
مركز شركاء  مع لقاء  في ألقاها  رئيس جامعة القّديس يوسف، وفسور سليم دّكاش اليسوعّي،ر كلمة الب
، في تمام 5102نيسان )أبريل(  52، يوم السبت الواقع فيه CEULNالدروس الجامعّية للبنان الشمالّي 

 الساعة الثانية عشرة والنصف.  

 

أجد نفسي أمامكم ومعكم، أّيها الشركاء واألصدقاء األعّزاء  رب والصداقة،اقتال مشاعرنابع من  ربتأثّ و مّرة أخرى،  .0
ن أحّيي أوّد أفي مستهّل كلمتي،  .مركز الدروس الجامعّية للبنان الشماليّ ، امركزهفي في جامعة القّديس يوسف و 

ومدراء الشركات والمصارف والمؤّسسات ه وممّثلي البلدّيات والجمعّيات ورؤساء وأصدقاءأنتم شركاء المركز  ثقتكم،
اإلجتماعّي واإلقتصادّي العالم  سات التربوّية. أتوّجه إليكم بالشكر، أعّزاءنا ممّثليمدراء ومديرات المؤسّ  وبالطبع

آخذًة  خياركم في توظيف خّريجي المركز وجامعة القّديس يوسف في تبّنيهذه السلطات  والمهنّي من أجل أن تستمرّ 
باالعتبار جودة تنشئتهم والتمّكن من كفاياتهم في مجاالت خيارهم. نشكركم أيًضا، أعّزاءنا، ممّثلي عالم المؤّسسات 

التوّجه نحو  ا مع المركز، عن طريق تشجيع مبادراتمن أجل جودة العالقة التي تصّرون على اإلبقاء عليه ،التربوّية
فرقكم  حيث تقومون بتشجيعب الرياضّية الدورات يوسف وكذلك في مجالالعالم الجامعّي ونحو جامعة القّديس 

 في أٍن مًعا والدبلوماسيّ  أخيًرا أال نحّيي اإللتزام الصارم للمركز. وكيف لنا ةالسنويّ  في الدورةللمشاركة بأعداد كبيرة 
ب التقار عن طريق  عالقة شراكة معكممديرة المركز، السّيدة فاديا عاّلم جمّيل التي تصّر على إقامة الذي تتمّتع به 

اميكّي في يس يوسف هذا سيواصل تاريخه الدينثق أّن مركز جامعة القدّ ، أنا متأّكد ووااألمر هذاوالكفاءة. إنطالًقا من 
 اع،وزحلة والبق ، أسوًة بتواريخ مراكز صيدا ولبنان الجنوبيّ ّميز، هذا التاريخ الذي ُيعَتَبرخدمة العلم والتنشئة على الت

أّيامنا في  وتحتفل 5781تأّسست في العام ال يتجّزأ من تاريخ أكبر وأعمق هو تاريخ جامعة القّديس يوسف التي  اجزءً 
 سنة على تأسيسها ووجودها. 541بذكرى مرور 

 أصولها وعناصرخ الرمزّية لتتذّكر بهذه التواري ئع أن تحتفل المؤّسسات العريقةأّيها األصدقاء األعّزاء، إّنه ألمر را .5
باإلضافة إلى جامعة القّديس يوسف نفسها، تحتفل كلّية وصّممها اآلباء المؤّسسون.  كما ارتآها تأسيسّيةال الموهبة

سنة على تأسيسها ومركز العالج الفيزيائّي  521عاًما على وجودها، والصيدلة بمرور  51العلوم الطبّية بمرور 
ثني عليها بل لننظر إلى نحتفل بهذه التواريخ في جامعة القّديس يوسف ال لنُ نحن سنة على تأسيسه، و  21بمرور 

تواصل رسالتها في الظروف نفسها إلى جامعة القّديس يوسف الوسائل من أجل أن المستقبل ونرى كيف نعطي 
ما و لشرق األوسط، مستقبل الجامعة، جامعة يسوعّية في ادوًما كيف نبني و نفسها الموجودة سابًقا، التمّيز ومتطّلبات 

. في الفيلم الذي قمتم بعرضه للتّو الت التعليم والبحث وخدمة المجتمع اللبنانيّ في مجاالجامعة هذه تستطيع أن تقّدمه 
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سرد لنا أمثوالته وتوّجهاته المقبلة. لمة إلى التاريخ بحيث يستطيع أن ي، ُتعطى الك541والذي يتطّرق إلى األعوام ال
 22في جامعة القّديس يوسف يوَمي  ُأقيمة القّديس يوسف المقبلة و مؤتمر يتعّلق برسالة جامعفي الواقع، في إطار 

كعالقة الجامعة ب"جمعّية رفاق يسوع"  كانون الثاني )يناير( من هذا العام، ُطِرَحت بعض المسائل واإلشكالّيات 22و
ّلبنانّي والتمّيز األكاديمّي وتهيئة الخّريجين في جامعتنا وبالفرنكوفونّية وبالّلغة الفرنسّية وبالتعددّية والعيش المشترك ال

للدراسة في  ،على مواجهة تحّديات المهن التي سيتعاطونها واستقبال الجميع، بمن فيهم من ال يملكون الوسائل المالّية
الطالب  من في الحقيقة، كان الجدل المثير يدير الجلسات بطريقة جّيدة بحضور جزء هامّ  جامعة القّديس يوسف.

