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، رئيس اشسليم دك   كلمة البروفسور الدراسات  مركز شركاء يس يوسف، في لقاءجامعة القد   اليسوعي 
الساعة  ، في5162 (مايوأي ار ) 61 الواقع فيه السبتيوم ، ((CEULS الجامعي ة في لبنان الجنوبي  

 صيدا.في  « Rest House » استراحة  الثانية عشرة والنصف في 

 
 الذي يضم   جتماعإلا إلى هذاالجامعة  بكم من ِقَبلي ومن ِقَبلب أرح   أن نوًعا ما الالئقمن غير لي يبدو  .6

 أسياد أنتم ،اءأصدقائي األعز   إليكمنأتي  ناألن   ((CEULS الدراسات الجامعي ة في لبنان الجنوبي   مركزشركاء 
إال أن  بنا. و ا على قلجد   ين، العزيزَ ي  جنوبال لبنانو صيدا  ،هذا الجزء من لبنان علىبامتياز  المؤتمنينالبيت و 

يس يوسف، إذا انتقلت  ا، عامً  83 منذ أي  ، 7711عام في ال (يناير) كانون الثاني إلى صيدا منذجامعة القد 
إلى  صااء  متأه بين لإل كون لنهذه المنطقة  من فعالي ات نداء  بعد  فقد تم  ذلكة، الحرب اللبناني   خضم  في 

 أكثر من حيث أن   الماامرة،هذه  . وهكذا تستمر  اة والمساهمة في تطويرهمواردها البشري   نشئة، وتااحتياجاته
تتطل ب العمل الُمنَجز جي ًدا مدرسة وهي يس يوسف، القد  جامعة في مدرسة تلق وا تنشئتهم  شاب  وشاب ة 8333

يس يوسفت جامعة الأصبح لذلك. والديني   جتماعي  االنفتاح اإلة مدرسإن ها ، يهحرص علتو  ا ا أساسي  جزءً  قد 
إدارتها،  على توالوا الذين المدراء الئحةبأن أشيد  إلى نيدفعيا في المنطقة، مم  ة األكاديمي  و  ةالفكري  من الحياة 

 المعل من من حياة المركز، وأعني بذلك ته على العقدين األخيرياالذي ترك بصم المدير األسبق ةً وخاص  
خالصو  تهالمعروف بمواقفه الشجاعة وكفاء ،أسعدمصطفى  ، األستاذالكبير  لجميع في شخصه. وأود  اوثقة  ها 
 تهومواصلعملها في ممارسة التام  النجاح  اإلدارة، شعلةت حمل ي تول  تال دة دينا صيدانيلسي  ل أتمن ى ا أنأيًض 

نماء هذهو  يس يوسف في رسالتها على صعيَدي ، لكياألساسي ة الثقة ا   .التنشئةو  التعليم تنجح جامعة القد 

 
شركاء المركز  أنتمي التزامكم معنا، أحي  أصر  أن  ،نافي مركز  السياق من الثقة المتبادلة في هذا .5
ات البلدي   يرؤساء وممثل  الاألساقفة و  سيادة، ي  الشيعالمفتي  فضيلةو  يمفتي السن  ال فضيلة، هئأصدقاو 
ساتة، ورؤساء ومدراء الشركات والالمحلي   جمعي اتوال المدارس. ومديرات مديري ، وبالطبع مصارف والمؤس 

ه إليكم الشكر  تكم في خيار توظيفمواصلل ة،ة والمهني  قتصادي  ة واإلجتماعي  لسلطة اإلا ليممث  أعز اءنا ، أوج 
تقان تنشئتهمة بعين االعتبار نوعي   آخذينيس يوسف، وجامعة القد   المركز يجيخر   مهاراتهم في مجاالت ل هموا 

