
 ،سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف األب كلمة البروفسور
 ،يوم تدريب داخليفي 

 ،لمكاتب روابط كّليات ومعاهد جامعة القّديس يوسف
 ، 3102كانون األّول   7يوم السبت الواقع فيه 

 .في مدرّج فرانسوا باسيل، في َحَرم االبتكار والرياضة
 

 الصديق،و حضرة السّيد جوزيف طربيه، عزيزي الرئيس 

 الطاّلب، روابطحضرات الطالب األعزّاء، حضرات رؤساء وأعضاء 

 

ب طالّ  روابطرؤساء وأعضاء  الذي يضمّ هذا االجتماع إىل  واحٍد منكم أوّد أن أبدأ بالرتحيب بكل  

امسحوا يل أن أرّحب ب. للطالّ لني كممثّ   مودورك كمالتزامواملكّرس لتحسني يس يوسف جامعة القدّ 

ت شاركاليت  ةلدراسات املصرفيّ العايل ل عدديف امل اإلداري مجلسد جوزيف طربيه، الرئيس احلايل لللسيّ با

جملس رابطة املصارف  رئيسوهو أيًضا  ة مصارف لبنان وجامعة القّديس يوسفمجعيّ  يف تأسيسه وإدارته

د سيّ كم ة ؛ أوّجه شكري لرابطة املارونيّ لل السابق رئيسالاللبنانّية و رابطة املصارف الرئيس السابق لة و العربيّ 

يف النسيج االجتماعي  بنا الشباب لينخرطوا بطريقة أفضلاليوم يف خدمة طالّ  لوضع كّل جتربتكمطربيه 

 .واالقتصادي والسياسي يف بالدنا
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األحداث أو احلدث  جيعلنا ننسىميكن أن من العمل والتنشئة ال  معكم هذا الصباحن أستدّل لكم و أ

ىل جانب ذلك، إ. الطاّلب روابطالذي وقع إثر انتخابات  ــالنڤهوبول يف احلرم اجلامعي  الذي حصل

ة على آثارها السلبيّ  من النوع الذي يرغب يف إخفاء خطورة هذه األحداث أو باألحرى أنا لست  

رت فكّ  تعليقات على األحداث ولكّن  طاءعإلل تدخّ أن أبترغب  ت وسائل االعالملقد كان. جامعتنا

كثري كان  ال ( والذي القى استحساننوفمربتشرين الثاين ) 22يف  هالبيان الذي أصدرت مع زمالئي أنّ 

لني املنتخبني من مثّ املاحلادث، من املستحسن اليوم وأمام يف  ارغبة يف اخلوض كثريً من دون ا. كافيً 

 يف الصحافة املكتوبة األعمدة يحمّرر ات و شخصيّ الو  تالسلطاميع ومع تقدمي احرتامي جلب الطالّ 

 النقاط التالية للنظر فيدابعض أقرتح سوف ، ت على ما حدثق علّ ة اليتبصريّ ووسائل اإلعالم السمع

 : معكم

ن زاالاليسوعّية( ال ييس يوسف )اسم جامعة القدّ و  ــالنڤهويف احلرم اجلامعي  ، من الواضح أنّ الا أوّ 

أو غريه من  ــالنڤهويف  ريجي واألحاسيس ؛ احلدث الذياملشاعر  انثري ي نيترمزيّ و  قويّتني لبنانّيتنيركيزتني 

تضخيمه  يتمّ مرور الكرام، ف رّ يف الوقت احلايل، ال ميكن أن مي ةً بعد سياسي، وخاصّ  ة، ولهاجلامعيّ  األحرام

خطر الصراع كان  نّ مع العلم أ وجعله مأساويًّا حىت لو مل يكن هناك أي لكمة أو تشابك باأليدي،

بني طريفي  وافصليمل  جامعة القّديس يوسف يف الوقت املناسب، ولومسؤولو يتدّخل  لو مل موجوًدا

ع تجمّ ي مرت مربّع حيث 222 وهو من  ــالنڤهويف  ضيق امللعبإىل ا نظرً الداخل، يف اخلارج و  ،الصراع

