
 

 

حفل إطالق  عّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، خاللكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسو 
 9اقع فيه يوم الجمعة الو  ،) في صيداUniversité pour Tousأنشطة جامعة الكّل (
 .مساءً والنصف ، في الساعة الخامسة 2015 تشرين األّول (اكتوبر)

  
ّية احلريري   ،والتعليم العايل للرتبيةجنة النيابّية اللّ  ةرئيس ،سعادة النائب السّيدة 

  حضرة الرؤساء واملديرين واملديرات وهيئات اجملتمع املدين،
  أيّها األصدقاء،

  
إطالق دروس جامعة الكّل  حنن فرحون أن نلتقي يف هذا احلدث، وهو حدث

)Université pour Tous(  يف مركز الدروس اجلامعّية يف صيدا يف اجلنوب. ُحيتفى بـه
ا ذات مستوى أكادميي  وشّبانًا كبارًاامعة للكّل، للجميع  ج جليل، ونقول جامعة ألّ

ا جامعة لكّل األعمار باعتبار أّن ال يف صّف جامعي له جودته وعلم فإّنك ّ ّيته. إ
يف احلياة،  من خربتنا ودورنا وُنكِسب ُعمر نتوّقف عنده لنتعّلم ونتثّقف، لنكتسب

ا جا ونوّسع آفاقنا. ّ   معة التعليم والتعلُّم املستدام، لكن بصورة ممّيزة جريئة.إ
ا جامعة الثقافة للكّل أكانت فنّية أم أدبّية  ّ  أم سينمائّية أم تتناول فنون الطهيإ

التحّوالت يف و  الوجود، سرّ التاريخ والتعّمق يف و لقراءة والرسم والتصوير، وا ،للطّيبات
ّم املرأة والرجل، أكان الشيب يكّلل السياسّية وغريها من املواضيع احلاليّ  ة اليت 

  .ايف عّز صبامه اأم كان ماهامته
ا اجلامعة الثقافّية ألّن الثقافة جتمع اللبنانّيني يف  ّ تُفّرق وتباعد السياسة  حني أنّ نقول إ

مبعىن التصّورات واملفاهيم والِقَيم والعادات والتقاليد  هي والثقافة بني الناس.
واألخالقّيات احلميدة اليت تُعلي من شأن اإلنسان. ونوّد من خالل هذه  واالقتناعات
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ال للحوار اللبناين، إذ إّن من أساسّيات الثقافة اجملالثقافة اجلامعّية ودروسها أن نفتح 
ناء وصمد يف وجه احلروب والف الضغينةاللبنانّية ذلك العيش املشرتك الذي متّرد على 

  واألزمات.
اية الفصل، بل االمتحان يكمن يف املشاركة الناشطة يف  هذه اجلامعة ال امتحانات يف 

ا والتفاعل ضمن حلقات الدرس بني األستاذ والطالب وبني الطالب والطالب  ألّ
تكون خربتنا يف احلياة  وربطالثقايف  والتعّمقحرّة من دون قيود إّال قيد التعّلم  جامعة
ومن املؤّكد أّن هناك أسئلة  والكمال. نسري حنو النضوجفواآلداب  العلوم مبختلف

كرزل ممثّلة الربوفسور ممىن  أتت األستاذة ومواضيع رّمبا توّدون السؤال عنها، ولقد 
جريار ّجباين مدير جامعة الكّل الذي منعته وعكة صحّية من اجمليء، فنشكرها والوفد 

عسري منه. وآمل أن ينضم الكثريون من املرافق لـها من بريوت لعرضها الربنامج ولشرح ال
طالب من بريوت، فيتوّسع  500صيدا واجلنوب إىل هذا الربنامج الذي يُتابعه حوايل 

جسم الطّالب يف جامعة الكّل اليت تفتح فرًعا لـها أيًضا يف مركز اجلامعة اليسوعّية يف 
  إمارة ُديب.

ية والتعليم العايل، ننظر إليكم شركاء أيّها األحّباء، سعادة رئيسة اللجنة النيابّية للرتب
عاملني مًعا من أجل نشر املعرفة الثقافّية ملركز الدروس اجلامعّية يف صيدا واجلنوب 

اليت ال تعرف  املستجّدةوالعلم والتعليم املستدام والقضاء على اجلهل وعلى األمّية 
  الرمحة.اإلنسانّية وال 

تمّنني لـها النجاح ميسوعّية يف صيدا واجلنوب، الكّل يف اجلامعة ال جامعةمًعا  فلننبِ 
 خادمة للعلم والفّن واآلداب. أهًال وسهًال بكم أيّها الشركاء ودمتم.
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