
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في جلسة تسليم شهادات 
 .2018تشرين األّول )أكتوبر(  31الدكتوراه الفخرّية في 

 بنان األولى السابقة منى الهراوي سّيدة ل

 

بدينامّيتها، ولطفها وروح تضامنها خاّصة مع األكثر معاناة واألكثر تهميًشا  تجتذبه لبنان وال تزال إجتذبت إليها السّيدة األولى
 .بسبب المرض، وبروحها اإليجابّية وتصميمها، وأناقتها الخارجّية والنابعة من القلب أيًضا

كمن في مواصلة العمل ت ةسعادإال أّن هذه ال، إستثنائيّ  بلدرئيس إذا كانت سعادة السّيدة منى الهراوي مشّوشة بحكم زواجها من 
، والحروب،  متالزمة نقص المناعة المكتسبة(أو ) السيميا، والمخّدرات، واإليدزثبرى في ذلك الوقت مثل الإلحباط بعض المشاكل الك

 ."المستقبل يقلقني في بعض األحيان لكّنني أثق بالوعي اإلنسانيّ : "وفقدان القيم ؛ قلِت ذات يوم، سّيدتي العزيزة منى 

حملة تلفزيونّية لصالح األطفال المصابين بالسّكري  ،، بالتعاون مع متطّوعين شّبان1993السبب بالتحديد أطلقِت في العام  لهذا
العام الذي افتتح أبوابه في  الدائمةز الرعاية سمحت لك األموال المجموعة  من هذا اليوم بإيجاد مرك. السيمياثوال( لالنوع األوّ )

فتتاح، كان في اإل. العربيّ  ألف مريض من لبنان وسوريا وبعض البلدان من أنحاء العالم 20يوم أكثر من ال حّتى استقبلو  1994
حول  الذي شارك في الطاولة المستديرة ية في جامعتناة الطبّ الوراث ، المدير السابق لوحدةLoiselet لوازوليه يسوعيّ الاألب هناك 

إلنشاء مستشفى لعالج  التي تتحّلين بها على الشجاعة كِ أهنّ  ة والذيالشرقيّ الشعوب و  بنانّييناللّ  ة التي تصيباألمراض الوراثيّ 
دارتهاعاني التي تالثالسيميا  ، كانا أصدقائكبزوجك الرئيس إلياس و بو ، اهللبإيمانك وثقتك  ذلك ألنّ . الدول من صعوبة إنشائها وا 

نشائها سةهذه المؤسّ  لك من أجل بناء اا كبيرً عونً   .وا 

األموال التي تّم جمعها "( : وأستشهد بما قلته)منى الهراوي، تشرحين كيف نّفذِت جّيًدا كّل ما خّططِت له من خالل اإلشارة إلى 
، سمح لنا ببناء مستشفى للمحتاجين األمر الذي ،ةعات خاّص ، ومن تبرّ وأوروبّية جاءت إلينا من شركات وجمعّيات أجنبّية وعربّية

المعوزين  في التخفيف من معاناة الفقراء ستمرّ نأمل، بفضل سخاء المتبّرعين، أن ن. 800صل عددهم إلى و  في الوقت الحاليو 
  ممكنمساعدة أكبر عدد  ته من أجل مواصلة مهمّ لمركز والتي تسمح لفريقه باة مصداقيّ ب مّدتني التي النزاهة لجأُت إلى" ."المرضى

 ".من المرضى

، سيكون من الضرورّي معرفة أّن طبيعتك دائمةال رعايةالفّية من نقاط القّوة الثمينة لنجاح مركز إذا كان اإليمان والنزاهة والشفا
أحّب أن أتحّرك، . ليس لدّي أّي سّر، إّنها طبيعتي"قلِت، . لكلمة، سيساعد كثيًراامعنى كّل ، بالناشطة وحّتى المفرطة في نشاطها

 ."على ذلك، ال أشعر باالسترخاء إال في ذروة اإلجهاد ألّن الجمود يخيفني وعالوة. وأتعّلم بسرعة، وأعيش الحاالت الطارئة



أستشهد : )مؤّسسة التراث الّلبنانّي التي كانت مهّمتها األولى ترميم المتحف الّلبنانّي  1996سّيدة منى، أنِت تترأّسين منذ العام 
، هذا ما "والمواقع السياحّية فيه معالِ مة الة المتحف وبقيّ أهميّ ، أريد أن أجعل الناس يدركون من خالل هذا المشروع الكبير( "بقولك

العام ، في (البقاع)، في تربل "ةمتحف حياتي الريفيّ سة التراث قد أنشأت مؤسّ " أنّ  انفسه  في المناسبةةً تؤّكده منى الهراوي، مذّكر 
قامت منى الهراوي  سة التراثمؤسّ  لتي تكّبدتهاا جهودالومن خالل  ".2009عام ال، في  متحًفا للبيئة في رأس بعلبك، ثمّ 2004

 .بتأهيل موقع نهر الكلب السياحيّ 

ين بالشباب تؤمن كِ ما هي عليه ؛ لكنّ على ة األخالقيّ  عاييرنامسّيدة منى، إخالصك مثالّي بالنسبة إلى الكثيرين في وقت  لم تعد فيه 
 ! ث الفرق حدِ ستُ هي التي األجيال القادمة  ألنّ  اا خاص  هتمامً لطالما أبديِت تجاههم إ . كخشبة خالص


