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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في الّلقاء السنوّي 
، يوم السبت الواقع (CEULS) الدروس الجامعّية في لبنان الجنوبيّ  السابع عشر لشركاء مركز

، في الساعة الثانية عشرة ونصف ظهًرا، في مطعم "الجّية 2018نيسان )أبريل(  28فيه 
 وتيل"، الجّية.أمارينا 

 

مثل هذا الّلقاء الذي يجمعنا من سنة إلى أخرى، وهو لقاء الشركاء كتتجّدد المناسبات والّلقاءات، 
والمتعاونين في قضّية واحدة هي قضّية التعليم والتربية، أكانت على مستوى الثانوّي أم التعليم 

عن شكرنا، أكان ذلك ضمن هذا الّلقاء العالي. تتجّدد الّلقاءات ويتجّدد الشكر ليدوم، ونحن نعبِّّر 
بأّنكم معنا في هذه المغامرة وفي حمل هذه القضّية، أكنتم سياسّيين، أو  نعرفألّننا  أم خارجه،

رجال دين، أو رؤساء مؤّسسات تربوّية أم مسؤولين في ميدان الخدمة العاّمة أو البلدّية أو في 
 صناعّية وغيرها. مجال إدارة األعمال التجارّية والمصرفّية وال

تتجّدد الّلقاءات ورّبما تعود الوجوه نفسها أو أّن وجوًها تغيب أو غيرها جديد، إاّل أّني أؤّكد لكم أّن 
أنتم أهُل صيدا  ،متجّدد من المحّبة ال لقاء يشبه سابقه ألّننا نأتي إليكم بمزيد من الشوق وبفيض  

بي لبنان. فال مكان للرتابة أو للروتين في ، والنبطّية وغيرها من مدن منطقة جنو وصور وجّزين
عالقاتنا، بل إّنها عالقات متينة بيننا، نفتخر بـها ونريد أن تتغّذى دوًما من ذلك الحّب الذي 

 يجمعنا في مجال خدمة التعليم والتربية.

 ما هي هوّيتنا في عالم جامعّي لبنانّي يعاني من اإلضطرابات ؟

ا تطّرقت إليه في حديثي لمناسبة عيد الجامعة الذي يقع في التاسع هذا ما يقودنا للحديث، وذلك م
الوسط الجامعّي  يضربان ن، إلى بعض الفوضى واالضطراب الذي)مارس( عشر من شهر آذار

. بالكامل مع الهوّية الّلبنانّيةمالمحها تّتضح . بالنسبة إلينا، المهّم هو أن نتمّتع بهوّية في بالدنا
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نحن ال ننطلق من مشروع تجارّي أو طائفّي، ولكن من رغبة في خدمة مهّمتنا النبيلة العريقة التي 
 .حّتى أّيامنا هذه 1875شّكلت لبنان منذ العام 

ت لها في العام )إّن شرعة جامعتنا  من أنتم ؟ ما هي : تجيب على السؤال التالي ( 1975المصوَّ
الغرب، حاولت  انفتاحه علىفي  الشرق قلب وهو  نبها لبناي سياق الحقبة التي مّر هوّيتكم ؟ ف

والذي أرادت جامعة " لبنان التعايش والمنفتح ثقافيًّا"اإلجابة عن السؤال بوضوح، مع التركيز على 
 .تهملهما له و نموذجً أن تكون القّديس يوسف 

مؤّسسات الجامعة م في ي  القِّ والتي تسعى إلى بناء تماسك  هذه الرؤية التي ترد في الشرعة
المهنّية ، هي التي تجمع بين الوحدة والمشاركة، وبين األصالة والحداثة، وبين التقنّية و تهاوديموم

نسانّيتهاإوالثقافة المترّسخة في   .يمانها وا 

وجدت قامت الجامعة بتجديد بنيتها اإلدارّية واألكاديمّية وحوكمتها حيث  1975في العام 
سلفنا  كان أحد أسياد هذا العمل اإلنقاذيّ . وتحديد مستقبلها من جديدرفعها من أجل شخصّيات 

الجامعة ، صاحب الرؤية الذي قاد Jean DUCRUET العزيز المرحوم رئيس الجامعة جان دوكروييه
: (أستشهد به)بالنسبة إليه، . لها بتأدية مهّمتها األكاديمّية واإلجتماعّية سمحستقرار الذي نحو اإل

