اليسوعي رئيس جامعة القدّيس يوسف
كلمة البروفسور األب سليم دكاّش
ّ
بمناسبة حفل الغداء الذي أقيم للصحاف ِّيين في جامعة القدِّيس يوسف
األول (ديسمبر) 2102
يوم الثالثاء الواقع فيه  4كانون َّ

 -1في البداية ،أود أن أشكركم سيادة الوزير لموافقتكم على رعاية حفل الغداء هذا الم َّ
قدم على شرف
الصحافة ووسائل اإلعالم التي تقوم بتغطية أخبار جامعتنا وبشكل أشمل ،المعلومات المتعلِّقة بالتَّربية
َّ
والتَّعليم .وأود أن أقول إَّنه لمن الطَّبيعي أن يسترعي التَّعليم اهتمام وسائل اإلعالم ،فكما يتَّضح من خالل
مؤسساتها المختلفة ،التَّعليم المدرسي والتَّعليم العالي يفرضان وجودهما أكثر فأكثر كفاعلين في مجال التَّنمية
َّ
المدنية َّ
جتماعية و َّ
َّ
َّ
الضروريَّة لعالم اليوم ولبلدنا.
الروحية واال
وخاصة القيم
والتَّحول االجتماعي ونقل القيم،
َّ

أن التوجه بالشكر لكم َّ
 -2ومن البديهي َّ
الصحافة المطبوعة وال َّسمعبصريَّة ،واجب بالنسبة لنا
أعزائي ،ممثِّلي َّ
َّ
األكاديمية
لقراء والمستمعين والمشاهدين الذين يتتَّبعون أخباركم عن حياة الطَّالب
لما تقومون به من إعالم ل َّ
العلمية والطالبيَّة في جامعة ِّ
ياضية و َّ
االجتماعية والر َّ
َّ
القديس يوسف وحول المساهمة التي تهبها جامعتنا
و
َّ
الوطنية .وفقا لالحصاءاتَّ ،
إن جامعة القديس يوسف هي الثانية التي تفرد لها أعمدة
كقيمة مضافة لحياتنا
السمعبصري ،لذلك يجب أن أشكر خدمة االتِّصاالت و َّ
النشر في جامعتنا،
الصحافة وتبثها موجات اإلعالم َّ
َّ
ولكن قبل ِّ
الصحفيين الذين يسهرون على تغطية مختلف أنشطتنا.
كل شيء َّ
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الصحافة المكتوبة اليوميَّة في جريدة "لسان الحال" في
لصفحة الثقافيَّة في َّ
محر ار في ا َّ
 -3بما ِّأني كنت ِّ
السبعينات ،وهذا ما يعيدني إلى فترة َّ
الصحافيون لكي
الشباب ،أستطيع أن أشهد للصعوبة التي يعاني منها َّ
َّ
تتغير منذ ذلك الحين .أود أن أشكركم َّ
أن األمور لم َّ
تتبلور لديهم فكرة واضحة ودقيقة لوضع ما وأعتقد َّ
ألنكم
توصلون صوت المسؤولين في جامعة ِّ
ألنكم تتواصلون بإخالص مع مجريات األحداث و َّ
القديس يوسف و َّ
ألنكم
َّ
تعتبرون جامعتنا التار َّ
عامة ودعوة وطنيَّة لتكون صلة وصل بين اللبنانيين.
يخية حاملة لرسالة
وطنية كخدمة َّ
عدوا على الرغم
في الواقع ،تسعى جامعتنا لتثقيف طالَّبنا للعيش معا والحترام اخآخر الذي يعتبر غنى وليس ًّ
من ِّ
كل تحديات َّ
الزمن الحالي .لن تتراجع جامعتنا عن هذه القيم وسوف تستمر في العمل على تطوير
البية في َّ
السنويَّة والحياة الط َّ
خطابها وأنشطتها التربوَّية ليكون يوم الديمقر َّ
تجلياتها المختلفة
اطية واالنتخابات َّ
السياسي والطائفي في البالد.
من وسائل التَّنشئة على قيم المواطنة والتَّسامح وليس استنساخا لالنقسام ِّ
ياسية للبلدَّ ،
الس َّ
ولكنها مكان للتربية ومقياس ي ِّ
وجه المناخ
جامعتنا ليست ميزان ح اررة لقياس درجة الطَّقس ِّ
العام.

الصحافة لمشاركتها بنفسها في هذه الِّرسالة العظيمة للجامعة أال وهي تربية
 -4أتوجَّه بالشكر أيضا إلى َّ
الصغار على ِّ
القمة العالمي لالبتكار في التَّعليم  WISE1الذي
ال َّشباب و ِّ
حد سواء .في الواقع ،في مؤتمر َّ
عقد في شهر تشرين الثَّاني  2012في الدوحة قطر ،طرح السؤال التَّالي  :إلى أي مدى تحمل وسائل
اإلعالم رسالة التَّربية من خالل طريقتها في معالجة الخبر ؟ من الواضح َّ
أن وسائل اإلعالم ليست جامعة،
ثقافية وسياسيَّة ال مثيل لها في العالم اليوم يمكن أن تنشئ َّ
واَّنما هي أداة َّ
الشباب على التَّمييز والحس النقدي
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إنسانية بفضل مهارات هؤالء َّ
َّ
الشباب التقنيَّة
الرغبة في بناء عالم أكثر
ومعرفة رفض التَّقليد األعمى و َّ
والفكرَّية.

