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 ،د نائب رئيس الجامعةالسيّ حضرة 

 ،دات والسادة الزمالءالسيّ حضرات 

 ،األعّزاء ها األصدقاءأيّ 

 

ة الحقوق والعلوم عميد كليّ غّناجه، دة لينا السيّ وحضرة ، حكّيمنطوان أد نائب الرئيس السيّ حضرة 

  ،ةالسياسيّ 

ل هنا في هذه المساحة الجميلة التي تشكّ  نالوجود نا سعداءنّ أد نؤكّ و  جديًدا أن نقولأمًرا ليس 

جامعة ظبي و  أبو في اهم بين جامعة السوربونرة تفعلى مذكّ  يعأبو ظبي للتوقفي جامعة السوربون 

 Fouache فواش ريكإد نائب المستشار كلمة شكر للسيّ  بتوجيهبدأ أأن  أودّ  .يس يوسف في بيروتالقدّ 

 تينلال مؤّسستينافاق بين تّ الا هذاالماضي  )نوفمبر( تشرين الثاني بيروت فياقترح خالل زيارته ل الذي

 في هذه المنطقة الجميلة من غة الفرنسّيةمن أجل اللّ و ة العلميّ ة و األدبيّ الفرنكوفونّية ة من أجل قضيّ  تعمالن

على  وبشكٍل أوضح، األخرىثقافات الغات و لّ ال على بانفتاحنا ،ناأنّ  أكثر فأكثرنحن ندرك . األوسطالشرق 

قيم نعمل من أجل نشر  ،عليمالتنة من ا في أجزاء معيّ ماستخدامه علىة و العربيّ و  ةاإلنجليزيّ اللغتين 

، وقيمة ة والكتابةحجّ العن طريق ، قيالتفكير المنط من ة في أسلوبالمنطقيّ  دّقةوقيمة ال ةالفرانكوفونيّ 

دعوة إلى الو ، هواجباتو الفرد حقوق  قيمة الخاّص،الشعري الفّني و  هاتراثب والمتنّوعة التي تتمّتعة الثقافة الغنيّ 

اللغة بالنفط والغاز  في ا الماجستيررً ، أطلقنا مؤخّ بهذا االّتجاهة الشعوب. ع وحريّ تنوّ المواطنة واحترام 

الفرنسي  المعهدو "توتال"شركة المياه اللبنانية، مع بهما تزخر  نذيلة الستيعاب النفط والغاز الاإلنجليزيّ 

لتعبير عن اا المثير جد�  نفم. ةلتعبير بدقّ بالسمح وت رخيمةة و ة هي لغة غنيّ الفرنسيّ غة اللّ . )IFP( للبترول

 واأن يكتب وااختار  ةبالفرنسيّ  يناب غير الناطقالعديد من الكتّ  ليس من قبيل المصادفة أنّ فمن أفكارك !  أيّ 

 .ةالفرنسيّ باللغة 

البانثيون  السوربون أستطيع أن أعتبر في بادئ األمر،لسببين. اليوم هذا  أن أقارب توقيع أودّ  في الواقع،

تيان األستاذ إ إشرافتحت ماجستير في الفلسفة الحصلت على و  فيهاني درست ألنّ  تيجامع لو أّنها كما 1



 بياراألستاذ  إشرافتحت  ،القرون الوسطى فية الدكتوراه في الفلسفة اإلسالميّ كما حصلُت على باليبار 

 التي أعتبرها جامعتيلتوقيع بين جامعة السوربون جراء هذا اإلأشعر بدافع اليوم  ،. لذلكThillet تييه

 .رئيس لهافي الفلسفة وأنا اليوم  على اإلجازة حصلتُ حيث  ،جامعتي ،القّديس يوسفوجامعة 

لمنافسة في مجال ها في سياق اتواجهم نودّ  يات التيأحد التحدّ  إّنه. اوعدً ا و يً ره تحدّ عتبأ، اليوم هذا التوقيع

مين بروح من التكامل لبناء مشاريع مشتركة للتعاون وتبادل األساتذة و المعلّ  إّنه تحدٍّ  ؛التعليم العالي 

وجامعة السوربون لجامعة القّديس يوسف  إّنه لتحدٍّ . العمل سوقسة في المناف من روحبوالتضامن، وليس 

من أجل  مواصلة العملم وتنمية منطقتنا و ز في خدمة تقدّ على إنشاء مركز للتميّ  تانقادر  اهمأنّ  أن تظهرا

 .عنهم لشباب الذين نحن مسؤولونا

بين باريس  ة األبعادثالثيّ الت صِ ٕاقامة و  داللةجسور ذات  مدّ هو وعد ل عهذا التوقيأّن  أجرؤ على القول

فاق بيروت. ويستند الوعد على اتّ ظبي و  ) وأبوالسوربون في باريس اتفاقيات مع جامعتّ إ نا أبرمناألنّ (

من يجتمع رجال ونساء  حينو  ،رومثم عمل دؤوب المسار السريع بل هوطريق أخذ يلن  اتيسمؤسّ 

ؤتي تمشاريع التي سوف ال يحملون مًعا ينطبيعيّ  كاءشر  مهف ،ةا الفرانكفونيّ متجمعه مًعا،للعمل  جامعتينا

هو ة بل نيّ حسن مجّرد دة. الوعد ليس منتجات جيّ وتعطي  جميعالالتي تعود بالفائدة على و دة جيّ  اثمارً 

 .التزام ورغبة في النجاح

 

 ! أبو ظبيفي جامعة السوربون يس يوسف و جامعة القدّ  ينا،مؤّسستَ كلٍّ من أتمّنى العمر المديد ل


