
 تدور حولة القّديس يوسف، في محاضرة كلمة ترحيب ألقاها البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامع
الساعة الثالثة من  م، في تما2016( سبتمبر) أيلول 28، المرأة المبتِكرة"، في لرائدة في األعمالالمرأة ا"

 بعد الظهر، في قاعة فرانسوا باسيل )حرم اإلبتكار والرياضة(.
 

 ،لفرنكوفونّيةالدولّية ل يل جان، األمين العام للمنّظمةسعادة، السّيدة ميكائصاحبة ال
 سعادة السفير السّيد كرم،
 ،Hervé Sabourin بورينحضرة المدير هيرفيه سا

 حضرات السّيدات والسادة واألصدقاء األعّزاء، 
 

في زيارتك الرسمّية  ،ميكائيل جان سّيدة ،كيشّرفنا كما يسعدنا في جامعة القّديس يوسف في بيروت أن نرّحب ب
مؤّسستنا،  ي بسّر، بأّنك متواجدة على أرٍض تحتّلهافشإلى لبنان. سّيدتي، أستطيع أن أقول، ومن دون أن أ  

سنة. إّنها اليوم  140التي أّسسها اآلباء اليسوعّيون األجاّلء منذ أكثر من تلك  ،وتمّثلها جامعة القّديس يوسف
صرين للثقافة المناهم من ناطق بالّلغة الفرنسّية و  15000لجماعة تضّم ما ال يقّل عن مساحة شاسعة 

نحن  ينخرطون كّل يوم في ممارسة التعليم والتعّلم على المستوى العالي هنا بالذات في بيروت.و  الفرنكوفونّية
نها لبنان في األعوام ما بين سعداء أن نرّحب بك في هذه المنطقة التي تأّلمت كثيًرا خالل الحرب التي عانى م

واتُِّخَذ القرار بإعادة  ،لم يتزعزع بما أّنها واصلت مهّمتهااستقرارها  . لقد تّم تدمير جامعتنا لكنّ 1990و 1975
لة وصٍل بين ِص و قلب المدينة، تكون . لقد اّتخذنا الخيار بجعلها جامعة برامجهاو  ناها التحتّيةب  وتنمية  بنائها

تعدّدية تحترم نفسها وتؤمن دوًما بلبنان في  لعيش مًعالمة المحاِورة والطاقة الفكرّية من أجل االكمنطقتين بقّوة 
 (فرنكوفونّيين)ة الفرنسّية لقد اخترنا أن نبقى ناطقين بالّلغتوّحدنا.  الحرّيات وهي قيم الفرنكوفونّية المتعّددة وقيم لغةٍ 

ن أفضل وجذب التعليم  في (الّلغة اإلنجليزّيةإعتماد )نحو األنجلوفونّية  تبّين لنا أّن كّل شيء يّتجه الخّريجين وا 
من الخّريجين الفرنكوفونّيين في البكالوريا نحو التعليم العالي األنجلوفوني  إن اّتجه جزٌء كبيروحّتى  العالي الّلبنانيّ 

 .(بالّلغة اإلنجليزّية)
لنسخة الرائعة هذه ابأن أرّحب في هذا الحرم، حرم اإلبتكار والرياضة،  الفرنكوفونّية، أودّ وبناًء عليه، وباسم هذه 

المرّشحات األربعة هّن أكثر من واحدة من بين بين أعرف من واتياللّ  الفرنكوفونّيات من مسابقة رائدات األعمال



الذي أتاح الفرصة لعقد هذه المسابقة السنوّية، الّلواتي يشّرفننا بوجودهّن بيننا. أوّد أن أحّيي هنا العمل الجماعّي 
" "لو كومرس دو لوفان مجّلةو ، AUF والوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية OIF لفرنكوفونّيةالدولّية ل لمنّظمةا مسابقة

(Le Commerce du Levant) "و"األوريان لو جور l’Orient - le Jour  والبيت الحاضن لرّواد األعمال

تسّلط الضوء هذه المسابقة  الذي كان وال يزال مبادرة قامت بها جامعة القدّيس يوسف. Berytech "بيريتيك"
على العمل الناجح والرائد ودور المرأة الّلبنانّية الناطقة بالّلغة االفرنسّية في مجال ريادة األعمال بغية التنمية 

أو عرضّي ولكّنه مر على تأدية دور هامشّي ال يقتصر األ .اإلجتماعّية واإلقتصادّية والتحّول اإلجتماعيّ 
لدينا خبرة في جامعتنا،  .والديمقراطّية والسالم في خدمة العلم والمعرفة ،الثقافّيةمساهمة كاملة في خدمة التنمية 

 (الفرنكوفونّية)ة الناطقة بالفرنسيّ  األخرى  كما هو الحال في الجامعات، بعملهّن بشغفمات ملتز   كثيراتنساءٍ  مع
 .بناطاّل بين من   طالب وطالبةوالبحوث وتنمية قدرات كلّ  نشئةة التعليم والتقضيّ  في خدمة

للنساء الشاّبات لكي يتسّنى لهّن أن يصبحن رائدات في مجال التنمية اإلقتصادّية  فليكن لقاء اليوم حافًزا إضافيًّا
خالصها وذكائها بالتزامها و . وال سّيما في مجال المعرفة الرائدة في األعمال  وتصميمها، سوف تؤّدي المرأةا 

  المستقبلّية.آلمال شاهدة على اكو  مستقبلالبناء دورها اإلبداعّي في 


