالقديس ّيوسف ّ ّومن ّجامعة ّالقديس ّيوسف ّمن ّأجل ّلبنانّ
ّ
الطالب ّمدربا ّوأن
االنتصارّعلىّالفسادّوعلىّالطائفيةّالمذهبيةّالتيّيتالعبّبهاّرجالّالسياسةّ،لبنانّالشبابّ
ّ
الحرياتّ،و
حديثّ،لبنانّ ّ
والعدالةّالتيّالّنهايةّلهاّ؟ ّ
نتظرهّبالكثيرّمنّالثقةّواالهتمامّ .
األعزاءّمنّأجلّهذاّالمشروعّالجميلّوالمفيدّالذيّكنّاّن ّ
شكراّلكمّأيهاّاألصدقاءّ ّ
ّ
شكراّلكرسيّ التربيةّعلىّالمواطنةّالبيئيةّوالتنميةّالمستدامةّ،ولملهمتهّوعرابتهّالسيدةّديانّأبيّفاضلّ!ّشكراّلرئيسّ
الكرسيّاألستاذّفاديّالحاجّالذيّينفقّبالّحسابّعلىّمشاريعّالكرسيّ! ّ
شكراّمعاليّالوزيرّعلىّحضوركمّ!