يف الوقت املناسب لتؤّدي ات األمن واجليش قوّ طالب ولو مل نطلب وجود  2222ا أكثر من أحيانً 
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. حلضورهم الفاعلتقديرنا  م، أن نوّجهامسكبو  ،يس يوسفاسم جامعة القدّ ب ،عليّ يتوّجب . دورها

خل بني إىل استدعاء قّوات النظام للتدّ يف أي وقت ويف أي حادث نلجأ نا ال نّ امسحوا يل أن أقول إ

نريد االعتماد على  : حنن القّديس يوسف هي مكان وطن للرتبيةحنن مربّون وجامعة . طالبني يتنازعان

 يتحّملووا بعضدم البعض و مب من مجيع االجّتاهات لكي حيرت طالّ ال احلّس املدين واألخالقي لدى

جل التوفيق بني ة اجتماعات قبل االنتخابات من أت عدّ دي ق  ع  ،السبب هلذايف هذا اجملال.  اهتممسؤوليّ 

 مل تعط   ، إاّل أّّنااجلميع ب أن يتّبعدماجّ تو ي سلوك الذينالسري والوجدات النظر واإلصرار على حسن 

تنا . مسؤوليّ ر على كّل طرف من الطرفني اجتيازهااليت تعذ  ة دة بسبب االنقسامات السياسيّ نتائج جيّ 

 السياسّيني املسؤولنيصاالت مع االتّ ف ناسب.ب وقد متكّنا من ذلك يف الوقت املمحاية الطالّ  تكمن يف

العمل  هتّددوقف احلمالت اليت بغية هتدئة النفوس و  اليوم حىّت بداية األحداث و ف منذ مل تتوقّ 

 .األكادميي

 

 هأقلّ ة، سبق وعاينت اجلامعة عن كثب أسباب احلوادث اليت جرت، من حيث املسؤوليّ  ه،أنّ  إعلموا ،ثانياا

اذ متعاقبة التّ العلم اإلداري يف جلسات ة األعمال و تأديب التابع لكليّ جيتمع جملس ال يف اآلونة األخرية.

عن ا ب الذين مل يكفّ استبعاد اثنني من الطالّ  . تّ متجاوزي األنظمة ومسّبيب املشاكلقرارات ضد 

أعمال انتداء رة وذلك حلني اآلونة األخرية على الرغم من التحذيرات املتكرّ  استفزاز الواحد لآلخر يف

النظر يف  إذا كان ينبغي إعادة ل من مسؤولّيته :تنصّ الذي ي نوعمن ال. حنن لسنا اجمللس التأدييب
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 لدا أسرع وأكثر فعالّية على مستوى الكلّياتالقرار يف مسائل االنضباط جلع ألخذة اإلجراءات القانونيّ 

ذلك يف  سيتمّ جامعة القّديس يوسف، ة، كما على مستوى جملس التأديب العام يف م اجلامعيّ احر األو 

 الوقائع، نقل يف واألمانة الدّقة تتوخ   مل اإلعالم وسائل بعض تكون أن نأسف حنن .أقرب وقت ممكن

 عشّية قعت مل النار إطالق حادثة إنّ  واملكاين حيث الزمن سياقدا غري يف الصور بعض فعرضت

 .عنه بعيد مكان يف بل ـــالنڤهو حيريم أمام تقع مل أّّنا كما. بشدر ذلك قبل بل بعدها أو االنتخابات

 فصلت اجلامعة إدارة فإنّ  ذلك ومع Facebook.وبغية التباهي، عرض الطالبان صورهم على صفحة الـ 

 مصطلح أنا ال أحبّ كانت جمموعة من الوسطاء والوسيطات )إذا   يوًما. عشر مخسة ملدة الطالبني

أن تكون مندا  ي توق عيس يوسف، مبن فيدم الطاّلب، جامعة القدّ ( اليت تتشّكل يف " للجامعةمناظرين"

دذا ما فب إىل املسؤولني، الطالّ  لرفع شكاوى ــالنڤهويف  ةً على نطاق واسع وخاصّ و ا أكثر حضورً 

