
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في "لقاءات رئاسة الجامعة" مع 
حزيران )يونيو(  2، يوم الخميس الواقع فيه Emmanuel  Bonneسعادة سفير فرنسا ايمانويل بون 

 تكاراالب حرم الظهر، في، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حّتى الساعة الواحدة إال ربع من بعد 2016
 الجامعة.قاعة مجلس  في  والرياضة

 

 

ال ُيخفى عليكم أّن جامعة القّديس يوسف تحافظ وسوف تحافظ على عالقاتها العميقة مع فرنسا والفرنكوفونّية، 
 وحّتى اليوم. 1875التي تمتّد من تاريخ نشأتها في العام  والوطيدة المتمّثلة بتاريٍخ من العالقات المتينة

 
 يس يوسف،في جامعة القدّ  ة الطبّ لكليّ  مخّصصة اتلميزانيّ  1883عام الة في ة الوطنيّ تت الجمعيّ عندما صوّ 

 ليسوعيينمع ا هذه العالقة ضدّ  بين الدولة والكنيسة الفصل مبدأ على الحفاظ على ون اب حريصنوّ إعترض 
ان كة، نشر الثقافة الفرنسيّ ب ه في ما يتعّلقأنّ  Gambetta امبيتاغ. أجاب لطبيعةل ةدّ اضم التي اعتبروها

 ن في لبنان.يالشيطان اليسوعيكان المقصود بإذا لزم األمر، و  مع الشيطان ليتحالف
 

إصالح  إطار، ولكن في غالبّية شهادات الجامعةباسمها تمنح  Lyon جامعة ليون كانت ، 1975عام الى حتّ 
 الشهادة منحف يوقتكان هناك خيار في هذا المجال،  في أعقاب التشريع اللبنانيّ و يس يوسف، جامعة القدّ 

امكانة  شرعتهاة في غة الفرنسيّ للّ  أعطت جامعةال ، لكنّ ةالفرنسيّ   تربط ةفاقيّ تّ إ 120. اليوم، أكثر من مهّمة جدًّ
 .وفونيّ فرنكحاد الاالتّ ضمن إطار  تتوّطد أكثر فأكثروالعالقات  فرنسّية جامعاتٍ بيس يوسف جامعة القدّ 

 
في إطار  ساسعادة سفير فرن فإذا كانت تستقبل نفسه على المساريس يوسف جامعة القدّ بقيت سنة،  141 بعد

 سا.يزة مع فرنمّ وعالقاتها الم تطالب بفرنكوفونّيتهاذلك كجامعة ب تقوم هي، فلقاءات رئاسة الجامعة
 

جمهور  أمام ،جامعة القّديس يوسفحرٍم من من مجلس  في هذه القاعة أهاًل بكمالسفير ايمانويل بون، سعادة 
سيرتك  أتلويوسف. أنا لن  يسجامعة القدّ لوأصدقاء  قدامى يجينخرّ مين وطالب و معلّ و  سؤولينبين م وزَّعم

على دبلوم الدراسات  ئزوحا Grenoble نوبلو ر في غة لدراسات السياسيّ ا  من معهد ما عدا أّنك تخّرجتة الذاتيّ 
 الفرنسّي لبحوث ودراسات الّشرق األوسط مركزال سابق فيباحث و ة المقارنة، في العلوم السياسيّ  معّمقةال

( في IFPO للشرق األدنى الفرنسيّ  المعهدفي  دراسات المعاصرةلل القسم الحاليّ وهو ) CERMOC المعاصر
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سف، الشهيد يس يو جامعة القدّ في سابق  مٍ لمعلّ  يس يوسف كصديقٍ جامعة القدّ ب مررت  النحو هذا بيروت، وعلى 
)الشرق(  (Orient) ةلشؤون الخارجيّ ل نمستشاريالهيئة  مسابقة تبّوؤ منصب في في كقبول سمير قصير. لقد تمّ 

أفريقيا مستشار لشمال منصب  Elysée ليزيهالسابق في اإل منصبكم . وكان2000( مارس)في شهر آذار 
 ة.ة في رئاسة الجمهوريّ الدبلوماسيّ  في الخلّية األوسط لشرق وا
 
ة الدول سإلى رئي ،أكثر من عامين ، منذمت، وكنت قد قدّ من الدرجة األولىين المهني من كأنّ  عنك قاليُ 

ثالث  أساسعلى  م، قائة في لبناناألزمة الرئاسيّ  حولا في بعبدا، تقريرً كرسّي الرئاسة ر و غقبل شو  ،ةالفرنسيّ 
ش إلدارة البالد لجياقائد  جوء إلىللّ سليمان، واة ميشال حتمال تمديد والية رئيس الجمهوريّ إبما في ذلك  مقاربات

فكرة  ،ذلك عالوًة على ،يحملقتراح . وكان هذا اإلتوافقيًّاويكون  المشهد السياسيّ خارج ة من أو انتخاب شخصيّ 
 واحدة. ةٍ قابلة للتجديد لمرّ و سنوات(  4إلى  6من ) ةقصير  والية الرئيس اللبنانيّ تكون أن 
 

ات الملفّ  بدراسة سّيد بون  قمت  ، François Hollande فرانسوا هوالند مع الرئيس الفرنسيّ  فترة مهّمتكطوال 
مع  تصاالاالتّ جراء إفي  دتتردّ  م، لّتجاه. في هذا االبالد األرزة للوضع في رات اليوميّ التطوّ  ت  ة ورصدبنانيّ اللّ 

تحت  الدالبالتي ترزح  اتاألزم واستكشاف سبل حلّ  جميع الجهات لتبادل األفكار معهمبنانيين من لقادة 
 .في الصيف الماضي ت مهّمتهتهالذي ان Patrice Paoli باتريس باوليخلًفا ل كنت  لقد و . وطأتها

 
: ة بنانيّ لّ اللسفارة ا مقرّ  في المتجّمعينبنانّيين إلى اللّ  وأنت تتوّجه ت  أعلن ،لبنان إلىباريس  من كقبل مغادرت

 ىعل عتمدوا. ا ةمتياز ومسؤوليّ إ بالنسبة إليّ ، وهذا كمجانب إلىكون نة لوعلى السلطات الفرنسيّ  يّ عل واد"اعتم
 "تعزيز عالقاتنا.من أجل ا العمل معً  بغيةالجميع إلى ث سيتحدّ  متنّبه سفيرٍ 

 ".االعيش معً  وّدون أتي من إرادة الناس الذين يته لمعجزة نّ إ ؛ انموذجً  "ال يزال لبنان