ة، وبسبب الدور ته الخاّص هويّ ب ها عملت دائًما من أجل لبنان يّتسمألنّ  ةالجامعة لبنانيّ ُتعت ب ر "
ها ليست هذا الدور ألنّ نت من تأدية ما تمكّ ربّ . لبنان  الذي لعبته في تنشئة رجال  صنعواستثنائيّ اإل

ة هي التي سمحت لها الحريّ هذه ". ةبساطة لبنانيّ كّل ب ة، ولكّنهاة وال شيعيّ وال سنيّ  ة وال روممارونيّ 
أن تكون معروفة وُمعت ر ف بها من الجميع، ة و بنانيّ حاضرة في جميع أنحاء األراضي اللّ  أن تبقى

 .راءات اإلنطواء على الذاتإغ تحافظ عليه رغم كلّ  األمر الذي يتوّجب عليها أن

تكمن في التنشئة ، في النّص نفسه، أّن المهّمة الرئيسّية للجامعة DUCRUETيضيف دوكروييه 
قّية التي ال م األخالي  بها، حّتى لو توّجب على الجامعة أن تنقل القِّ الفكرّية التي تقّدمها إلى طالّ 
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باألدب أو الكيمياء، ولكن من خالل األفعال والمواقف. في هذا اإلطار من  يتّم اكتسابها أسوةً 
يوسف  األفكار، يشير األب دوكروييه إلى القيمة الُمضافة الجوهرّية التي تجلبها جامعة القّديس

( "خالل أربع أو خمس سنوات من حياتها، تجعل : المقطع التالي إلى كّل طالب )أقتبس منه
يش في بيئة حيث ال يدين بنجاحه إلى توصيات أو إلى انتمائه إلى جماعة الجامعة الطالب يع

م فيها لنفسه وليس بسبب ثروته وأسرته أو محيطه  إلىمعّينة بل  عمله وقيمته الشخصّية، بيئة ُيحت ر 
 "الحامي له ؛ )في بيئة( يحترم فيها اآلخرين، إذا لزم األمر، عن طريق قبولهم باختالفهم.

 
 التركيز عليه ؟ ما الذي نودّ 

يتنا ؤ ها قيمتها وهي تشّكل جانًبا من ر ءوا عطاوّقف عندها ستحّق التبعض الجوانب غير المعروفة ت
أتطّرق أّواًل إلى أّيها األحّباء، سوف أتحّدث سريًعا عن بعض القضايا التي تهّمنا.  .2025للسنة 

األخيرة من هذه السنة سوف بعض القديم الجديد بما يخّص الجامعة، فأقول إّنه خالل األشهر 
فنحن نعرف وكاالت اعتماد الجودة األلمانّية. لضمان الجودة من إحدى أهّم  العالمي ننال اإلعتماد

معكم ومنكم بأّن جامعًة مثل جامعة القّديس يوسف في بيروت، إن هي استمّرت في الخدمة 
ل ل أو م لل، فإّن ذلك يعود1875 العام والرسالة منذ إلى قدرتها على أن تكون ضامنة  ، من دون ك 

لجودة تعليمها ومستوى الشهادات التي تسّلمها إلى طاّلبـها. إاّل أّننا نعرف اليوم، ومع المتغّيرات 
الجامعة واآلتي  دخول التي طرأت وتطرأ على التعليم العالي، بأّنه من المفيد للطالب المرّشح إلى

أبنائهم وبناتهم، أن يكون لدى الجامعة تأكيد ضمانة  من المدرسة وكذلك األهلين المهتّمين بمصير
جودة عبر شهادة عالمّية وهذا ما تتطّلبه قوانين التعليم العالي اليوم وما سوف تحصل عليه 

 500الذي يجعلنا ضمن أفضل  أن نفتخر بتصنيفنا الدوليّ  بإمكانناالجامعة بصورة حصرّية. 
وقريًبا، سوف تنال كلّية إدارة األعمال  ء العالم.جامعة في أنحا 27000جامعة دولّية من أصل 



4 
 

جمعّية والعلم اإلدارّي في صيدا اإلعتماد مع الكلّية األّم في بيروت وسوف تحصل عليه من 
 (.AACSB)الدولّية  األعمالتطوير كلّيات إدارة 