إليدم وتقدمي  ب لإلصغاءبني الطالّ ا مع و وسطاء أكثر حضورً ال حصل بالفعل، وسوف يكون هؤالء

رون األمن عدد الذين يوفّ  ، حنن نضاعفالسبب وهلذا ؛ ا أفضل للجميعنريد أمنً حنن . هلم الدعم

لتخفيف عبء  والطويل، نفّكر يف إنشاء حرم جامعي آخرط املدى املتوسّ  لني. علىـڤيف هو املطلوب

للطالب املساحة احليويّة م نا نريد أن نقدّ ألنّ لني ــڤهو ة ومن بيندام اجلامعيّ احر ب يف بعض األأعداد الطالّ 

 يف كّل هذا،. يوسفيس يف جامعة القدّ يس يوسف و من جامعة القدّ  باعتباره طالب دايتستحقّ  اليت

ما يتوّجب قدر ب، ةتضامنوشريكة وم ة مشرتكةمسؤوليّ نا نريد أن تكون ، لكنّ تنا كإدارةمسؤوليّ نتحّمل 

من احلوادث ومحاية اجملتمع األكادميي يف  للحدّ لعب دور إجيايب  الروابط الطالّبّيةعلى املسؤولني عن 
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مواقع  أو بواسطةالعنيف واملباشر  من التبادل اللفظيّ  ، للحدّ ن، املساعدةم، أنتم املسؤولو ميكنك .اجلامعة

، وتقنعوا املقرّبني منكم سةالرموز املقدّ بيف بعض األحيان  اليت متسّ  (Facebook)التواصل االجتماعي 

نا نرى ألنّ  ، فذلكهذاكنت  أقول . إذا  اآلخر التدديدات ضدّ  الشخص وعدم تصويب عدم انتداك كرامة

النجاح، ، أنتم هنا للدراسة و شيء قبل كلّ  ،، ولكنم هنا خلدمة حزب سياسيلست مأنتف، فيكم شركاء

ط قيم العيش املشرتك )والذي هو ليس فق علىمدنة و ة والتنشئة على ة والعلميّ الكتساب املدارات الفكريّ 

انتماءٌ ا هو أيضً  انتماءكم ، فإنّ طالب آخر(. وبالتايلاملسلمني، ولكن بني أي طالب و و  بني املسيحيني

يس يوسف بأّن جامعة القدّ وهكذا، تدرك  بأمانة. يس يوسف، وهو انتماٌء يتوّجب عيشهامعة القدّ جل

 .االنتماء إليداات املناسبة لتعزيز هذا خذ اإلجراءتتّ  عليدا أن

 

يف  ، وعلى األخصّ مؤّسسة جامعّيةب يف الطالّ  روابطن ننظر يف معىن انتخابات علينا أ يتوّجب، اثالثا 

 انامجً من االستفزاز ال بل كان كبرية كان على درجة  ب  الصراع بني الطالّ جامعة القّديس يوسف، ألّن 

 حىّت و منذ صدور النتائج  وبالتايل مل تتوّقف االستفزازات .ــالنڤهويف ا عن نتائج االنتخابات خصوصً 

 معىنيف الطعن يف  قني يف وسائل اإلعالم مل يتوانواالعديد من املعلّ (. نوفمربتشرين الثاين ) 25االثنني 

بني املسؤولني  هناك تيّار يس يوسف. وأنا لن أنكر أنّ جامعة القدّ  يف ةً خاصّ االنتخابات يف اجلامعات و 

 التعليقات واألسئلة وجيدة ويف حمّلدا ذه االنتخابات.هل  يدعو إىل وضع حدّ  يس يوسفجامعة القدّ يف 

ل األحزاب السياسية من أجل امتحان بي من ق   أليست هذه االنتخابات إختبارات يتّم التالعب هبا: 
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واالنقسامات بإعادة إنتاج التصّدعات  بني الشباب ؟ أال تقوم االنتخابات ةً خاصّ  اهات شعبّيتدماجتّ 

امعة أو بعض اجل ة متّوهلاحزبيّ  أن تنّظم أمسيات الطاّلب غري روابطبرامج ما هي  ؟ على مستوى اجملتمع