ه لكم الشكر أيًضا. خيارهم سات التربوي ة المدرسي ة ليممث  أعز اءنا ، أوج  ة العالقة نوعي  من أجل ، عالم المؤس 
ة ألوساط األكاديمي  نحو ا ي ةتشجيع اإلجراءات التوجيهعن طريق المركز،  مع يهالحفاظ علل تسعون التي 
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جراء إو يس يوسف، وجامعة القد   بجعل عدد في مجال الرياضة، ة، وكذلك اة الفرنسي  ختبارات الكفاءة في الل  ا 
 هذا المركز من أن   ثقةو على يقين أنا  ،ي هذا اإلطارة للمركز. فالبطولة السنوي  في  يشاركون  كبير من فرقكم

يس يوسف هذا ق، والتفو  والتنشئة على اإلمتياز في خدمة العلم  كي  الدينامي هتاريخ سيواصل في جامعة القد 
 تاريخمن  ا ال يتجز أجزءً  ،والبقاعزحلة و  لبنانجنوب مراكز شمال لبنان و ب وُيعَتَبر، أسوةً اعُتِبر ي ذال التاريخ

 5371عام بذلك في الوتحتفل  7311عام الست في يس يوسف التي تأس  جامعة القد   تاريخ هو أكبر وأعمق،
 جودها.و و  هاتأسيسعلى عام  743بمرور 

سات العريقة بهذه التواريخ ا إن ه ألمر رائعاء، ها األصدقاء األعز  أي   .3 لرمزي ة لتتذك ر أصولها أن تحتفل المؤس 
سون. نحن نحتفل بهذه التواريخ في جامعة  وعناصر موهبتها التأسيسي ة كما ارتآها وصم مها اآلباء المؤس 

يس يوسف دال لُنثني عليها بل لننظ القد  من الوسائل بجامعة القد يس يوسف  ر إلى المستقبل ونرى كيف نزو 
أجل أن تواصل رسالتها في الظروف نفسها والمتطل بات نفسها الموجودة سابًقا، وكيف نبني مستقبل الجامعة، 

مه هذه الجامعة في مجاالت التعليم والبحث وا عادة  جامعة يسوعي ة في الشرق األوسط، وما تستطيع أن تقد 
. في الفيلم الذي قمتم بعرضه للتو  والذي  بناء اإلنسان المجروح والتراث المدم ر وخدمة المجتمع اللبناني 

هاته المقبلة. 743يتطر ق إلى األعوام ال ، ُتعطى الكلمة إلى التاريخ بحيث يستطيع أن يسرد لنا أمثوالته وتوج 
عة القد يس ُأقيم في جامهو مؤتمر و  ،في الواقع، في إطار مؤتمر يتعل ق برسالة جامعة القد يس يوسف المقبلة

كانون الثاني )يناير( من هذا العام، ُطِرَحت بعض المسائل واإلشكالي ات كعالقة  58و 55يوسف يوَمي 
ق الجامعة ب"جمعي ة رفاق يسوع" وبالفرنكوفوني ة وبالل اة الفرنسي ة وبالتعددي ة والعيش المشترك الل ب  ناني  والتفو 

يات المهن التي سيتعاطونها واستقبال الجميع، بمن فيهم مو األكاديمي  وا عداد الخر يجين في جامعتنا ل اجهة تحد 
يس يوسف. في الحقيقة، كان الجدل المثير يدير  من ال يملكون الوسائل المالي ة، للدراسة في جامعة القد 

سأتوق ف  ،هذا المؤتمر ، من توصياتإال  أن ني الطالب القدامى الجلسات بطريقة جي دة بحضور جزء هام  من
، إن ها في 7عند ثالث نقاط تثير اهتمامنا جميًعا :  ( جامعة القد يس يوسف هي جامعة بحجم الوطن اللبناني 

خدمة الجميع ومن أجل جميع الشباب اللبناني  المنتمي إلى جميع الجماعات ومشاربها والذين يسعون إلى 
( 5مصاعب المالي ة التي يرزحون تحت وطأتها، التسجيل فيها ويتوج ب أن ُيقبل انتسابهم إليها على رغم ال

