
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
، ة، ملناسبة إلقاء بيان جتّمع اجلامعات اإلحدى عشر يف مستهّل اللقاء الصحفيّ 

، يف مسرح بيار أبو خاطر، َحَرم العلوم 2020متّوز  22يوم األربعاء الواقع فيه 
 اإلنسانّية، طريق الشام

 النقباء،حضرات 
 األستاذ ملحم خلف نقيب احملامني يف بريوت،

  ،طرابلس ياألستاذ حمّمد مراد نقيب حمام
 ،األستاذ جاد اتبت رئيس نقابة املهندسني واملهندسني املعماريني يف بريوت

  ،األستاذ بّسام زايدة رئيس نقابة املهندسني واملهندسني املعماريني يف طرابلس
 ،رئيس نقابة أطّباء بريوتالدكتور شرف أبو شرف 

 ،الدكتور طارق امساعيل انئب رئيس نقابة األطباء يف طرابلس
 ،الدكتور روجيه ربيز رئيس نقابة أطباء األسنان يف بريوت

 ،رئيسة نقابة أطّباء األسنان يف طرابلس خلفالدكتورة روال 
 ،الدكتور غّسان األمني رئيس نقابة الصيادلة يف لبنان

 ،صقر رئيس نقابة احملاسبني القانونيني يف لبناناألستاذ سركيس 
 ،األستاذ عوين الكعكي نقيب الصحافة

 ،ممّثالً ابألستاذ سعيد غرّيب األستاذ جوزف القصيفي رئيس نقابة احملّررين
 ،السّيدة مريان عبدهللا رئيسة نقابة املمّرضات واملمّرضني

 ،الفيزايئيني يف لبناناألستاذ إيلي قويق رئيس نقابة املعاجلني 
  ،األستاذ مارون احللو رئيس نقابة املقاولني اللبنانيني

 ،األستاذ فوزي ضّو رئيس نقابة خرباء التخمني يف لبنان
 حضرات رؤساء اجلامعات،

 السّيدات والسادة،
 أيّها األصدقاء،



مسي وابسم بريوت، ابأهالً وسهالً بكم أيّها األحّباء مجيًعا يف جامعة القّديس يوسف يف 
رؤساء اجلامعات أرّحب بكم أمجل الرتحيب، داعًيا لكم خالص الدعاء بدوام الصّحة 

 والعافية.

الداعية  اليت معظمها من مؤّسسي رابطة جامعات لبنان ةحدى عشر حنن اجلامعات اإل
تنادينا منذ مّدة، أّوالً يف نقابة احملامني بدعوة كرمية من سعادة  إىل هذا اللقاء الصحفيّ 

ح ن  نقيب احملامني للذود عن صناديق التقاعد لألساتذة واملوظّفني وكذلك عن صناديق م  
الطاّلب املوجودة يف املصارف اللبنانّية حبيث كانت اخلّطة االقتصاديّة املالّية يف أوج 

وهي مناسبة أن  يف لبنان.إىل جانب اّّتاد املهن احلّرة يف ذلك  جندانصدورها ورّّبا 
أوّجه الشكر إىل رؤساء النقاابت وممثّليهم حلضورهم وأتييدهم لرسالة جامعات لبنان 

 ومطالبها.

جتماع مّرة اثنية واثلثة ورابعة للتداول يف أموران األكادميّية والتقينا يف اجمللس لال تنادينامثّ 
ال الضرورة ورفعنا الصوت التعليم عن بُعد يف ح لتشريع ع قانونالنيايب ملناقشة مشرو 

وهيكلة  عن مشاريع قوانني أخرى مثل ضمان جودة التعليم العايل اجلامعيّ  لإلفراج
التعليم العايل وتباحثنا إثر ذلك يف العالقة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل وعن  مديريّة

واملديريّة  يد عمل جملس التعليم العايل واللجان الفنّيةاملعاانة اليت نعانيها من جرّاء جتم
التعليم العايل ابلرغم من مراجعتنا الفرديّة  كرسحةهناك قرار ب وكأنّ  العاّمة للتعليم العايل



يع لفروع جامعّية قمر أنّه مّت التشر  وءيف ليلة من دون ض انإاّل أنّنا تفاجأ امللّحة،
 الشمال مرورًا ببريوت.واختصاصات فيها من اجلنوب حىت 

وال ومعاانهتم إنّنا إحدى عشرة جامعة اليوم إالّ أنّنا حنمل هواجس الكثري من اجلامعات 
 نستثين أن ينضّم إلينا من يرى ذلك ممكًنا.

يتلوه حضرة رئيس جامعة الذي سهذه األمور وأمور أخرى سوف يتضّمنها بيان التجّمع 
 اق.البلمند الدكتور الياس الورّ 

مّرة جديدة شكًرا حلضوركم الكرمي وخصوًصا سّيدات وسادة وسائل اإلعالم آملني أن 
 وأن يرتجم سريًعا إىل قرارات وازنة ملصلحة اجلامعات وطالّبـها. عالًيايصل الصوت 