مفاهيم العدالة والمسؤولّية اإلجتماعّية بو   بالتنمية المستدامةإلى جانب ذلك إّنما نتمّسك أيًضا 
. أن يتمّسك بها األسرة الجامعّية فرد من أفراد كلّ على و  التي على كّل طالب أن يكون يتحّلى بـها

نحن ال نشّكل أناًسا آليين )روبوتات( مبرمجة تقنيًّا في خدمة السوق، بل رجااًل ونساًء يعيشون 
 .األب كولفنباخ الرئيس األسبق للرهبنة اآلخرين" بحسب ما أعلنهويعملون "مع اآلخرين ومن أجل 

اإلعتماد أكاديميًّا فحسب، بل سيكون أيًضا إعتماًدا يطال المسؤولّية اإلجتماعّية  وهكذا لن يكون 
بدعوة من اإلّتحاد الدولّي للجامعات الكاثوليكّية الذي اختار مؤّخًرا جامعة القّديس يوسف من بين 

كاثوليكّية في العالم لتحقيق نموذج  لالعتماد على المستوى الدولّي. ويمكن تمديد عشر جامعات 
هذا اإلعتماد نفسه بما يسّمى "إمتحان الجامعات اليسوعّية في العالم" الذي يحّدد ما إذا كانت 

الب جامعتنا تحترم المعايير التربوّية واإلجتماعّية اإلغناطّية. ولماذا ال نفّكر أن ترد تنشئة الط
اإلنسانّية واإلجتماعّية في حافظته اإللكترونّية بطريقة مؤّسساتّية من خالل اإلشارة مّرة واحدة على 

 األقّل خالل مسار دراسته إلى التزامه اإلجتماعّي والمتعّلق بالمواطنة ؟

يأتي ال يتجّزأ من تنشئتنا، و  هو جزء   من أجل بلورة أبحاث عالية الجودةتجديد خيارنا القديم  إنّ 
حتياجات الوطنّية واإلقليمّية بشكل  خاّص. ولكن، أكثر من ذلك، على األبحاث أن تلّبي لإلتلبية 

. قيميّ لالعقل كأداة والعقل ا الحاجة إلى التحليل والتمّكن من المقاربة النقدّية، والتفكير والتمييز بين
تالي زيادة عدد طالب هناك معاهد عليا جديدة للدكتوراه تشمل جميع التخّصصات. نأمل بال
 الباحث وتعّززها.-الدكتوراه وتعزيز المنشورات مع العلم أّن جامعتنا تؤّكد على مكانة المعّلم

ن أشرت إلى أمر  آخر، فإّنني أقول إّنه كان من الطبيعي أن نعطي  في  قيمة لوضع الطالب وا 
السنوات األخيرة ألّن الطالب هو عّلة وجودنا ونحن نريد أن تمنح جامعتنا مكانة أكبر للحياة 
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الطالبّية وتلّبي احتياجات الطاّلب. أعتقد أّننا قمنا بخطوة حقيقّية ألّننا ننظر أكثر فأكثر إلى 
ستقبل القريب وعلى محور اهتماماتنا. في المم ه ،هم بالغين ويتحّملون مسؤولّياتالطاّلب على أنّ 

 المدى المتوّسط، سيتّم العمل مع الطالب  في اإلّتجاهات التالية :
 ،أنفسهم بالطالب الذين تّم انتخابهم من الطالّ  روابط تعزيز حياة( 1
لن تكون التنشئة على اإلدارة والتنظيم خياًرا من بين خيارات أخرى، بل تنشئة تكاد تكون ( 2

 ،الوصول السريع إلى الوظيفةن من ى يتمكّ حتّ  إلزامّية
ة قيمة أكاديميّ  ة في خدمة اآلخرة واإلنسانيّ جتماعيّ ة األنشطة اإل، وخاّص إعطاء كّل نشاط( 3

 .اهذا النشاط مجانيًّ ى لو كان الطالب حتّ  ة تنخرط في دفتر أعماليّ اتسومؤسّ 
 حاليًّا إنجاز أعمال بناء يتمّ . ة للجامعةالتعليميّ  ية تطوير في خدمة المجتمع والرسالةستراتيجإ( 4

