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”الوليد“ تطلق الفيديوهات التربوية والتعليم الذكي في ”القديس يوسف“

صدى البلد  

بعدما قامت مؤسسة الوليد بن 
طالل االنسانية باستحداث مكتبة 
الفيديوهات التربوية ونظام التعليم 
الذكي في كل فروع جامعة القديس 
يوسف، جرى احتفال بالمناسبة في 
حرم الجامعة برعاية وزيــر الثقافة 
روني عريجي والوزيرة ليلى الصلح 
حمادة دعا اليه رئيس جامعة القديس 
يوسف البروفسور االب سليم دكاش 

في حضور عدد كبير من الفاعليات.

رؤية موّحدة
بــعــد عـــرض فيلم وثــائــقــي عن 
المشروع، أكد دكاش أن ”النجاح ال 
يأتي من دينار ُيعطى بل من تلك 
لــواســعــة فــي اإلنسانّية  الشحنة ا
ُيعطى مع الدينار أو حّتى إن لم ُيعط. 
فهذا درٌس لنا جميًعا، خصوًصا في 
عالقاتنا مع الناس إذ إّن رؤيتكم في 
تمْحور في رؤية 

َ
الوليد لإلنسانّية ت

موّحدة: المساهمة في بناء عالم يّتسم 
بالتسامح وقبول اآلخــر والمساواة 
وتكافؤ الفرص للجميع كما جاء في 

رسالة المؤسس االمير الوليد“.
ــال عريجي: «طالعتنا  ـــدوره، ق ب
د  عتما با يوسف  لقديس  ا معة  جا
الشاشات الذكية الحساسة كوسيلة 
محدثة في اعطاء الدروس وامكانيات 
لمدرسين  ا بين  لخالقة  ا عل  لتفا ا
ــى استحداث  ــالب، اضــافــة ال ــط وال
على   ، لتعليمية ا يو  لفيد ا مكتبة 
غرار الجامعات المتطورة في الغرب 
االميركي واالوروبي. إن مؤسسة الوليد 

بن طالل بادارة ورعاية معالي الوزيرة 
السيدة ليلى الصلح التي تقّدمت 
بهبة هذه التجهيزات التكنولوجية 
المتطورة، تسهم بتطوير قدرات هذا 
الصرح التعليمي، خدمة الجيال لبنان 

وللطالب االجانب المنتسبين اليه“.

مواجهة التحديات
أمــا الصلح فقالت: ”... خطوتنا، 
ت لدعم الخطى الجبارة التي  ــاء ج
خطاها االب سليم دكاش لتحديث 
الجامعة ومواجهة التحديات التي 
قد تحيط بها خالل هذه المسيرة.... 
وقد عبر عن ذلك في كلمة الجامعة 
السنوية منذ اشــهــر، حينما حدد 
لتي ستنقل  ا لعمل  ا تيجية  استرا
الجامعة من حسن الى احسن... جامعة 
بثت في عروق طالبها نبض الشباب 
الحي الثائر الغيور على حب الوطن 
المتمسك بالعيش المشترك... انها 
روح رياض الصلح التي بقيت تحوم 

فــي ارجـــاء هــذا الــصــرح.. فاكتسب 
فيها روح الميثاق، اي التنوع ضمن 
الوحدة لتصبح اليوم الفوضى ضمن 

الديمقراطية االستنسابية“.
ولفتت الى أن ”هناك اعادة صناعة 
الجغرافيا في منطقتنا بآليات حادة 
وهناك إعــادة تشكيل دول طائفية 
بقوة السالح وما بين استنفاد الحل 
السياسي وعجز الشعوب فان االفق 
مفتوح على خراب اجتماعي يتجلى 
في عمليات العبث بالتركيبة السكانية، 
تبدأ بالتهجير وتنتهي بالتوطين. هذه 
مأساة لبنان حاضًرا وأخشى مستقبًال. 
فحدوده مشّرعة، وأرضه سائبة، نازحون 
منتشرون، لبنانيون يهاجرون وغرباء 
يستوطنون، مخيمات غَدت معسكرات 
وما آمن به يوما ميشال شيحا عن لبنان 
مالذ االقليات المضطهدة في الشرق 
انه نعمة بات اليوم نقمة. من سينقذ 
لبنان؟ من كارثة النزوح السوري، وهنا 
يجب علينا االنتباه حسب اعتقادي ألن 

الدولة مع االسف غير مهتمة صحيح 
ان هناك اموًرا كثيرة يجب االهتمام 
بها كالماء والكهرباء والنفايات... انما 
الخطر االساسي الــذي سيؤدي الى 
انهيار الكيان االساسي هو وجود 
مليون ونصف مليون نازح سوري في 
هذا البلد....“. وتابعت: ”حكم فاسد، 
التسلط كّرسهم طائفة، يختلفون 
على السطوة ويجتمعون على المنفعة 
ويتراّصون أمام خطر العامة. النفايات 
في دارهم والمال الحرام في جيوبهم 
فبأي رائحة سيذهبون الى التسوية؟ 
وقوى أمنية قادتها ساسة زوارها اكثر 

من عتادها واخرى في الشارع اثبتت 
عدم فعاليتها وال عجب فعديدها 

يعمل في المواكبة“.
وختمت: ”أيها اللبناني، وطنك 
َيْحتضر، الحكم ال يريد شفاءه، واالمن 
ل، والشعب ال يملك  خائف يتساء
دواءه، فأين اهل العلم؟ قرأتم تاريخه 
واعتليتم منبره وجعلكم منارته اال 
يستحق لبنان خطوة منكم تجاهه؟ 
لعل الخالص يأتي من العقول وليس 
من العضالت والجيوب“. ثم تسلمت 
الصلح هدية تذكارية من األب دكاش.

الصلح: الوطن يحتضر، 

الحكم ال يريد شفاءه، 

األمن خائف يتساءل، 

والشعب ال يملك دواءه

م درًعا تقديرية من األب دكاش     البلد
ّ
الصلح تتسل
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