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 األب سليم دكاّش اليسوعّي رئيس جامعة القّديس يوسف البروفسور كلمة

 في جامعة القدِّيس يوسف  يِّينلصحافالذي أقيم ل الغداء حفل ناسبةبم

ل 4يوم الثالثاء الواقع فيه   2102 (ديسمبر) كانون األوَّ

 

على شرف قدَّم هذا الم   غداءالعلى رعاية حفل  كمأن أشكركم سيادة الوزير لموافقت ود  ، أفي البداية -1

 ربيةالتَّ ة بالمتعلِّقمعلومات ال ،شملأ وبشكل   جامعتنا قوم بتغطية أخبارت تياإلعالم الوسائل حافة و الصَّ 

ضح من خالل تَّ كما يفوسائل اإلعالم،  هتمامعليم االتَّ  سترعيبيعي أن يمن الطَّ له نَّ إأن أقول  . وأود  والتَّعليم

نمية ين في مجال التَّ فاعل  ك يفرضان وجودهما أكثر فأكثرعليم العالي والتَّ عليم المدرسي التَّ ساتها المختلفة، مؤسَّ 

 بلدنا.لاليوم و  ة لعالمروريَّ الضَّ  ةة والمدنيَّ جتماعيَّ ة واالالقيم الروحيَّ  ة  نقل القيم، وخاصَّ و  ل االجتماعي  حو  التَّ و 

 

ه ال أنَّ  بديهي  المن و  -2  بالنسبة لنا واجب   ،معبصريَّةسَّ المطبوعة وال حافةالصَّ لي ممثِّ  ،لكم أعزَّائيكر ش  بالتوج 

ة الب األكاديميَّ حياة الطَّ  بعون أخباركم عنالذين يتتَّ  والمستمعين والمشاهدين اءلقرَّ ل إعالم لما تقومون به من

 جامعتناتهبها المساهمة التي حول و  القدِّيس يوسفجامعة  ة فيالبيَّ والط  ة ة والعلميَّ ة والرياضيَّ االجتماعيَّ و 

أعمدة  د لهافر  ة التي ت  ثانيال يجامعة القديس يوسف ه إنَّ ا لالحصاءات، ة. وفق  الوطنيَّ لحياتنا  مضافة  كقيمة

، في جامعتنا شرصاالت والنَّ االتِّ  ةأشكر خدم يجب أن، لذلك معبصرياإلعالم السَّ موجات  هاوتبث  حافة الصَّ 

 أنشطتنا.مختلف تغطية الذين يسهرون على حفيين الصَّ  شيء ولكن قبل كلِّ 
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ر ا  -3 حافة المكتوبة اليوميَّة في جريدة "لسان الحال" في في الصَّ فحة الثقافيَّة لصَّ في ابما أنِّي كنت  محرِّ

في ون لكي حايعاني منها الصَّ عوبة التي ، أستطيع أن أشهد للص  الشَّباب فترة بعينات، وهذا ما يعيدني إلىالسَّ 

ألنَّكم  كمأن أشكر  أود  ر منذ ذلك الحين. األمور لم تتغيَّ  عتقد أنَّ أو  ما لوضع  واضحة ودقيقة  فكرة   تتبلور لديهم

وألنَّكم  مع مجريات األحداثإخالص ب تتواصلون وألنَّكم يس يوسفجامعة القدِّ  في المسؤولين صوت لونتوص

بنانيين. وصل بين الل   صلةكون تة لوطنيَّ  ودعوة ةة كخدمة عامَّ وطنيَّ  حاملة  لرسالة ةجامعتنا التاريخيَّ  تعتبرون

غم ر  العلى  الذي ي عتبر غنى  وليس عدوًّاحترام اخآخر وال ابنا للعيش مع  في الواقع، تسعى جامعتنا لتثقيف طالَّ 

تطوير على في العمل  سوف تستمر  و  هذه القيم عن جامعتناتتراجع  لن. من الحاليالزَّ تحديات  من كلِّ 

اتها المختلفة تجليَّ في ة البيَّ الحياة الط  و  ةنويَّ السَّ  ة واالنتخاباتلديمقراطيَّ ليكون يوم اة يَّ ربو الت تهاوأنشط اخطابه

ي في البالد. طائفياسي والالنقسام السِّ ل ااستنساخ  سامح وليس قيم المواطنة والتَّ  نشئة علىالتَّ من وسائل 

 ه المناخوجِّ ي مقياس  و  للتربية ها مكان  ة للبلد، ولكنَّ ياسيَّ السِّ  قسطَّ درجة ال ليست ميزان حرارة لقياس تناجامع

 .العام  

 

ه بالش   -4 ا إلىأتوجَّ  أال وهي تربية للجامعة العظيمة رِّسالةفي هذه ال بنفسها تهاحافة لمشاركالصَّ  كر أيض 

الذي   1WISE عليم مؤتمر القمَّة العالمي  لالبتكار في التَّ  سواء. في الواقع، في غار على حدِّ الصِّ و  بابشَّ ال

وسائل تحمل مدى  : إلى أي  الي التَّ  ؤالس  ال ط رح، قطر في الدوحة 2012اني تشرين الثَّ ع قد في شهر 

ائل اإلعالم ليست جامعة، وس ؟ من الواضح أنَّ طريقتها في معالجة الخبر  من خالل ربيةتَّ ال رسالةاإلعالم 

