
 

 

يف عّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسو 
 ،وحات اإللكرتونّية الذكيّ اللّ نظام الرتبويّة و  حفل إطالق مكتبة الفيديوهات

، يف قاعة 2015 تشرين األّول )اكتوبر( 26اقع فيه الو  اإلثننييوم 
 يف حرم اإلبتكار والرايضة. ،فرانسوا ابسيل

 
 تساا  يومن  رييج  اتحممر، صاحب املعايل األ

 صاحبة املعايل السّيدة ليلى الصلح محادة 

 العمداء  واملدياء  وأرضاء جمالس اجلامعة  و حضية نّناب اليئيس  

 األتساتذة   ات حضي 

 أيّها األصدقاء 

  ولن لسننات  فكثري مّناغ ألقنل لكم أهاًل وتسهاًل  فإّنكم أهل الداي  سنّ  ال م  
ورلى   امعة وكرب فيها  فاجلامعة كما كا  يقنل األب دوكيييهتيريع يف هذه اجل

عني تقاليدها ه  ملك الذين ينهلن  من م    وجه اخلصنص اجلامعة اليسنرّية
وأيكلن  من معجن ثقافاها ومعايفها ويعطن  من أجل تقّدمها ويفعاها من 

شأ  دو  حساب. لكن أقنل أهاًل وتسهاًل ألّنكم بقدومكم إلينا  أرليا م من 
الداي وحضنيكم فيها يدفعها أ  تسعى إىل األفضل لاحقيق يتسالاها. ويتسالاها 
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رلى حمّبة و   العلم  اإلنسا  رلى حمّبةئ ه  يتسالة تعليمّية تثقيفّية تيبنيّة تنشّ 
كذلك إىل الاميُّز واجلندة واتساخدا، األدوات تسعى  اإلنسا  أي إنسا  كا  و 

دة يف رامل الاناصل والافارل واالكاساب الذايت احلديثة اليت تلّّب احلاجات املازاي
 املاناصل.

ونظا،  الذك ّ  نحات الاعليم ّ ولقد اجامعنا الين، وهذا صحيح لادشني نظا، اللّ 
لنا  ماهاقّدم نالذيحفظ أفال، الفيدين وبّثها من منقع اجلامعة اإللكمروين 

يف تنصيف هذين . وال أّود الدخنل مشكنية مؤتّسسة النليد بن طالل اإلنسانّية
النظامني القائمني رلى تطبيقات حديثة إلكمرونّية فأكاف  ابلقنل إّّنا تعط  
المربية اجلامعّية زمًخا قنًّيا حبيث تساطيع جامعانا ررب هذه األدوات أ  تؤّمن 
الاعليم النايف واملمااز مع العلم أبّ  العديد من الكلّيات واملعاهد قد أدخلت 

ت طييقة للاعليم ومنهًجا للادييب والبحث والانقيب. وال منذ مّدة هذه األدوا
ني مها جزء من أكثي من رشية مشاييع لـها أّ  هذين املشيورني اهلامّ  خف ّ 

ياّم حتقيقها رلى مسانى اجلامعة بفضل العمل   رالقة ابلاناصل اإللكمروين
  اجلامعة.الدؤوب الذي تقن، به ف يق قسم املنايد اإللكمرونّية واملعلنماتّية يف
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 أيّها السادة 

لبنا  مل تكن يف رندما أنظي إىل السننات السابقة  أجد أّ  النليد لإلنسانّية 
مقّصية مع اجلامعة اليسنرّية وأوتيل دين دو فيانس واجلمعّيات اإلنسانّية الطبّية 

يف تكيمي هذه  ويف أقيب وقت تقّصي مطلًقا معة لنامللحقة هبما  وهذه اجلا
وتكيومكم ًّي صاحبة املعايل  ًّي كيومة اليئيس يًّيض الصلح  حبيث  املؤتّسسة

تصبحني ابلفعل جزًءا ال ياجزّأ من اجلامعة وهذا ما نسّميه زواًجا مايونياا إ ا 
صّح القنل. فعندما أنظي إىل واقعنا أيى كم أّ  أرمال املؤتّسسة مناشية يف كّل 

تقدمي قنل أو الدين  كما يهما كانت الطائفة زاوية من زواًّي هذا النطن  م
ئحة طنيلة الال . ويف اجلامعة واملساشفىمؤتّسسة النليد رلى منقعها اإللكمروين

كلّية طّب األتسنا  وكذلك نية مباشية وابقاناع يف جتهيزات  حيث تسامهام وبص
رملام رلى أتتسيس ميكز النليد بن طالل يف معهد العلن، السياتسّية من خالل 

أتتسيس  رلى يع الطاّلب يف ميحلة الدكانياه وكذلك األحباث ومشاي  احاضا 
يًّيض الصلح يف كلّية احلقنق ويف أتمني الـم نح للطاّلب يف جمال املاتسمر  كيتس ّ 

ما  نشري إىل  ورلى مسانى املساشفى .يف العالقات اإلتسالمّية املسيحّية
يف حّققامنه رلى مسانى الاجهيزات اخلاّصة جبياحة األطفال واملسامهة بقّنة 

بيت"  هايت "متنيل اجلمعّيات املاخّصصة والاابعة للجامعة واملساشفى مثل 
نقّدي حّق الاقديي  لك ال  كيفوغريها. وإىل  لك كّله    وأمياض الكلى
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احلضني املمّيز و لك االناباه لكّل إنسا  ولكّل طالب وكيف تعيفني الكثري من 
تلك من ي عطى بل أييت من ديناي  املياجعني وامليضى أبمسائهم  فالنجاح ال