ة ة واالجتماعيّ احلياة األكادمييّ عن  غائبة الطاّلب روابطة ؟ أليست مدّمة ذات أمهيّ  األنشطة اليت ليست

ة مسألة أمهيّ  ؟ أعتقد أنّ  اجلامعةاليت تأيت هبا االنتخابات إىل ة اإلجيابيّ املضافة قيمة الامعة ؟ ما هي اجل يف

حني املرشّ  على مستوىهناك تغيري  إن مل يكنوتنظيمدا سيكون على جدول األعمال، إجراء انتخابات 

ا مصاحل حقًّ  الطاّلب روابطل متثّ  من أجل أن  مستوى املسؤولني الطاّلب وخاّصًة على روابطوممارسة 

ا حوارً هلا. لذلك، حنن على استعداد أن نفتح معكم  العملبالتايل جامعة و ب وتلك التابعة للمجيع الطالّ 

، وبالتايل يس يوسفجامعة القدّ  ودورها يف إطار الطاّلب روابطة تركيز مدمّ  صادقًا ومباشرًا بغية إعادة

 الصفاء .جّو من التحضري لالنتخابات يف 

ل جملس بي ا من ق  رً مؤخّ  اعتمادهايس يوسف ّت داخل جامعة القدّ  كم عن إنشاء بنيةأن أعلم ، أودّ ارابعا 

يف احلرم اجلامعي  هامقرّ هذا العام ويقع بداية املدّن منذ  لتوظيفوا ةاحلياة الطالبيّ  دائرةأ نشئت :  اجلامعة

خاّصًة ب و طالّ  جملس مكّون من الدائرةذه سيكون هل. صاخ بشكلٍ متاح للطالب  هوو  ةالطبيّ للعلوم 

نشر صحيفة  ، ومن بينداعلى جدول األعمالهو يد من املشاريع العد .الطاّلب روابط عن نيممثّلمن 

 كماستعداد و  ممومكجواب هلهو املدن  لتوظيف، االدائرةومع الطاّلب. يف هذه  أسبوعّية للطاّلب

من ب. لني عن الطالّ أيًضا ممثّ  ةم اجلامعيّ احر جمالس األ ومنذ هذا العام، ستضمّ . للشروع يف العمل املدن

 ليمن ممثّ  العديد سيوجدّية برئاسة رئيس اجلامعة وفيه بحياة الطالّ إنشاء جملس عام لل تّ اجلديد أيًضا، 
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 صياغةو املتبادل لإلصغاء  امكانً  هذا اجمللس . سيكونالطاّلب روابطلني من أربعة ممثّ  الطاّلب ومن بيندم

يس يوسف. جامعة القدّ  االنتماء إىل معىن املناقشات احملتملة حول داا فيمبيف خدمة الطاّلب  املشاريع 

 .(ديسمربكانون األّول ) 62أّول اجتماع للمجلس يف  بالفعل ح دِّد موعد وسيتّم عقدو 

 خيتّص باألقساط فيما موضوع أن أبلغكم عن أودّ  ولكّن أكثر  مخذ من وقتكال أريد أن آ، اأخريً 

املاضي   (يونيوحزيران )يف شدر  األخرية اليت قّررها جملس اجلامعةالزيادة  ،الواقعذا العام : يف هلة الدراسيّ 

الرسوم زيادات يف الرواتب و لستجيب لوهي ت البعض. قالكما يف املئة   66ليس املئة و  يف 8 كانت

 صطفاف مععلى التوايل وهي أيًضا رغبة يف اال ة خالل العامني األخريينل احلكومة اللبنانيّ بي املطلوبة من ق  

ي حتياطالصندوق االل بي ا بشكل مباشر من ق  مً جزء من هذه الزيادة القى دع .اجلامعات الكربى

كي ال يتّم قرار زيادة جديدة. باملقارنة مع اتية  تكون الظروف مؤ  نأمل أنة، املقبل للجامعة. للسنة

ا نصف ما ، وأحيانً بكثري تبقى أقساط جامعة القّديس يوسف أقلّ ، اجلامعات املدّمة األخرى يف البلد

 .يتّم دفعه للمناهج نفسدا

 