نَّ   النقدي   حس  وال مييزعلى التَّ باب الشَّ  نشئأن ت  في العالم اليوم يمكن  لها مثيل ة الة وسياسيَّ أداة ثقافيَّ  يما هوا 
                                                           
1 World Innovation Summit for : Education 
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ة يَّ تقنال هؤالء الشَّباب مهارات بفضلة أكثر إنسانيَّ  ي بناء عالم  غبة فاألعمى والرَّ قليد التَّ  ومعرفة رفض

 ة.والفكريَّ 

 

 إالَّ  وليس للتكل م عن أنفسنا وعن جديد الجامعة.عن امتناننا  لكم عربنو  كمينحيِّ فرصة ل هو الغداء هذا -5

 (نوفمبر) انيشهر تشرين الثَّ  راسي منهذا العام الدِّ في جامعة ستحتفل ال أنَّ  لكم أعلنأن  سأكتفي نيأنَّ 

وهي  ،ة الهندسةكليَّ  تحتفلات مرموقة. ثالث كليَّ  بمئويَّة 2113 (نوفمبر) انيشهر تشرين الثَّ  حتَّى 2112

في  1112عام الست في ة األولى، بعد أن تأسَّ بالذكرى المئويَّ  ،لمهندسين في بيروتلة سابقة فرنسيَّ مدرسة 

ت عتبر الوحيدة في تنشئة ي تال ةه الكليَّ س هناك الكثير للحديث عن هذلي؛ هوفالن شارع حرم في بيروت 

يجين والدة ا. وقد رافق هؤالء الخرِّ لبنان ودول المنطقة ألكثر من خمسين عام  من أجل مهندسين في لبنان و 

ة كليَّ  ة. وبالمثل، فإنَّ االقتصاديَّ و  ةاالجتماعيَّ نمية زمة للتَّ ة الالَّ التحتيَّ  للبنى همة الحديثة في طرحالدول العربيَّ 

ة األولى أ   انظر   لتأسيسهااألولى ة حتفل بالذكرى المئويَّ تالحقوق  فيها في مدرسة الحقوق  تعطيإلى أنَّ الحصَّ

التي . هذه المدرسة 1112عام من ال (نوفمبر)اني تشرين الثَّ شهر يس يوسف في جامعة القدِّ  الفرنسيَّة في

والطويل  أثير الكبيركان له التَّ  معشرات اخآالف من المحامين وبعضه خرَّجتبعد سنوات قليلة  ة  كليَّ أصبحت 

 ماا بعدعام   131بمرور تحتفل  ة الطب  . كليَّ من البلدان والدستوريَّة في الكثير القانونيَّة لحياةا األمد في

 هذه. سنحتفل ب1888عام الفي  ة الطب  لتصبح كليَّ  1883عام الة في الفرنسيَّ  مدرسة الطب   على أنَّهاست تأسَّ 

ل ب  من ق   ة الحقوقة في كليَّ المئويَّ  ةزراعة أرز ب اا بدء  قريب   عليكم يتم  توزيعها وفخالل برامج س من اتالمئويَّ 

ظهر كيف لن   ،ة أخرىولكن مرَّ  فاخرالتَّ  ليسمن ذلك . الهدف من هذا األسبوعالجمعة هر ظ  ب الجامعة طالَّ 

 لبنانو  لكي يتواجد نىب  الت له موقدَّ  لت بلبنانتمثَّ  ،أنشأتهمالتي  ةها البشريَّ مواردبرجالها و  ،هذه الجامعة أن  
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ة المئويَّ  ىللذكر . من الواضح أن هذه االحتفاالت وطني  و  أكاديمي   كمرجع   هامن خالل اعتماد بالمثل بادرها

 ا من حيث الجودةولكن أيض   ةمن حيث الكميَّ وتطوير برامجها  لترسيخ رسالة هذه الكليَّات ستكون فرصة  

يمان   فرح  ها بلحظات لعيشا فرصة أيض  هي و  ةوعيَّ والنَّ   القدامى يجينخرِّ ا مع الخصوص  بنا و طالَّ و  سينامع مدرِّ  وا 

 .الجامعي   فريقمن الال يتجزَّأ  الذين هم جزء  

 

هو  كما قال أحد الكتَّاب المشهورين، ،عليمالتَّ  اء، نحن ندرك أنَّ ها األصدقاء األعزَّ الوزير، أي  معالي  -6

ا بوصلةبوصلة الحياة، ولكنَّ  واضحة و  اد  ا جيِّ زة تجهيز  البوصلة مجهَّ هذه علينا أن نجعل  . حياةكل   ه أيض 

وسف يس يجامعة القدِّ ولكي تكون كل  ه وج  التَّ في  اللضَّ ال الوقوع في بتجنَّ ند لجيِّ  بشكل   تقنةوم  المعالم 

وفاعلة وحتَّى تكون كثيرة مفيدة  على مهارات   بلدنا، لتنشئتهم ة لشبابعليم العالي في لبنان بوصالت حقيقيَّ والتَّ 

في  ةوالموارد البشريَّ  الحقيقي   بناني  أسمال الل  الرَّ  نمو  ر و في خدمة تطو  ة وعاطفيَّ  ةفكريَّ  قوة كلَّ و  ارفالمع

 ! لبنان عاشت جامعة القدِّيس يوسف وعاش. الحاضر والمستقبل