وحرم اإلدارة البيئّية، ومبنى جديد لكلّية الطّب، ومستشفى  ،مثل متحف الفنون  ها قريًباإنجاز  أو سيتمّ 
في . إلقامة للطالب في مار روكز وموقف كبير جامع في الحرم الطّبيسكنّي إفتراضّي، ومقّر 
 ن جامعتنا جامعة خضراء مع اقترابو ستك: اسون تجاه البيئة وعلم البيئة حسّ كّل هذا، نحن 
 .تأسيسهال 150 الـ ةالذكرى السنويّ 

 
 في قلب جامعة القّديس يوسف (CEULS) الدروس الجامعّية في لبنان الجنوبيّ  مركز

 أّيها األحّباء،
اجتماعنا  ال يمكنني أن أنسى ما هو سببإذا تحّدثت عن جامعة القّديس يوسف ومشاريعها، 

التابع لجامعة القّديس يوسف  (CEULS) الدروس الجامعّية في لبنان الجنوبيّ مركز  إّنه اليوم :
في صيدا وجنوب لبنان. نحن ال نزال مهتّمين بالبيئة لفتح برامج تنشئة جديدة. هذا المركز كان 

ن ح للمدارسبدعمه نوال يزال عاماًل مقّرًبا من أجل خدمة جنوب لبنان. نريد أن  من خالل إنشاء  مِّ
ليزّية، ومن خالل افتتاح فرع لكلّية العلوم التربوّية الذي من كاإلنالّلغة بجازة في علم تقويم النطق إ



6 
 

شأنه توفير تنشئة في إجازة التدريس ؛ ال يسعنا إال أن نشّجع المدارس لكي تحّث معّلميها للتسجيل 
هذه المنطقة العزيزة على  في هذه اإلجازة التي ُتعت ب ر قيمة مضافة للتعليم الخاّص والمّجاني في

لمستوى التعليم من خالل نشر طرق تربوّية جديدة  مثيل لهه اإلجازة تحسيًنا ال قلبنا. تضمن هذ
في صيدا، فهو  UPT. أّما بالنسبة إلى إنشاء فرع "الجامعة للكّل" ةالرقميّ التكنولوجيا ذات صلة ب

الذين هؤالء طلب االستجابة ل في إطارو يندرج في منطق التأثير الثقافّي لجامعة القّديس يوسف 
 من جميع األعمار.وهم  تفكيرهم وثقافتهم تنميةيرغبون في 

 
 !هتمامنا بالحفاظ على جودة شهاداتناإ

ما ُيثير فينا الحزن والقلق هو أن نرى أّن الشهادة الّلبنانّية  أصبحت موضع شّك وريبة، سلعة 
الطالب يستطيع أن يحّقق أمانيه حّتى ولو لم تكن  تخضع للشراء والبيع أو أّن البعض يعتبر أنّ 

لديه القدرة العلمّية أو األكاديمّية على ذلك. ففي هذه الحال، يجد الطالب نفسه في تخّصصات 
متقّدمة، ينال منها، في نهاية مساره، ورقة ال تفيده بشيء سوى إدخاله في المجهول وفي انسداد 

ّننا نعمل بشكل حثيث لكي تستعيد  .العاطلين عن العمل األفق أمامه، فيندرج اسمه على قائمة وا 
نحو سوق العمل ورمًزا  االشهادة الجامعة اللبنانّية حيوّيتها وبريقها وجودتها بحيث تكون جوازً 

منكم سعادة  ما سمعته وقرأتهونحن اليوم منفتحون كّل اإلنفتاح على  للمعرفة. الالبتكار ومصدرً 
قرارنا اليوم هو . العلمّية الجامعّية في كفرفالوس المدينةإعادة تفعيل النائب بهّية الحريري حول 

 .مثل قرارنا باألمس أن نكون شركاء في بناء الوطن والمواطن

فبالرغم من األزمة اإلقتصادّية التي نعيشها، وجّلها آت  من سياسات إقتصادّية مبعثرة وظروف  
ها عدم االستقرار، نستطيع القول بأّن المتخّرجين من جامعتنا، إلى أّي فئة انتموا، هم يطغى علي