إن ها جامعة يسوعي ة ومسيحي ة كاثوليكي ة تفتخر بهوي تها، فهي تارف أساًسا، من هذا التقليد، ممارساتها التربوي ة 
( إن ها 8ورغبتها في خدمة الجميع، ولكن ها تسعى أن تكون مساحًة للتعددي ة والبحث عن معنى للجميع، 
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ت نفسه، منذ بالل اة الفرنسي ة )فرنكفوفوني ة( في خدمة الثقافة الفرنسي ة، ولكن ها تت جه في الوق جامعة ناطقة
رت أيًض  م العربي  والثقافة العربي ة. ولكن هانحو العالتأسيسها وحت ى اليوم،  ا، في هذا السياق، أن تعطي قر 

لى  مساحةً  اإلنكليزي ة من أجل أن تلب ي المتطلب ات المهني ة  برامج بالل اةإعداد أكبر إلى الل اة اإلنكليزي ة وا 
.الشروط التي تسل ط الضوء على و   إنتاجات البحث العلمي 

يس يوسف، أردنا أن ندعو إت حاد  743في إطار ذكرى احتفالنا هذا بمرور  .4 سنة على تأسيس جامعة القد 
يس يوسف. من هنا،  583الجامعات العربي ة الذي يضم   جامعة لعقد مؤتمره السنوي  في حرم جامعة القد 

عربي  فقط في عم ان رئيس جامعي   735رئيس جامعي  من جامعات عربي ة في حين تواجد   777استقبلنا 
يس يوسف هذا كانت المحاضرة الالمعة  للمؤتمر نفسه العام الماضي. المحط ة الرئيسي ة لمؤتمر جامعة القد 
ان سالمة، الوزير اللبناني  السابق للثقافة تحت العنوان التالي : "كيف يمكن أن  مها البروفسور غس  التي قد 

سيصبح قاباًل للجودة حين يكف  عن كونه نسخة  "؟والتحسين للجودة  يصبح تعليمنا العالي العربي  قاباًل أكثر
 الطالب إرادة حقيقي ة لالنفتاح نحو اكتساب ، وحين ُيظهرعن االيديولوجيا السائدة، أكانت سياسي ة أو ديني ة

دة وحين يعطي مكاًنا أكبر للمرأة ومصداقي ة أكبر للبحث النقدي  وحين ل يعطي تنشئة لاة أو لاات أجنبي ة متعد 
بالمئة من  83إلى  51إلى متخر جين كفؤ ليكونوا قادة وليس عاطلين عن العمل أو إرهابي ين، مع العلم أن  

في المئة يتعاطون مهًنا صايرة دون  53المتخر جين العرب الشباب معر ضين ألن يكونوا عاطلين عن العمل و
يس يوسف مستوى تعليمهم. أريد أن أقول لكم إن  ضيوفنا كانوا با اية السرور أن يتواجدوا في حرم جامعة القد 

يس يوسف، بحسب شهادتهم، هي مساحة  العريق، شاعرين أن  أعضاء الهيئة الجامعي ة تب نتهم وأن  جامعة القد 
من الحري ة األكاديمي ة واإلجتماعي ة. خالل السنة القادمة، بما أن  رئيس جامعة القد يس يوسف سيكون رسمي ا 

دارة التعليم إلأكثر فأكثر  تولي أهمي ةتجديدها و مسار إلت حاد، سيجعل هذه البنية العربي ة الهام ة ُتكمل ل ارئيسً 
د بالقو ة على الساحة الدولي ة. إحدى المظاهر التي أث رت في  د والتزو  ع والتوح  العالي العربي  المدعو  إلى التوس 

يس يوسف مم ا أثار  ، دعوةهذا المؤتمر كانت الدعوة إلى عشاء ود ي أطلقها إت حاد رابطات قدامى جامعة القد 
يس يوسف.  دهشة رؤساء الجامعات العرب في اكتشاف المكانة التي يحتل ها القدامى في حياة جامعة القد 

