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بيان صادر عن تجمع إحدى عشرة جامعة لبنانيّة
"فلنقف معًا لتضميد الجراح والمطالبة بالعدالة"
نحن ،رؤســاء الجامعــات الـ11
ّ
املوقعني أدناه ،عشــنا الدمــار الذي أل ّم
بمدينتنــا وعاصمتنــا الحبيبة بريوت،
بألم كبري وقلق متعاظم .لقد رأينا مئات
الوفيّات وآالف اإلصابــات ،بما فيها ما
نزل ببيئتنا الجامعية .جامعاتنا أصيبت
بخراب جــدّيّ طال الكثري مــن كلياتنا
ومستشــفياتنا ومنازل العاملني معنا.
امللهمة
مع ك ّل هذا ،شاهدنا تلك الحاالت ِ
التي قدّمها أطباؤنا وممرضونا وجهازنا
العامل يف املستشفيات ،فضالً عن طالبنا
وأســاتذتنا وخ ّريجينا والطاقم العامل
املعبّأ ملســاعدة الجرحى ،وإزالة الركام،
وتوفــري املالجــئ ألولئك الذيــن فقدوا
بيوتهم ،واملساعدة يف البحث عن الكثريين
َ
محاصين تحت األنقاض.
الذين ما زالوا
إن قلوبنا تدمى عىل حبيبتنا بريوت.

ك ّلنــا لزمن مديد عشــنا يف هذه املدينة
الساحرة غري القابلة لالستبدال والتي ال
تُعوّض .ونحن نتعهّ د ببذل ك ّل جهد كي
نعيد بناءها ونداوي أوجاع أبنائها .وفيما
اللبناني ،ويلملم جراحه،
ينتحب الشعب
ّ
ويعاود البنــاء والرتميم ،فإن جامعاتنا
بدورها تتعهد ،وهي رشيكة يف األحزان،
املساهمة يف البناء والرتميم معهم ،ومع
بــريوت ،عاصمتنا املضيئــة ،املح ّ
طمة
واملكســورة ،والتي هــي ذات قيمة ال
تُقدّر ،ونجمة مرشقة ملصري مشــرتك
تلتقي عنده جماعات مختلفة من الناس
يعتربونها وطنا ً لهم .إنّنا نتعهّ د بأال نرتك
بريوت ولبنان أبــداً ،وأال نخذل بيئتنا يف
هذه األزمنة املعتمة وعىل امتداد السنوات
الصعبة التي قد تأتي.
ونحن اآلن عىل أت ّم االستعداد لتقديم

املساعدة بأية طريقة نستطيعها .أبواب
مستشــفياتنا مفتوحة ،وغرف طوارئها
ّ
بغض
تســتقبل املــرىض يوما ً بيــوم،
النظر عن إمكانياتها .ســنقوم ببذل كل
جهودنا لخلق فرص ملموسة لدعم تعليم
ورفاهية طالبنا وذلــك بغض النظر عن
انهيار االقتصاد اللبناني والعبء اإلضايف
ً
نتيجة
الذي ألقي عىل الشــعب اللبناني
للكارثة األخرية .إن جامعاتنا الـ 11تقف
بثبات يف هذه املصيبــة إىل جانب طالبنا
وخ ّريجينا والعاملني معنا ،كما وقفنا مع
لبنان والشعب اللبناني عىل مدى العقود.
وإننا نشــارك كل أبناء بريوت ولبنان
والعالم غضبهم حيــال هذه الكارثة التي
كان من املفــروض تجنبها ،ونرى أن من
الرضوري اعتمــاد املحاســبة وانتظار
تحقيق العدالــة يف ما يتعلق بهذا التفجري

اإلجرامي املروع .ونحن نؤيد تماما ً إجراء
تحقيق شــفاف ،مهني ،مستقل وعادل
ّ
يخــص تدمري بريوت .لك ْن أوال ً وقبل
يف ما
كل يشء ،فإن أولويّتنا األساســية ينبغي
أن ترتكزعىل الجرحى واملهجّ رين من جراء
هذا االنفجار املرعــب .وبناء عليه ،فنحن
نقف بثبات وأخالص مع شعبنا ،من اآلن
وإىل أن تنتهي هــذه املحنة ،كائنا ً ما كان
املستقبل يخبئ لنا .عىل امتداد هذه األيام
املرعبة تعاونّا وعملنا ســويا ً مع بعضنا
البعض ومــع أفراد الطواقم الشــجعان
الذين خاطروا كلهم بحياتهم إلنقاذ حياة
اآلخرين ،فيما دفع الكثريون منهم الثمن
األفدح .ومن أجــل تكريمهم ،وتكريم ك ّل
الذين قضوا ،ينبغــي أن نتضامن جميعا ً
لتضميد الجراح الكثرية التي ال تزال تنزف.
وهذا إنما نوصله من خــالل التعبري عن

محبتنا وفتح أبوابنا لهم ،يف كل وقت وأينما
استطعنا ،وعرب االعتناء حتى النهاية بكل
من أصيبوا بجــروح بليغة ،والذين فقدوا
أفرادا ً من عائالتهــم أو دُمرت منازلهم.
وبرعاية كهذه نسترشف قيام دولة مدنية
قوية تكون مستدامة وعرضة للمساءلة،
وتستند إىل القوانني واألخالق ،دولةٍ ال يمكن
أن تحصل فيها كارثة كالتي حصلت.
مع محبتنا وإخالصنا
الجامعــة األمريكيــة يف بريوت/
جامعــة القديس يوســف يف بريوت/
جامعــة بــريوت العربية/جامعــة
الحكمة/الجامعة اللبنانية األمريكية/
جامعــة هايغازيان/جامعــة الروح
القــدس الكســليك/جامعة ســيدة
اللويزة/الجامعة اإلســالمية يف لبنان/
جامعة البلمند/الجامعة األنطونية.

