
يس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة االفتتاحّية ئكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، ر 
" 2016منتدى الشراكة للعام " ان، وهو تحت عنو MENTOR اتتعزيز قدرات الجمعيّ  لمشروع

« Partnership forum 2016 »  يوسفيس ات في جامعة القدّ تعزيز قدرات الجمعيّ  وحدةالتي تنّظمها 
Mentor Unit USJ  هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّيةو CRS مبادرة الشراكة ى الدعم المادّي من لقّ ي تتوالت

، في مدّرج بيار أبو خاطر، في حرم 2016كانون الثاني )يناير(  20في وذلك ، MEPIفي الشرق األوسط 
 العلوم اإلنسانّية.

 

د السيّ :  جمعنا اليوميي ذمنتدى الشراكة الل رائعهذا الحفل الإلى ا جميع   وبكنّ  كمرّحب باسمحوا لي أن أ
ة، جتماعيّ لشؤون اإللوزير باعتبار أّنكم تتبّوأون منصب  ،على األقلّ صفتين لبكم  نرّحب، درباسالوزير رشيد 

قدامى  من اأيض   كمباعتبار و  ،تكماختصاص وزار  ضمندخل ي وتمكينها اتمات والجمعيّ المنظّ عزيز ت حيُث إنّ 
من  بعد سنوات حقوق ال في ونلتم الشهادة كمدراسات أكملتميس يوسف حيث ة الحقوق في جامعة القدّ كليّ  طالب
غة ناطقة باللّ في جامعة  ، نرّحب بكمجونز اردشير في بالدنا السّيد السفير االمريكي سعادة . في القاهرة الدراسة

للعمل بالتنسيق تزال  وال كانت لديها الفرصةجامعتنا  نّ ذلك إ فمع، معكميرة ثك روابطلديها  التي ليسو  ةفرنسيّ ال
من أجل إرسال  وكذلك ة ناجحةجتماعيّ إع تحقيق مشاريمن أجل  USAID ةالدوليّ ة للتنمية الوكالة األمريكيّ  مع

 . العديد من األساتذة والطاّلب في إطار منح برنامج فولبرايت

 الشراكة في الشرق األوسط مبادرةو  CRSهيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية لي ممثّ حضرات السادة 
MEPI عداد وبناء إ ا مع   للبقاء فيه لنواصلالبيت، وأنا أدعوكم إلى هذا  بحقّ اليوم أنتم تنتمون ، ءناشركا، يا

ات وقوى لي الجمعيّ ممثّ  السّيدات والسادة حضرة. حاجة  ماّسة لبنان والمنطقة التي يحتاج إليها اتمستقبل الطاق
الجامعّي في جامعة القّديس نا مجتمعمن   ال يتجّزأجزء   كمنا اليوم هو شهادة أنّ بينالمجتمع المدني، وجودكم 

 كمماتمنظّ  رسالة مرارّيةواستمن أجل فعالّية  منفسكأم والعمل على ة أشهر من التعلّ عدّ  مضيّ  بعد يوسف
 .وجمعّياتكم

جامعة أن تتحالف والتدريب، و  للتطوير ا في مشروعسات مع  المؤسّ  تجتمع أن، األعّزاء ها األصدقاءأيّ 
المدرسة و  CRSهيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية و  MEPI مبادرة الشراكة في الشرق األوسطويوسف  يسالقدّ 

ات في جامعة تعزيز قدرات الجمعيّ  وحدةو  ،ي اإلدار العلم و  األعمال إدارةة كليّ و ، ة للتدريب االجتماعيّ اللبنانيّ 
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، جراء هذا المشروع التدريبيّ إ من أجل ،الناشئةة مات غير الحكوميّ المنظّ و Mentor Unit USJ يوسف يسالقدّ 
الصالح  نا حين نسعى لتحقيقعلى أنّ  وهذا يدلّ . ا من أجل خير الجميعمع   هاقحق  نمشتركة ل الدينا أهداف   فذلك ألنّ 

أن يمكننا أّنه  ،بنانيينولأميركيين ، أظهرناالمكتسبات في مجال التدريب، خصوص في و . مسعانا ينجح ،العام
هائلة  وطنّية تنفيذ مشاريعمن أجل  وا متضامنينكوني بوسعهم أن اللبنانيين عظيمة وأنّ  مور اق أحقّ نتعاون و ن

