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تدشين مكتبة الفيديوات التربوية يف اليسوعية
الصلح: من سُينقذ لبنان من كارثة اللجوء؟

ب���ع���دم���ا اس����ت����ح����دث����ت "م���ؤس���س���ة 
ال����ول����ي����د ب�����ن ط������الل اإلن����س����ان����ي����ة" 
مكتبة الفيديوات التربوية ونظام 
جامعة  ف���روع  ف��ي  ال��ذك��ي  التعليم 
ال���ق���دي���س ي����وس����ف ك���ل���ه���ا، أق��ي��م 
احتفال في حرم الجامعة رعاه وزير 
ال��ث��ق��اف��ة رون����ي ع��ري��ج��ي وال���وزي���رة 
السابقة ليلى الصلح حمادة، ودعا 
إل��ي��ه رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��ب��روف��س��ور 

سليم دكاش اليسوعي.
وق�����ال دك������اش: "ع���ن���دم���ا أن��ظ��ر 
إل����ى األع�������وام ال���س���اب���ق���ة، أج����د أّن

الوليد اإلنسانّية لم تكن مقّصرة 
م���ع ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ّي��ة وأوت��ي��ل 
وال���ج���م���ع���ّي���ات  ف�����ران�����س  دو  دي������و 
بهما.  الملحقة  الطبّية  اإلنسانّية 
ا 

ً
مطلق تقّصر  ل��ن  الجامعة  وه��ذه 

أق��رب وقت في تكريم هذه  وفي 
صاحبة  يا  وتكريمكم  المؤّسسة 
ال���م���ع���ال���ي، ي����ا ك���ري���م���ة ال���رئ���ي���س 
تصبحين  بحيث  ال��ص��ل��ح،  ري���اض 
ا ال يتجّزأ من الجامعة،  بالفعل جزًء
إذا  ا  مارونّيً زواًج��ا  ما نسّميه  وهذا 

صّح القول". 
وق����ال ع��ري��ج��ي: "ن��ل��ت��ق��ي ال��ي��وم 

وال���م���ن���اس���ب���ة ت���ط���وي���ر ج���دي���د ف��ي 
ونظم  ال��ج��ام��ع��ي  التعليم  وس��ائ��ل 
ال����ت����خ����ص����ص. ط���ال���ع���ت���ن���ا ج���ام���ع���ة 
ال�����ق�����دي�����س ي������وس������ف ب����اع����ت����م����اد 
ال����ش����اش����ات ال���ذك���ي���ة ال��ح��س��اس��ة 
ك���وس���ي���ل���ة م����ح����دث����ة ف�����ي إع����ط����اء 
ال���������دروس وإم����ك����ان����ات ال��ت��ف��اع��ل 
الخالقة بين المدرسين والطالب، 
إض����اف����ة إل�����ى اس���ت���ح���داث م��ك��ت��ب��ة 
ال��ف��ي��دي��و ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ع��ل��ى غ���رار 
ال��ج��ام��ع��ات ال��م��ت��ط��ورة ف��ي ال��غ��رب 
األم���ي���رك���ي واألوروب��������ي. وت��س��اه��م 
مؤسسة ال��ول��ي��د ب��ن ط��الل ب���إدارة 
ال�����س�����ي�����دة ل���ي���ل���ى ال����ص����ل����ح ال���ت���ي 
ت��ق��ّدم��ت ب��ه��ب��ة ه���ذه ال��ت��ج��ه��ي��زات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���م���ت���ط���ورة، ف��ي 
ت����ط����وي����ر ق�����������درات ه�������ذا ال����ص����رح 
لبنان  ألج��ي��ال  خ��دم��ة  التعليمي، 
المنتسبين  األج���ان���ب  ول��ل��ط��الب 

إليه".
وق��ال��ت ال��ص��ل��ح: "ه��ن��اك إع���ادة 
منطقتنا  ف��ي  ال��ج��غ��راف��ي��ا  ص��ن��اع��ة 
ب����آل����ي����ات ح��������ادة، وه����ن����اك إع������ادة 
ب���ق���وة  ط���ائ���ف���ي���ة  دول  ت���ش���ك���ي���ل 
الحل  استنفاد  بين  وم��ا  ال��س��الح، 

األفق  الشعوب،  وعجز  السياسي 
م���ف���ت���وح ع���ل���ى خ�������راب اج��ت��م��اع��ي 
ي���ت���ج���ل���ى ف������ي ع����م����ل����ي����ات ال���ع���ب���ث 
ب���ال���ت���رك���ي���ب���ة ال����س����ك����ان����ي����ة، ت���ب���دأ 
ب��ال��ت��ه��ج��ي��ر وت��ن��ت��ه��ي ب��ال��ت��وط��ي��ن. 
ه���������ذه م�������أس�������اة ل�����ب�����ن�����ان ح�����اض�����رًا 
وأخ�����ش�����ى م���س���ت���ق���ب���اًل. ف����ح����دوده 
الجئون  سائبة،  وأرض��ه  مشّرعة، 
ي��ه��اج��رون،  لبنانيون  م��ن��ت��ش��رون، 
وغ����رب����اء ي��س��ت��وط��ن��ون، م��خ��ي��م��ات 
غ�����َدت م���ع���س���ك���رات، وم����ا آم����ن ب��ه 
يومًا ميشال شيحا عن لبنان مالذ 
األقليات المضطهدة في الشرق، 
إن��ه ن��ع��م��ة، ب��ات ال��ي��وم ن��ق��م��ة. من 
اللجوء  ك��ارث��ة  م��ن  ل��ب��ن��ان  سينقذ 
ال�������س�������وري؟ وه�����ن�����ا ي����ج����ب ع��ل��ي��ن��ا 
الدولة  ألن  اعتقادي  في  االنتباه 
غير مهتمة. صحيح أن هناك أموًرا 
ك��ث��ي��رة ي��ج��ب االه��ت��م��ام ب��ه��ا، إنما 
ال��خ��ط��ر األس��اس��ي ال���ذي س��ي��ؤدي 
هو  األس��اس��ي  الكيان  انهيار  إل��ى 
وج�����ود م��ل��ي��ون ون���ص���ف ال��م��ل��ي��ون 

الجئ سوري في هذا البلد". 
وت�����س�����ل�����م�����ت ال�����ص�����ل�����ح ه����دي����ة 

تذكارية من دكاش.

عريجي والصلح ودكاش والسفير غابريال كاتشيا، وشخصيات خالل االحتفال.


