اليسوعي،
كلمة البروفسور األب سليم د ّكاش
ّ
رئيس جامعة الق ّديس يوسف،
في وفد األساتذة واإلداريّين العراقيّين،
يوم األربعاء ،الواقع فيه  8كانون الثاني .4102
أجل ترحيب يف جامعتنا ،جامعة الق ّديس يوسف واملعروفة باجلامعة اليسوعيّة ،وقد
ّ
أرحب بكم ّ
للتعرف إىل هذا الصرح املمت ّدة مساحته على منطقة واسعة من قلب مدينة بريوت وخارجها واملمت ّد
أتيتم ّ
تأسست جامعتنا سنة  5781هنا يف بريوت من أجل خدمة الثقافة
تارخيه على عشرات السنوات إذ ّ

قي باإلنسان ومن أجل ترسيخ العيش املشرتك بني الناس وبناء الدولة اخلادمة للجميع .كنّا وال نزال
والر ّ
يف خدمة الثقافة مبختلف مضامينها اإلجيابيّة ونعترب أ ّن ما أجنزته جامعتنا لتحقيق رسالتها هو على

األول إعداد آالف ال بل عشرات آالف الكوادر من خمتلف االختصاصات
مستويني  :المستوى ّ
األدبيّة والدينيّة والطبيّة والعلميّة واهلندسيّة .والمستوى الثاني هو صياغة ثقافيّة حواريّة ملتزمة جامعة
معا.
ومؤمنة بالعلم وباللـه وحنن نكمل املشوار والطريق ً

أهالً وسهالً بكم ،أتيتم حوايل ال ـ  51أستا ًذا وأستاذة من العراق ،من البصرة وبغداد واملوصل
تتعرفوا إىل واقع اجلامعة اليسوعيّة قلبًا وقالبًا .حضوركم اليوم
وتكريت وغريها من اجلامعات لكي ّ
املستمر .ال بل إنّنا ننظر
تستمر ألسابيع ع ّدة رّمبا نضعها يف إطار التدريب
وزيارتكم للجامعة اليت سوف
ّ
ّ
إليها كمحطّة أساسيّة من حمطّات التعاون والتبادل العلمي مبختلف األمور األكادمييّة والعلميّة بني
خصوصا يف بناء جسور الثقة واحملبّة والعمل
جامعتنا واجلامعات العراقيّة العريقة ولنا يف ذلك فائدة
ً
األكادميي والبحثي والتعليمي.
وإنّنا نرجو أن يتح ّقق الربنامج الذي أع ّد من قِبل اجلامعة ونيابة الرئاسة للشؤون الدوليّة ،فيجيب
وتتعرفون إىل األساليب التقليديّة واحلديثة يف تسيري أمور األساتذة والطالّب وإىل الطرق
على تطلّعاتكم ّ
أساسا يف التعليم إالّ أنّنا نعتمد اللغة
التعليميّة يف إدارة الربامج .ال ّ
شك أ ّن جامعتنا تعتمد اللغة الفرنسيّة ً
أيضا من اللغات الثالث املستخدمة
العربيّة يف الكثري من أمورنا واللغة اإلنكليزيّة كلغة تواصل عامليّة هي ً
طابعا دوليًّا
يف اجلامعة ،فنحن جامعة فرنكوفونيّة إالّ ّأّنا جامعة ثالثيّة اللغات وهذا ما يضفي عليها ً
نفتاحا على خمتلف الثقافات واحلضارات واالختبارات.
وا ً

أوجهها إىل الدكتورة أحالم شهيد علي الباهلي املستشارة الثقافيّة يف بريوت للجهد
كلمة شكر ّ
الذي بذلته يف اإلعداد هلذا الربنامج وحنن وإي ِ
خصوصا
اك حضرة املستشارة يف حالة تعاون منذ سنوات
ّ
ً
على مستوى معهد اآلداب الشرقيّة يف اجلامعة وكذلك معهد الدراسات اإلسالميّة واملسيحيّة .وشكري
جهدا لإلعداد هلذا
أوجهه لنائب رئيس اجلامعة للشؤون الدوليّة الدكتور أنطوان حكيّم الذي مل يأل ً
ً
أيضا ّ
كل العقبات أمام حتقيقه.
الربنامج وتذليل ّ
أملي وأملكم أن تنحسر الغيوم السوداء اليت تغطّي مساء العراق ومساء سوريا وكذلك مساء لبنان
فتسرتد بلداننا ّقوهتا ومناعتها وتلعب جامعاتنا دورها الطليعي يف تبديد هذه الغيوم من خالل
واملنطقة
ّ
اجلهال
إعداد األجيال املث ّقفة واملنفتحة واحلائزة على أعلى الشهادات وأمثنها بغية القضاء على اجلهل و ّ
بواسطة العلم وثقافة احلوار والسالم والعدالة.

مرة جديدة ودعائي أن تشعروا أنّكم يف جامعتكم ويف بيتكم.
أهالً وسهالً بكم ّ
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