ا ب رحّ أ أنا، و وواحدة واحد ولكن بفضل ذكاء والتزام كلّ . وفيها التزام ا فرد  وكمجموعة، استطاع هذا بهم فرد 
لنا  افخر  يصبح و  في جامعة القّديس يوسف ُيقاما أن م  ات التنظيم واإلدارة األكثر تقدّ تقنيّ  علىلتدريب ل المشروع

 أنّ  قد تبّين لنا، و ويأخذه على عاتقه لكّل واحد دور يلعبه كانه الورشة، في هذ. في المستقبلاليوم و  اجميع  
 .االستمرارّيةو التواصل بناء و جل الأمن  فيما بينهاالمتبادلة تكاملت  مهّماتنا

 Mentor Unit يس يوسفات في جامعة القدّ قدرات الجمعيّ  تمكين وحدة األعّزاء في ها األصدقاءأيّ 
USJ ، ورؤية  ةوعمليّ  انهج   يلّخصد هو نموذج جيّ القوى"  تمكين – صالاالتّ "–البناء " هوم أال و شعاركإّن
طويل مستقبل  من أجل اتنظيمي  و  اجتماعي  إ انموذج  صبح يسنوات ل بضعتجاوز حدود سي أّنه وأنا واثق من ال  وعم
 .األمد

 افي هذ وبماذا ساهمت جامعة القّديس يوسف كيف. ويفرض نفسه ح سؤال في هذا السياقطر  ما يُ ربّ 
 شرعتنا المشتركة، فدةأسس جيّ مبني ا على أن يكون  من أجل الخير كّل عمل يتمّ يتوّجب على  ،؟ في الواقععمل ال

إّن جامعة القّديس . اتعطينا بعض األفكار والتوجيهتا عام   40منذ  تب  ت  كُ في جامعة القّديس يوسف التي 
 ناأعماللتأسيس  وأن نسعىجميع البشر،  رقيةتخدمة من أجل  ينز متميّ  فاعلين وتدعونا لنكون  نايوسف تنادي

 الظلم والتمييز كون ضدّ ولن ،ةوالعدالة االجتماعيّ  التعّددّيةات ترام الحريّ احكة ة والروحيّ على القيم اإلنسانيّ 
ة في المجتمع للحفاظ القوى الحيويّ ب تؤمن جامعة القّديس يوسفا، عام   141منذ (. 15، 4 تانالمادّ ، شرعةال)

نماءة في لبنان على التعدديّ   في كلّ  تهّدد العالم الحركات البربرّية التية عبثيّ  من ته، وحمايتهديمقراطيّ  وا 
وهي . باشرة للمجتمعالخدمات المتقديم و  ق هذه األهداف من خالل التعليم والبحث العلميّ حقّ ت يوه. جاهاتاالتّ 
العمل اإلجتماعّي . جامعة القّديس يوسف فيموظّ لطالب و  وطنيّ ال اللتزاممباشرة من خالل ابطريقة  حّققهت

، 2006والتي تأّسست خالل الحرب التي اندلعت في العام  ،في جامعتنا عملّية اليوم السابع والمدنّي في إطار
 استلمت جامعة القّديس يوسف، 2009عام الفي )ة تعزيز الرعاية االجتماعيّ من أجل  ثلىة المالمنّص  تشّكل

 ويتمّ Talloires ر وشبكة تالوا  Mac-Jannet جانيه-ماك للمواطنة من مؤّسسة ةالعالميّ الثانية  جائزةال
والجامعة هي فخورة اليوم بأن تقّدم  ...(.ةمات غير الحكوميّ المنظّ شركاء من مع  دةمتعدّ ة تطوعيّ تنظيم أنشطة 
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حضرات المسؤولين عن المبيعات الذين تابعوا برنامج الشهادات األكاديمّية التي تجعل منكم خير  ،لكم
 .المتخّرجين والمتخّرجات في سبيل الصالح العامّ 

ات في جامعة قدرات الجمعيّ  تمكين وحدة من خالل الوطنّيةرسالتها  حّققتالجامعة فخورة بأّنها  ...ليوموا
 :  Mentor Unit USJ يس يوسفالقدّ 

 من أجل تعزيز قدراتإنشاؤها  التي تمّ  يس يوسفات في جامعة القدّ قدرات الجمعيّ  تمكين وحدةإّن 
 وقواه بنانيّ تعزيز المجتمع اللّ من أجل للجامعة أداة فريدة من نوعها  تشّكل ،ة الناشئةمات غير الحكوميّ المنظّ 
يجمع  بعد  ب في الوقت نفسه وهي ُتغنيها يس يوسفجامعة القدّ  رسالةا في تمام  تندرج  يه ،الّتجاههذا اب. الحّية