نحييكم ونعرب لكم عن امتناننا وليس للتكلم عن أنفسنا وعن جديد الجامعة .إالَّ
 -5هذا الغداء هو فرصة ل ِّ
أن الجامعة ستحتفل في هذا العام ِّ
َّأنني سأكتفي أن أعلن لكم َّ
الدراسي من شهر تشرين الثَّاني (نوفمبر)
كليات مرموقة .تحتفل َّ
 2112حتَّى شهر تشرين الثَّاني (نوفمبر)  2113بمئويَّة ثالث َّ
كلية الهندسة ،وهي
َّ
مدرسة فر َّ
تأسست في العام  1112في
نسية سابقة للمهندسين في بيروت ،بالذكرى
المئوية األولى ،بعد أن َّ
بيروت في حرم شارع هوفالن ؛ ليس هناك الكثير للحديث عن هذه َّ
الكلية التي تعتبر الوحيدة في تنشئة
الخريجين والدة
مهندسين في لبنان ومن أجل لبنان ودول المنطقة ألكثر من خمسين عاما .وقد رافق هؤالء ِّ
َّ
َّ
االقتصادية .وبالمثلَّ ،
فإن كليَّة
التحتية الالَّزمة للتَّنمية االجتماعيَّة و
الدول العر َّبية الحديثة في طرحهم للبنى
َّ
نظر إلى َّ
أن الحصَّة األولى أعطيت فيها في مدرسة الحقوق
المئوية األولى لتأسيسها ا
الحقوق تحتفل بالذكرى
الفرنسيَّة في جامعة ِّ
القديس يوسف في شهر تشرين الثَّاني (نوفمبر) من العام  .1112هذه المدرسة التي
أصبحت َّ
خرجت عشرات اخآالف من المحامين وبعضهم كان له التَّأثير الكبير والطويل
كلية بعد سنوات قليلة َّ
األمد في الحياة القانونيَّة والدستوريَّة في الكثير من البلدانَّ .
كلية الطب تحتفل بمرور  131عاما بعدما
نسية في العام  1883لتصبح َّ
تأسست على َّأنها مدرسة الطب الفر َّ
كلية الطب في العام  .1888سنحتفل بهذه
َّ
المئوية في َّ
َّ
َّ
كلية الحقوق من قبل
المئويات من خالل برامج سوف يتم توزيعها عليكم قريبا بدءا بزراعة أرزة
مرة أخرى ،لنظهر كيف
طالَّب الجامعة ظهر الجمعة من هذا األسبوع .الهدف من ذلك ليس التَّفاخر ولكن َّ
أن هذه الجامعة ،برجالها ومواردها البشرَّية التي أنشأتهم ،تمثَّلت بلبنان َّ
وقدمت له البنى لكي يتواجد ولبنان
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َّ
المئوية
بادرها بالمثل من خالل اعتمادها كمرجع أكاديمي ووطني .من الواضح أن هذه االحتفاالت للذكرى
َّ
الكمية ولكن أيضا من حيث الجودة
ستكون فرصة لترسيخ رسالة هذه الكليَّات وتطوير برامجها من حيث
والنَّ َّ
خريجين القدامى
مدرسينا وطالَّبنا وخصوصا مع ال ِّ
وعية وهي أيضا فرصة لعيشها بلحظات فرح وايمان مع ِّ
يتجز من الفريق الجامعي.
الذين هم جزء ال َّأ

َّ
األعزاء ،نحن ندرك َّ
أن التَّعليم ،كما قال أحد الكتَّاب المشهورين ،هو
 -6معالي الوزير ،أيها األصدقاء
بوصلة الحياةَّ ،
تجهيز ِّ
جيدا وواضحة
ا
ولكنه أيضا بوصلة كل حياة  .علينا أن نجعل هذه البوصلة مجهَّزة
ضالل في التَّوجه ولكي تكون كل جامعة ِّ
جيد لن َّ
تجنب الوقوع في ال َّ
المعالم ومتقنة بشكل ِّ
القديس يوسف
َّ
حقيقية لشباب بلدنا ،لتنشئتهم على مهارات كثيرة مفيدة وفاعلة وحتَّى تكون
والتَّعليم العالي في لبنان بوصالت
المعارف و َّ
َّ
الرأسمال اللبناني الحقيقي والموارد البشرَّية في
كل قوة فكرَّية
وعاطفية في خدمة تطور ونمو َّ
الحاضر والمستقبل .عاشت جامعة ِّ
القديس يوسف وعاش لبنان !
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