، نبلاكم جز أ من لدى ذكرنا لدور قدامى الطال ب كجزء  ال يت .2 هذا المركز  أن  فريق قدامىمجتمعنا الجامعي 
بالطالب القدامى وسوف  قاعدة بياناتبحيث يتم  وضع  واقًعاقريًبا يصبح المتقاربة س كل  اإلختصاصاتمن 
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د باألنظمة وتبدأ في ايجاد ظروف نمو  فريق قدامى مركز  تجري إت صاالت اليجاد لجنة تأسيسي ة لتتزو 
 ودعًما لمركز د يس يوسفالذي سيكون فخر جامعة الق ((CEULS الدراسات الجامعي ة في لبنان الجنوبي  
عدٌد كبير من طالبنا  بأن يتواجد بين شركائنا اليوم . وهكذا، نحن نفتخرالدراسات الجامعي ة في لبنان الجنوبي  

سات ومصارف المنطقة. القدامى الذين يتبو أون مناصب  سيرتبط هذا الفريق إداري ة هام ة في إدارة بعض مؤس 
يس يوسفت حاد رابطات ا باوثيقً  إرتباًطا يس يوسف ويترأسه  ،قدامى طالب جامعة القد  ومقر ه في جامعة القد 

كل  قدامى  حكًرا على المركز بل سيضم   هذا الفريقولن يكون  الدولة األستاذ شكري صادر. رئيس مجلس
يس يوسف في بيروت المتواجدين مرور بمناسبة  في لبنان الجنوبي  في حال رغبوا اإلنضمام إليه. جامعة القد 

يس يوسف 743 حزيران  6سيتم  انعقاد  إجتماع عام  وهام  للقدامى يوم  ،عاًما على تأسيس جامعة القد 
 وقلُت إن   سبق وأبديُت رأييأي ها األصدقاء األعز اء، حزيران )يونيو(.  1مكر س للقدامى في )يونيو( ويوم ريفي  

يس يوسف ليسوا عنصًرا منسي ا أو هام شي ا من ماضينا. الخر يج هو عنصر حيوي  وشعاٌع قدامى جامعة القد 
يس يوسف. منذ بضعة أي ام، في بوسطن، في  ، شهر الماضي الشهرمن  75ينبثق من شمس جامعة القد 

ها طالب متخر ج من جامعتنا هو البروفسور جو عون،  ،نيسان )أبريل( وفي جامعة نورث ايسترن التي يترأس 
من وجود الجامعة، ما هو اإلنجاز األكثر روعة واألكثر  743هذه األعوام الأبديُت الفكرة التالية : خالل 

وكانت في خدمة لبنان  طالب، 75333، بنباًل الذي استطاعت الجامعة تحقيقه ؟ بالطبع، الجامعة تطو رت
 الذي ساعدته على أن يولد وينمو وحق قت إكتشافات عظيمة في مجال األبحاث. إال أن  إنجازها األروع هو
أنتم، قدامى الطال ب، ألن كم في صميم رسالتها في التنشئة والتربية على التمي ز. لذلك، هي تدعو القدامى 
اليوم أن يأخذوا مكانهم الطبيعي  ويصبحوا قو ة متضامنة على الصعيد األكاديمي  واألخالقي  كما على صعيد 

طالب وكذلك من  8333يستفيد منها أكثر من  الدعم المادي  على األقل  من أجل تأمين جزء من الِمَنح التي
يس يوسف، مشاريع ستتيح أجل تحقيق  المجال اليجاد خدمات جديدة بعض مشاريع التنمية في جامعة القد 

يس يوسف. وامتياز تمي ز من أجل  تعليمنا العالي وعلى صورة جامعة القد 

د لكم أن ه  .1 موجود وأن  الجامعة هي بمثابة بئر عميق ال فيما يختص  بمشروع التنمية، أستطيع أن أؤك 
ِخذ منذ فترة قصيرة من ، أود  أن أذكر القرار الذي ات  لواقع، في إطار تطو ر مركز لبنان الجنوبيينضب. في ا

صدى نجاح هذا البرنامج ومن أجل تلبية متطل بات التعليم  ت البيوكيميا مم ا ُيرجعمركز مختبرا أجل تنمية
للسنة المقبلة، التنق الت نحو بيروت، على األقل  بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الطال ب. وبالتالي تخفيض 
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الجامعة "وسعًيا لتلبية طلبات طالب وبالاين لديهم نشاط مهني  أو يرغبون فقط بتثقيف نفسهم، ستعرض 
يس يوسف، وفي أوقات مناسبة من األسبوع،  "للكل   علم النفس والثقافات تنشئة في  برامجالتابعة لجامعة القد 