 جتماعيّ لتدريب اإلبنانية لالمدرسة اللّ من ا مع   ومؤّطرة مدعومة بمجّرد أّنهافي الواقع، . ما بين التخّصصات
 .حدتهو صات في خدمة اإلنسان و التخّص ما بين على التعاون  تدلّ  فهي، يّ اإلدار العمل األعمال و إدارة ة وكليّ 

 االجتماعيّ الّلبنانّية للتدريب مدرسة المن  المساهمين والمساهماتئ جميع من واجبي أن أهنّ ، هذا السببل
زيُ ل هذا البرنامجكان  فلوالهم ما يّ اإلدار العمل و  األعمال إدارةة وكليّ   الشراكة في الشرق األوسط لمبادرةا شكر   .نج 

MEPI،  هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية وCRS  ّه الورشة من العملا لمواصلة هذنّ مبالقرب  تين ستبقيانالل ،
لذي كان ا جورج عون ، وأنا ال أنسى األستاذ يس يوسفات في جامعة القدّ تعزيز قدرات الجمعيّ وحدة ل اوشكر  

  .كان نائب رئيس الجامعة لألبحاثحين يس يوسف في جامعة القدّ  في أصل هذا المشروع

لم يتحّقق  ،لوال مشاركتهم ،اسمحوا لي أّيها األصدقاء أن أخّص بالشكر مجموعة من األشخاص الذين
 : هذا العمل العظيم 

 السّيدة هيلدا بيرميان مديرة البرنامج األكاديمي،  -
والسّيدة سيلفا أبادجيان  مديرة المدرسة اللبنانّية للتدريب االجتماعي ،ماريز طّنوس جمعهالسّيدة  -

 يس يوسفات في جامعة القدّ تعزيز قدرات الجمعيّ  وحدة في إدارةـ ّن واآلنسة تاال خالط لمشاركته
USJ Mentor unit وهذا االحتفال. وا عدادهم هذا المعرض 

م والموّظفين التابعين له، ،السّيد غابي بطّراني - ر   مدير هذا الح 
األعّزاء طاّلب المدرسة اللبنانّية للتدريب االجتماعي الذين تفانوا في االستقبال وفي األمور  -

  العمالنّية.
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على شيء  أشكركم على التزامكم وقبل كلّ  ،ةمات غير الحكوميّ المنظّ  راء ومديراتمد تيسادسّيداتي و 
طلب الدعم من أجل  يس يوسفات في جامعة القدّ تعزيز قدرات الجمعيّ وحدة  في العودة إلى وادال تتردّ . ثقتكم

ا، .كمالتزاماتفي عملكم و   المتواصل وجودهب كيف يبقى وفي ا يعرفنحن أصدقاء والصديق  من اآلن وصاعد 
صغائهو  يس جامعة القدّ كلٌّ من  تدعمهاة منّص  يس يوسفات في جامعة القدّ قدرات الجمعيّ  تمكينوحدة تبقى و . ا 

من أجلكم شطة اال تزال ن فهي. اللبنانّية للتدريب اإلجتماعّي وكلّية إدارة األعمال والعلم اإلداريّ  مدرسةوال يوسف
دارة المشاكلو لكم  تدريبات جزئّية، وتوفير طلباتكم لتقارير الخبراء تلّقىآلخرين لتا ومن أجل  التي تواجهونها ا 

. درباس الوزير والية خاللة هي في خدمتكم، وخاّص التي ة جتماعيّ ون اإلوزارة الشؤ مع  فلنّتحد. مز قدراتكيوتعز 
 الدائم الشبابب متمّتعال المشترك بلبناننا من خالل شغفو  خاللكممن  سيكون حيوي ا وطنيّ الو  جتماعيّ لبنان اإل
ة سياسيّ المصالح لالناس ورفضنا لب والتالعب همال والبؤسإللة ورفضنا تنا اإلبداعيّ اقدر ومن خالل ة، والحيويّ 
العاّلمة اللغوي جبران و خليل  جبرانالشاعر والمفّكر لبنان أن يكون إال لبنان ال يمكن . فاواألكثر تخلّ  الفاسدة

، لبنان المجتمع والصداقةالكرم و  الموّدةوالعاّلمة هاني فحص المبدع واإلصالحي، لبنان  عبد هللا العاليلي
أال ُعدت  لبنان، لبنان الرسالة والتعّددّية والكرامة بفضل جهودنا وجهودكم . مجتمع اإلبداع واإليمان والفرحالمدني، 

 .وجهود المخلصين للقضّية اللبنانّية