( جامعة القّديس يوسف هي جامعة بحجم 5تثير اهتمامنا جميًعا : قناعات إاّل أّنني سأتوّقف عند ثالث  القدامى
الذين و  ومشاربها الجماعاتجميع  المنتمي إلىالوطن اللبنانّي، إّنها في خدمة الجميع ومن أجل جميع الشباب اللبنانّي 

( 2، التي يرزحون تحت وطأتها مالّيةالمصاعب الب أن ُيقبل انتسابهم إليها على رغم جّ تو إلى التسجيل فيها وييسعون 
تها ممارساتها التربوّية ورغب ،من هذا التقليد ،تغرف أساًسا، فهي عة يسوعّية ومسيحّية كاثوليكّية تفتخر بهوّيتهاإّنها جام

( إّنها جامعة ناطقة بالّلغة 2أن تكون مساحًة للتعددّية والبحث عن معنى للجميع،  في خدمة الجميع، ولكّنها تسعى
الفرنسّية )فرنكفوفونّية( في خدمة الثقافة الفرنسّية، ولكّنها تّتجه في الوقت نفسه، منذ تأسيسها وحّتى اليوم، نحو العالم 

لى برامج  وهي قّررت أيًضا، في هذا السياق، أنالعربّي والثقافة العربّية.  تعطي مكاًنا أكبر إلى الّلغة اإلنكليزّية وا 
 نتاجات البحث العلمّي.إل الشروط الواضحةالمهنّية و  متطلّباتالبالّلغة اإلنكليزّية من أجل أن تلّبي 

، أردنا أن ندعو إّتحاد ة على تأسيس جامعة القّديس يوسفسن 541في إطار ذكرى احتفالنا هذا بمرور  .3
من هنا، استقبلنا  جامعة القّديس يوسف. في حرمالسنوّي  جامعة لعقد مؤتمره 227الذي يضّم الجامعات العربّية 

عربّي فقط في عّمان للمؤتمر نفسه جامعّي رئيس  512  تواجد جامعّي من جامعات عربّية في حينرئيس  555
المحاضرة الالمعة التي قّدمها البروفسور  تمر جامعة القّديس يوسف هذا كانلمؤت الرئيسّية لعام الماضي. المحّطةا

قاباًل غّسان سالمة، الوزير اللبنانّي السابق للثقافة تحت العنوان التالي : "كيف يمكن أن يصبح تعليمنا العالي العربّي 
، أكانت سياسّية أو لوجيا السائدةنسخة عن االيديو  حين يكّف عن كونه جودةسيصبح قاباًل لل؟ والتحسين  جودةلل أكثر

طي مكاًنا أكبر للمرأة دينّية وحين يحّقق إرادة حقيقّية لالنفتاح نحو اكتساب لغة أو لغات أجنبّية متعّددة وحين يع
قادة وليس عاطلين عن العمل أو ليكونوا  حين يعطي تنشئة إلى متخّرجين كفؤة أكبر للبحث النقدّي و مصداقيّ و 

يكونوا عاطلين عن العمل خّرجين العرب الشباب معّرضين ألن بالمئة من المت 21إلى  28إرهابّيين، مع العلم أّن 
اية السرور أن ّن ضيوفنا كانوا بغأريد أن أقول لكم إ .صغيرة دون مستوى تعليمهميتعاطون مهًنا في المئة  21و

وأّن جامعة القّديس  أّن أعضاء الهيئة الجامعّية تّبنتهم، شاعرين العريق جامعة القّديس يوسفيتواجدوا في حرم 
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ئيس جامعة خالل السنة القادمة، بما أّن ر  يوسف، بحسب شهادتهم، هي مساحة من الحرّية األكاديمّية واإلجتماعّية.
 تزن أكثر فأكثرعمق و بتفكيرها  سيجعل هذه البنية العربّية الهاّمة ُتكملرئيس اإلّتحاد،  القّديس يوسف سيكون رسميًّا