مل ي عَط. فهذا ديٌس  عطى مع الديناي أو حّّت إ ت  الشحنة الناتسعة يف اإلنسانّية 
يف النليد لإلنسانّية  يف رالقاتنا مع الناس إ  إّ  يؤياكم  لنا مجيًعا  خصنًصا

خي رامل يّاسم ابلاسامح وقبنل اآل بناء تَامْحني يف يؤية منّحدة : املسامهة يف
اليت حتافلن  بـها  2015واملساواة وتكافؤ الفيص للجميع. يف هذه السنة 

راًما  تؤّكدو  رلى درم املشاييع اآليلة إىل  35منذ  مبباشية العمل اخلرييّ 
تعزيز الافاهم واالنسجا، بني خمالف الثقافات واملعاقدات الدينّية كما جاء يف 

نسانّية النليد لإل هاّمني أبرماليتسالة املؤتّسس صاحب السمّن النليد إىل امل
وكذلك درم املؤتّسسات اخلاّصة من تيبنيّة وغريها العاملة من أجل اإلنسا  من 

وقد   ألّ  احلكنمات ال تساطيع أ  تؤّمن وحدها كّل املاطّلبات يحبّيةدو  
أحببت كثريًا اإلتسم اليمس  للمؤتّسسة حيث جاء رلى منقع املؤتّسسة العننا  

نسانّية  والنليد والنليد لإلاململكة العيبّية السعنديّة  يد لإلنسانّية الاايل : النل
لقييبه وجايه وأهله   خيهن لآل لإلنسانّية لبنا . ونفهم من  لك أّ  اإلنسا 

 ولغري أهله.

ّ  هذه األهداف النبيلة وغريها تلاق  وشيرة جامعانا المربنيّة يف أبعادها إ
اء. فحيث شعاي واألكادومّية وتنشئة املهنّيني األكفّ اليوحّية والنطنّية والمربنيّة 
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أفضل" وهذا أصبح هاشااغ معيوًفا  فإّ  هدف  –حلياة  –املؤتّسسة هن "آمني 
أهل االخاصاص املمّيزين الذين يعملن   ي الدائم بـأ  نكّن جامعانا هن الاحدّ 
للحياة  آمنيمن أجل تيقية العدالة ومن أجل  وابألخصّ من أجل  واهتم 

نس لكّل الناس من دو  الانّقف رند اجلالفضلى. ورندما تيفعن  شعاي اخلري 
هذه اجلامعة ها هنا وتسط بريوت تعمل جاهدة من أجل  أو الدين أو البلد فإ ّ 

ا بني الناس يف اخاالفهم وابألحيى أ  نبين جسني الافاهم كن  جسيً أ  ت
العطاء  : يكن  شعايكموالعطف والاآلف والاعايف. ورندما واالحمرا، املابادل 

ح دياتسّية ألكثي نَ للناس ينّلد القديات والطاقات  فإّ  ما تقّدمه جامعانا من م  
من ثالثة آالف طالب ينّلد اخلري ويبين الطاقات والقديات وهذا ابلاايل ينّم  

   وهذا هن لبنا .واليوح ّ  والعلم ّ  يأمسال لبنا  الثقايفّ 

صاحب السمّن النليد إىل خالص الشكي جمّدًدا  ويف النهاية ال بّد من أ  ننّجه
بن طالل رلى اهامامه اخلاّص بنا وإليكم أيًضا ًّي صاحبة املعايل إللازامكم منذ 
تسنني طنيلة رلى درم مشاييع جامعانا ومساشفاان  وأخّص ابلشكي أيًضا 
صاحب املعايل األتساا  يومن  رييج  وزيي الثقافة الذي ي احفنا دوًما بكلمات 

ها اليؤية الصحيحة والدرنة إىل االتسامياي يف اليتسالة املاجّددة  وامسح  يل في
األتساا    مديي املؤتّسسة يف لبنا   ًّي صاحبة املعايل أ  أشكي اجلندي اجملهنل

ربد السال، ماييين رلى مساردته يف حتقيق هذا املشيوع انطالًقا من قناراه 
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ذا ال بّد يل أ  أوّجه الشكي أبنّه مشيوٌع من أجل تيقية اإلنسا . وإىل ه
ة ف يق اجلامعة واملساشفى من املدييين واألتساتذة فّ والاقديي إىل كا

واالخاصاصّيني من كّل األقسا، ملا بذلنه من جهنٍد لنضع هذه املشاييع يف 
 .منضعها خلدمة مؤتّسساتنا وجناحها

فلس  كلّ إنّنا نينن أ  تسامّي هذه العالقة بيننا وأ  تكن  مثمية وأ  أييت  
تنظّفننه وتسنف تنظّفننه  آبالف من أهل اخلري والعلم فافيحن  هبم. لقد قال 
 اليئيس يًّيض الصلح يف ين، من األًّّي، : "إنّنا أنشأان الدولة فهل ننشئ النطن
؟ فمهّمانا الين، مًعا أ  نسعيد الدولة وأ  نعمل من أجل النالدة اجلديدة 

أجله كجامعة يسنرّية فال بّد أ  ناابع للنطن." وهذا أمٌي رملنا تسنيّة من 
 املسرية معكم. 

 رشام وراش لبنا   وشكًيا.

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