دة واألدب العربي   يس  المتعد  والهندسة المعماري ة وهندسة الديكور. والمركز المهني  للوساطة في جامعة القد 
صة للمحيطيوسف  ومالئمة لتالميذ في مدرستين من المنطقة على المدرسي   سيؤم ن برامج تنشئة مخص 

، بوضع منهج للوساطة للبالاين منذ بد . باإلضافة إلى ذلك، سوف 5376العام الدراسي   في أيلول ية ااألقل 
ُتقَتَرح دورات تنشئة مستمر ة في إدارة األعمال والعلم اإلداري  وفي علوم التربية خالل العام المقبل. على كل  

في هذا السياق، لطالما عد  بطريقة أفضل تنشئات جديدة في خدمة منطقتكم. حال، نحن نصاي إليكم حت ى نُ 
ه الذي تؤم نه السي دة كا ومن ِقَبل ِفَرق خدمة وحدة المعلومات  المديرة للتالميذ في منطقة الجنوبن التوج 

سات التربوي ة ونود  أن نمضي ُقُدًما في هذا العمل الذي  والتوجيه، عالمة على التقارب مع شركائنا من المؤس 
 لم يعد عماًل هامشي ا ولكن ه في صميم هاجسنا.

الشركاء األعز اء، قبل اإلنتهاء من عرضي، أود  أن أتطر ق إلى مسألة جد  مهم ة بالنسبة إلى جامعة أي ها . 7
إلى جامعة للدخول  دة الل اة الفرنسي ة كشرط  مسبقناطقة بالل اة الفرنسي ة )فرنكوفوني ة(، مسألة مستوى جو 

يس يوسف. عادةً  ن من الل اة ليتسن ى له ، يجب على الطالب الحصول على المستوى "أ" في القد  اختبار التمك 
التطر ق إلى الدراسات وهذا األمر ليس في متناول كل  التالميذ، سواء كانوا من جبل لبنان أو من منطقة 

ائيين قاموا بتقييم هذا اإلختبار على أن ه معتدل. صحيح أن   حيث أخرى من البالد، أن  أشخاًصا أخص 
سات التربوي ة ال تستطيع أ ن تكون مسؤولة عنه فاألمر يتعل ق بمعضلة امتالك الل اات وليس الل اة المؤس 

الفرنسي ة فحسب، فالشاب  هو رهينة شبكات التواصل اإلجتماعي ة التي تولي أفضلي ة للبعد الصوتي  األكثر 
يرغبون في  اختزااًل ولكن ه يعيد النظر في قواعد الل اة األكثر تبسيًطا. كي ال ُنعيق حركة بعض الطالب الذين

االلتحاق بجامعة القد يس يوسف، إخترنا في العام الماضي قبول انتساب التالمذة الذين حصلوا على المستوى 
"ب"، على مسؤولي تهم، على أن يحصلوا على المستوى "أ" خالل السنة األولى من دراستهم. أستطيع أن 

اجتازوا اإلختبار. نواصل الخبرة  785صل طالب من أ 775أبلاكم أن  التجربة مشج عة بما أن  ما يقارب 
ه إليكم، أي ها الشركاء األعز اء، من أجل معاينة طريقة أفضل للعمل من أجل إعداد أفضل للتالميذ  ولكن نا نتوج 
ن من الل اة الفرنسي ة.  الراغبين في التعليم العالي الفرنكوفوني  في الدراسات الجامعي ة ومن أجل اختبار التمك 

يس يوسف، المسألة مسألة أساسي ة وتحد   نواجبالنسبة   هه كل  يوم ألن  األمر يتعل ق نوًعاإلينا، في جامعة القد 
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نات هوي تنا. لهذا السبب، نبقى على  ن من مكو  يس يوسف، أو بمكو  ما بتعزيز هوي تنا، هوي ة جامعة القد 
لموارد البشري ة أو األكاديمي ة، فهاجسنا استعداد لتوجيهكم في هذا المجال من أجل كل  تقييم أو مساعدة في ا

يبقى تعزيز إمكاني ات ألسني ة فرنسي ة من الضروري  أن يكتسبها الشباب من أجل استيعابهم ومتابعتهم للبرنامج 
لقيام بتحضير  أفضل في ا لتساعدموجودة إلى جانبكم لتدعم إقتراحي و  اآلنسة دينا صيداني بطريقة أفضل.