التي أّثرت  مظاهرالوالتوّحد والتزّود بالقّوة على الساحة الدولّية. إحدى  إدارة التعليم العالي العربّي المدعّو إلى التوّسع
رابطات قدامى جامعة القّديس يوسف مّما أثار دهشة إّتحاد  اكانت الدعوة إلى عشاء وّدي أطلقه هذا المؤتمر في

 ب في اكتشاف المكانة التي يحتّلها القدامى في حياة جامعة القّديس يوسف.رؤساء الجامعات العر 

 أّن فريق قدامى هذا المركز من كلّ غكم نبل ،جّزأ لمجتمعنا الجامعيّ دور قدامى الطاّلب كجزٍء ال يتل ناذكر لدى  .4
 رعايةتحت ، أعضائها اختيارلجنة تأسيسّية شاركت في بحيث أّن هناك  يصبح واقًعا المتقاربة بدأ اإلختصاصات

لتطوير الفريق. هذا الفريق ليس حكًرا على  تصلح لسّيدة المديرة لكي تتزّود بأنظمة وتبدأ في ايجاد قاعدة بياناتا
أّيها األصدقاء األعّزاء،  في لبنان الشمالّي. القّديس يوسف في بيروت المتواجدين المركز بل على كّل قدامى جامعة

ماضينا. الخّريج هو عنصر حيوّي وشعاٌع من القّديس يوسف ليسوا عنصًرا منسيًّا أو هامشيًّا برأيي أّن قدامى جامعة 
 شهر نيسان )أبريل( الشهر، من هذا 52من شمس جامعة القّديس يوسف. منذ بضعة أّيام، في بوسطن، في ينبثق 

 أبديُت الفكرة التالية :ي جامعة نورث ايسترن التي يترأّسها طالب متخّرج من جامعتنا هو البروفسور جو عون، وف
من وجود الجامعة، ما هو اإلنجاز األكثر روعة واألكثر نباًل الذي استطاعت الجامعة  541ألعوام الخالل هذه ا

أن يولد وينمو وحّققت إكتشافات عظيمة  لذي ساعدته علىنت في خدمة لبنان اتحقيقه ؟ بالطبع، الجامعة تطّورت وكا
بية على ألّنكم في صميم رسالتها في التنشئة والتر  ،، قدامى الطاّلبفي مجال األبحاث. إال أّن إنجازها األروع هو أنتم

اليوم أن يأخذوا مكانهم الطبيعّي ويصبحوا قّوة متضامنة على الصعيد األكاديمّي  التمّيز. لذلك، هي تدعو القدامى
 2111الِمَنح التي يستفيد منها أكثر من جزء من  أمينتمن أجل الدعم المادّي على األقّل واألخالقّي كما على صعيد 

 بعض مشاريع التنمية.تحقيق طالب وكذلك من أجل 

ن  وأّن الجامعة هي بمثابة بئر عميق ال ينضب. موجود هأستطيع أن أؤّكد لكم أنّ  ع التنمية،و فيما يختّص بمشر  .2 وا 
لم يكن هناك من مشاريع، إّتكلوا على رئيس الجامعة لتتوافر هذه المشاريع. ولكّني أعفيكم من هذا األمر اليوم 

مال، أوّد أن أذكر القرار الذي في الواقع، في إطار تطّور مركز الش ألحّدثكم عن مشروع وحيد يتعّلق بهذا المركز.
منذ فترة قصيرة من أجل تزويد مركز مختبرات البيوكيميا بمستوى مّما ُيرِجع صدى نجاح هذا البرنامج ومن أجل اتُِّخذ 

يمكن  روت، على األقّل بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الطاّلب.التنّقالت نحو بيتلبية متطّلبات التعليم وبالتالي تخفيض 
الهندسة وعلم  برامج هي، إن على مستوى اإلجازة أو على مستوى الماستر و في مستقبل قريب برامج أخرى اف أن ُتض

معة جا امتيازيكون حّتى يتسّنى للمركز أن يعّزز مكانه في الواقع الملموس للتعليم وحّتى  ،الفيزيائّية النفس والعلوم
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ا السياق، شمال لبنان. في هذمالءمًة لانفتاح مستمّر من أجل تأمين الخدمة األكثر و  القّديس يوسف الذي يعني جودة
التوّجه الذي تؤّمنه السّيدة المديرة للتالميذ في منطقة الشمال ومن ِقَبل ِفَرق خدمة وحدة المعلومات  لطالما كان

نمضي ُقُدًما في هذا العمل الذي لم يعد والتوجيه، عالمة على التقارب مع شركائنا من المؤّسسات التربوّية ونوّد أن 
  عماًل هامشيًّا ولكّنه في صميم هاجسنا.