سة ال تتوّخى الربح وال تسعى لتحقيق الفائدة من مؤسّ  جامعة القّديس يوسف هي أنّ  جيب أن تعرفوا

 62 حبواىل امبلغً  2263-2262منحت خالل العام  ب. فقدة اليت يدفعدا الطالّ الدراسيّ  األقساط

مساعدات ح و ني شكل م   طالب على 2822فيدا إىل  ةدمة االجتماعيّ اخل دائرةماليني دوالر أمريكي عن 
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 دائرةجملس ، قّرر 2264-2263ب. للعام ئات الطالّ مل وقروض باإلضافة إىل التقسيطات اليت م ن حيت

ة، ، وتغطية ملساعدة املزيد من الطاّلبإضافيّ  ة برئاسة رئيس اجلامعة، منح مليون دوالراخلدمة االجتماعيّ 

ا عتبارً به اخلدمة االجتماعّية. إ يف املئة من أي قرض أقّرت 42 عن كّل ما يزيد ،ةدراسيّ ح ني م   يف شكل

السنة األوىل،  لشباب الذين هم يفمنحة ل 252 ة للتمّيزح الدراسيّ ني برنامج امل  سيضّم من العام املقبل، 

 بنا.ا مع طالّ تضامنً  هذا كلّ ة للجدارة قيد التنقيح واملراجعة، و ح الدراسيّ ني نظام امل  باعتبار أّن 

  

ة لتحسني خدماهتا أكادمييّ يف ورشة عمل  إّن جامعة القّديس يوسف هي حاليًّا اأيضً  مأن أقول لك وأودّ 

اليت  ي واحلّصةليوم األكادمياب التعديل ا على مستوى عاٍل. وهكذا، سيتمّ دائمً يكونون مدنيني بغية تنشئة 

رى ال ذ بداية العام املقبل، ووقت االسرتاحة منساعة ونصف سوف تكون من ساعة وربع  يوم يفجت 

ن سيخوض مدنة ا للكفاءات واملدارات املطلوبة ملامج وفقً اهج الرب إعادة صياغة منتنفيذ و  . يتمّ أقصر

جامعة القّديس يوسف"، مواّد ى "غلقة تسمّ املة االختياريّ املواّد من  جمموعة سوف يتّم وضعو  اختصاصه

نة واحلوار بني األديان ومدخل إىل علم االجتماع املواط على والرتبية ّياتمثل األخالقأي للجامعة كّلدا 

 .والسياسة

. التماس املساعدة مندمم ، ميكنكإّن مكتب الرئيس مفتوح وأبواب مدرائكم مفتوحة وأختتم بالقول

 تعن يف اليونانّية "كاثوليكّيةوكلمة "، يسوعّيةة و كاثوليكيّ مبا أّّنا   جامعتنا  هلا طابع مسيحي واضح
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يف العصر احلايل حيث تعلو  ميع بغض النظر عن الدين أو العرق.اجلب بترحّ  هي وبالتايل "جامعة"

جامعة القّديس  ، جيب أن نكون على قناعة بأنّ لألسف اجلدران بني اجلماعات وبني التيارات السياسّية

لتقاء مجيع اللبنانيني اال م حيث يستطيعتعلّ لل امكانً للتبادل واحلوار، و  وستبقى مساحةً يوسف ما زالت 

يستطيع كّل لبناين للتأهيل املدن  مميّـزًامركزًا  ، تشّكل جامعة القّديس يوسفنفسه الوقت. يف ام معً التعلّ و 

. حنن نريد أن تكون احرتاًما هلماو  ادوروح وق ييمدا ا لنظامداوفقً نسّية أن يستفيد منه أو ناطق باللغة الفر 

السابقني  نابطالّ بنا و مجيع طالّ يشارك  أن ونتمىّن  اهبمع طالّ  ذلك و سيتمّ  ويتمّ ؛ جامعة للجودة دائًما 

  .ا الفائزينوسنكون دائمً  ا ومجيًعامعً . اشغفً  م يضحيالتعلّ حيث  ايف هذا اجلدد جلعل جامعتنا مكانً  اأيضً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