التالميذ المتم يزين الفرنكوفوني ين الذين تبو أوا أولى  . تكمن سياستنا في دعمواكتسابها اةالل   الختبار التمك ن من
ق لهم الدرجات في البكالوريا اللبناني ة والفرنسي ة  33. من هنا، لدينا اليوم أكثر من عن طريق تقديم ِمَنح التفو 

ق  طالب حصلوا على منحة دراسي ة مت ِمَنح استحقاقوهناك قنا، الرياضي ين من ِفرَ ، باإلضافة إلى للتفو  إلى  ُقدِ 
عام ًة، من يتمت ع بمستوى جي د في  طالب. 8333إلى حوالى  أُعِطَيت وِمَنح إجتماعي ة األوائل من الدفعات

ن إمكاني اته في الل اة اإلنكليزي ة، وهو شرط آخر تفرضه الجامعة ليح صل الل اة الفرنسي ة يملك القدرة بأن يحس 
بالل اة  ة مشروع الحصول على مناهج مماثلةدراس ين نذكر الل اة اإلنكليزي ة، نذكرالطالب على شهادته. ح

اإلنكليزي ة وكان القرار قد ات خذ مسبًقا منذ بضع سنوات بات خاذ هذا اإلت جاه باية تقديم خدمة أفضل لرسالة 
يس يوسف كإحدى أسس التعليم العالي الل بنان . جامعة القد   ي 

 ،علي  أن أنهي مداخلتي هذه حت ى أفسح المجال للمشاركة في وليمة المحب ةأي ها األصدقاء األعز اء،  .8
ا فنتناول طعام الاداء  انترزح أقرب بلدانها إلينا سوريامنطقة الشرق األوسط و  جوعكم. اليوم،ل ونضع حد 
علينا أن نكون متي قظين حت ى لذلك و . تستكينالبشري  والمادي  وال  تسب ب الدمار هوجاءتحت وطأة عاصفة 

حت ى تبقى هذه المساحة الكبيرة رمًزا للوحدة والعيش المشترك  ،والجنوب عن قضي ة لبناننا ومنطقة صيدا ندافع
 . الحاضر، نهي ئ لألجيال على  ونحن، حين نحافظوالتسامح واالعتدال والحوار وبناء ثقافة الصداقة والود 

للروم  ودير القمر صيدا لذلك، علينا أن نجعل مساهمتنا أكثر فعالي ة مع أبرشي ةمقبواًل.  الجديدة مستقبالً 
بتمديد هذا  والمسيحي   عن طريق تطوير برنامج التنشئة المستدامة في الحوار اإلسالمي   ،الملكييـن الكـاثوليك

نموذجي ة ُتظهر وحدتنا من أجل العيش  وبالقيام بأعمال وغير الجامعي   البرنامج ليطال الجمهور الجامعي  
بدل الضياع   القضايا العربي ة المحق ة ونجاهد من أجل نواصل الكفاح أنالمشترك. بهذا اإلت جاه، يجب علينا 

العمل من أجل تربية الثقة بالذات وباآلخر واحترام اإلختالفات كما يتوج ب علينا  .في غياهب الموت
، ال يسع جامعتنا إال 743والتعددي ة وااليمان بإله يحب نا محب ًة متوازية ألن نا كل نا أبناؤه وبناته. في عامها ال

كها بقيمها المئوي ة حت ى يبقى لبنان وطن الحري ات   والعدالة.والعيش المشترك تكرار تمس 
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