أتطّرق إلى مسألة جّد مهّمة بالنسبة إلى جامعة ناطقة أوّد أن  ،قبل اإلنتهاء من عرضي أّيها الشركاء األعّزاء، .6
بالّلغة الفرنسّية )فرنكوفونّية(، مسألة مستوى جودة الّلغة الفرنسّية كشرٍط مبدأّي للدخول إلى جامعة القّديس يوسف. 

إلى الدراسات  مّكن من الّلغة ليتسّنى له التطّرق يجب على الطالب الحصول على المستوى "أ" في اختبار الت طبيعيًّا،
بما أّن أشخاًصا  وهذا األمر ليس في متناول كّل التالميذ، سواء كانوا من جبل لبنان أو من منطقة أخرى من البالد،

سات التربوّية ال تستطيع أن تكون مسؤولة عنه . صحيح أّن المؤسّ معتدل اإلختبار على أّنه قاموا بتقييم هذاأخّصائيين 
امتالك الّلغات وليس الّلغة الفرنسّية فحسب، فالشاّب هو رهينة شبكات التواصل اإلجتماعّية لة فاألمر يتعّلق بمعض

حركة  يًطا. كي ال ُنعيققواعد الّلغة األكثر تبس ُيعيد إحياءكثر اختزااًل ولكّنه  التي تولي أفضلّية للبعد الصوتّي األ
قبول انتساب التالمذة  خترنا في العام الماضيإ حاق بجامعة القّديس يوسف،االلتبعض الطالب الذين يرغبون في 

على أن يحصلوا على المستوى "أ" خالل السنة األولى من  ،الذين حصلوا على المستوى "ب"، على مسؤولّيتهم
اجتازوا اإلختبار.  522من أصل طالب  552مشّجعة بما أّن ما يقارب  . أستطيع أن أبلغكم أّن التجربةمدراسته

، من أجل معاينة طريقة أفضل للعمل من أجل في المدارس ولكّننا نتوّجه إليكم، أّيها الشركاء األعّزاء نواصل الخبرة
ختبار التمّكن من الّلغة من أجل الدراسات الجامعّية و في ا إعداد أفضل للتالميذ الراغبين في التعليم العالي الفرنكوفونيّ 

سف، المسألة مسألة أساسّية وتحدٍّ نواجهه كّل يوم ألّن األمر يتعّلق في بالنسبة إلينا، في جامعة القّديس يو  الفرنسّية.
على استعداد  من مكّونات هوّيتنا. لهذا السبب، نبقى بمكّون  مكاٍن ما بتعزيز هوّيتنا، هوّية جامعة القّديس يوسف، أو

 األكاديمّية، فهاجسنا يبقى تعزيز تقييم أو مساعدة في الموارد البشرّية أوفي هذا المجال من أجل كّل  لتوجيهكم
 .بطريقة أفضل لبرنامجومتابعتهم ل الشباب من أجل استيعابهم أن يكتسبها الضروريّ  من إمكانّيات ألسنّية فرنسّية

شرط آخر وهو الّلغة اإلنكليزّية، إمكانّياته في  الّلغة الفرنسّية يملك القدرة بأن يحّسند في مستوى جيّ ب عاّمًة، من يتمّتع
الحصول على مناهج على شهادته. حين نذكر الّلغة اإلنكليزّية، تتّم دراسة مشروع الطالب تفرضه الجامعة ليحصل 
ٍٍ أفضل تقديم وكان القرار قد اتُّخذ مسبًقا منذ بضع سنوات باّتخاذ هذا اإلّتجاه بغية  متوازية بالّلغة اإلنكليزّية خدمًة

  .واإلنفتاح الثقافيّ  أسس التعليم العالي الّلبنانيّ  لرسالة جامعة القّديس يوسف كإحدى
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أّيها األصدقاء األعّزاء، في العام الماضي، كان من الصعب الوصول إلى طرابلس، حين كانت عاصمتنا في  .7
 عواقبها نا ما زلنا نعاني منولكنّ  تهّددها في كيانها. اليوم، مّرت العاصفة الهوجاء ًة لحرٍب أهلّيةشمال لبنان عرض

حّتى تبقى هذه المساحة الكبيرة رمًزا للوحدة و عن قضّية مدينتنا ومنطقة الشمال  وعلينا أن نكون متّيقظين حّتى ندافع
أن نواصل الكفاح والعمل والعيش المشترك والتسامح واالعتدال والحوار وبناء ثقافة الصداقة والوّد. لهذا السبب، علينا 

تربية الثقة بالذات وباآلخر واحترام اإلختالفات والتعددّية وااليمان بإله يحّبنا محّبًة متوازية ألّننا كّلنا أبناؤه  من أجل
 ها بقيمها المئوّية حّتى يبقى لبنان وطن الحرّيات والعدالة.جامعتنا إال تكرار تمّسك ال يسع، 541وبناته. في عامها ال

 

 