مطلوبون لسوق العمل أكثر من غيرهم بأشواط، حيث أّن بعض المهندسين الشباب ومتخّرجي 
 يوّقعون على عقود عمل قبل نيلهم اإلجازة.  واالقتصاد إدارة األعمال
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عّزاء، عن اّتفاق تّم توقيعه بين جامعتنا والجامعة األميركّية في رّبما سمعتم، أّيها األصدقاء األ
بيروت من أجل القيام بالتبادل على الصعيدين العلمّي واألكاديمّي في مجال التربية والبحوث 
العلمّية، مع األساتذة والطالب، وفي بلورة مشاريع مختلفة بين الجامعتين. لقد عقدنا هذا اإلّتفاق 

تنا أّن لبنان يغرف غناه األساسّي وال يزال في قدرته الثقافّية وفي تنشئة موارده لنعلن عن قناع
البشرّية على التمّيز واإلبداع وهذا ما أشرنا إليه بالتحالف الذي ُأبرِّم بين الجامعات التاريخّية 

 ضافة.الّلبنانّية والجامعة الّلبنانّية التي صنعت وال تزال تصنع إرادة هذا البلد وقيمته المُ 

ب أصدقائي األعّزاء، نحن بحاجة إلى معرفة أّن جامعتنا تواصل تطبيق سياستها لصالح الطالّ 
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالجامعة اليسوعّية لمتابعة دراستهم وليسوا ميسورين بما فيه الكفاية 

بطلبات مين وصل عدد المتقدّ  ة قتصادية الحاليّ ففي ضوء األزمة اإلة. جيل الدراسيّ لدفع رسوم التس
طالب من بين عشرة آالف طالب، وهؤالء إلى أربعة آالف والمساعدات ح ن  للحصول على المِّ 

ماليين  18ة لما مجموعه أكثر من ر والدكتوراه التقليديّ يتابعون حالًيا برامج اإلجازة والماست
 ، ألنّ في هذا المجال الجنوبة لفرع خاّص تقديم رعاية  ه يتمّ أيًضا أن أقول إنّ  أودّ  .االدوالرات سنويًّ 

ة ، هو مهمّ دة التعليم الجيّ ، وخاّص  دعم التعليموألنّ   ون المساعدة المطلوبةيتلقّ  العديد من طالبه
ه ة لدعم هذا التعليم ألنّ للمشاركة في أي عمليّ  نحن جميًعا مدعّوون بالتالي، ة، جتماعيّ ة وا  جماعيّ 

ز مكانة لبنان على المستويين ضافة التي تعزّ بالقيمة المُ   وتمّيزهلبنان الحقيقيّ  هو الذي يعّزز غنى
 .والدوليّ  العربيّ 

وخيُر ختام الكالم عندما أوّجه الشكر باسمكم للسّيدة دينا صيداني وفريق عملها على تنظيمها 
، معنا اليوم هنا، في يوم الشركاء هذا الحدث اليوم، وخير ختام أن ُيجّدد الشكر لكم لحضوركم

والشريك يتعاهد مع الشريك وخصوًصا في المجال التربوّي على حمل قضّية التربية في القلب 
والفكر مًعا، فهذه المسؤولّية كبيرة وخطيرة في آن  مًعا، إذ أّن المهّمة هي إعداد أجيال المستقبل 
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نحو ذكرى  اإلعداد الجّيد. ونتعاهد أن تبقى جامعة القّديس يوسف في بيروت، وهي تسير الهوينا
سنة على تأسيسها، خادمة متواضعة للتعليم العالي وفي الوقت عينه شاهدة على جودة  150الـ 

هذا التعليم ومدافعة عنه، وأن تبقى تلك المساحة الواسعة التي ينشأ فيها الطالب على حّب الوطن، 
مح والمحّبة، وطن العيش المشترك، وطن التسا ،حّب لبنان وطن الحرّيات، وطن اإلحترام المتبادل

العقل الواعي بدل الجهل والتجاهل واإلرهاب، وبالتالي نكّون مًعا اإلنسان المسؤول الحّر، المؤمن 
والواعي المتجّذر في أرضه وفي تراثه الروحّي. فمًعا نستمّر لنبني الجامعة والمدرسة والمؤّسسة 

 والمصنع واإلنسان والوطن.

 

 


