
قاء مع كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح اللّ 
، في ساء  ساعة السادسة والنصف م، في ال2016تشرين الثاني )نوفمبر(  28رؤساء المدارس، في 

 مدّرج بيار أبو خاطر، حرم العلوم اإلنسانّية.

 

 في لبنان، أعّزائي مدراء ومديرات المدارس
 وأعضاء المجتمع األكاديمّي واإلدارّي في جامعة القّديس يوسف في بيروت،

 

 مساء الخير،

، ُيروى ما يلي عند وصول René Lesageلرينيه لوساج   Gil Blasفي قّصة جيل بالس 
، وبعد وه بعاطفتهمإحتضنوا حاضرين وجميع الذين كان : "كّل عائلتهإلى منزله  Diegoدييغو 
الجامعّية تسارع في  وها هي أسرتنا". ! دييغو : أنت على الرحب والسعة يا قال له والدهذلك 

ادافئ  ا لكم وقت   ب بكم، متمّنية  رحّ هذه األمسية لت فترة يس يوسف، خالل في جامعة القدّ  ا ومفيد 
. أعتقد ينتظرناالذي عشاء الحفل المشاركة األخرى في  ناهيك عنونصف من المشاركة،  ساعة

التواصل  شبكاتوأخبارها على يس يوسف جامعة القدّ أنشطة  يتابع ا منكمكبير   ا عدد  أنّ 
  شيءذكر كلّ ة األمر الذي يجعلني أتجّنب وغيرها من وسائل اإلعالم التقليديّ عندنا  االجتماعيّ 

كالمي على بعض النقاط التي قد  تصرا. في هذا المنحى سيقمسبق   ونهاتعرفوا عطاء تفاصيل 
 : ناتهمّ 

طالق  (1 سوف أبدأ بحدٍث عشناه بقّوة في بداية هذه السنة األكاديمّية أال وهو حدث إعالن وا 
ن أردنا التبسيط فاألمر ة لجامعة القّديس يوسفالهوّية المرئيّ العلمّي  مصطلحبالما نسّميه  . وا 

افتتاح يتعّلق بإطالق الشعار الجديد للجامعة الذي تطّرق إليه رئيس الجامعة في كلمته في 
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الحقيبة التي ، وهي مفّكرة موجودة في 2017-2016مفّكرة هذه السنة األكاديمّية إطالق 
شعار جامعة القّديس تغّير لقد تسّلمتموها عند مدخل هذه القاعة. كما ترون على الشاشة، 

ا أصتغيير ا يوسف  ا أو دائرة تحملجذريًّا شكال  ومضمون ا ألّنه من اآلن وصاعد   شارات بح مرّبع 
، دعامة أو ركيزةجامعة القّديس يوسف وهي عبارة عن تاريخ المؤّسسة وجذع شجرة أصبح 

في حرم الموجودة جذع شجرة مئوّية موجودة بالفعل في الحديقة النباتّية  رسملبواسطة ا مستعيدة  
من تجّذرها تعود و جذورها نحو السماء ل تمتدّ  banyanالعلوم الطبّية، شجرة ُتدعى "بانيان" 

واقفة على  القذائف وأهوال الحرب وبقيتتحّملت بشجاعة شجرة إّنها األرض.  أعماق في جديد
رمز ا لتعددّية لبنان ووحدته، على صورة جامعتنا، المكان الممّيز  تأرض بيروت، فأصبح

 للتعددّية والوحدة.

كمؤّسسة تتبّنى المعايير  الجامعة إعتمادبسّر حين أقول لكم إّن عملّية  ثاني ا، أنا ال أفشي (2
وهي . Acquinلإلعتماد وضمان الجودة ل الوكالة الدولّية ب  األكاديمّية األوروبّية للتمّيز من ق  

هذا الجهد من أجل . 2018أن ُيمن ح في نهاية سنة  ُينتظراإلعتماد  ألنّ تتقّدم في سنتها الثانية 
تارت اإلعتمادات المحّددة اخ مراحل كلّيات الجامعة التي يقترن مع  الحصول على اإلعتماد

، والصيدلة، والطّب، والعلم اإلداريّ  األعمال إدارةلّية الهندسة في بيروت وكلّيات على مثال ك
من المنّظمة التربوّية األوروبّية لطّب األسنان التي لم  ة اعتمادهالذي نال شهاد وطّب األسنان

فهذا ال  ن سلطة خارجّيةمامتياٍز  إذا كانت الجامعة وكلّياتها تبحث عن بكلّيتنا. تتوّرع عن الثناء
لضمان الجودة، وفي والدول الدولة  يعني أّنها تفتقر إلى سمعة التمّيز، ولكن أمام متطّلبات

من أجل  الضمان الحصول على يتوّجب اليوم ،ةديالجدالناشئة  من الجامعاتمواجهة المنافسة 
الذي ال يعرف جامعة  ّين للتلميذتبيمن أجل أن مواءمة جامعتنا مع المعايير األكاديمّية الدولّية و 

حيازته  القيمة المضافة التي يسعى للحصول عليها بأنّ  هلهالقّديس يوسف بما فيه الكفاية وأل
 التي تتمّتع بالخبرة أسوة  ة التاريخيّ و  ذات األسس المتينةفي الواقع في المؤّسسات  تكمنلشهادة ل
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في هذا صصة في هذا المجال. وكالة متخ ، منةهذه المرّ والمعترف بها، يس يوسف جامعة القدّ ب
في اآلونة  ريخها، إستطاعتة في تال مرّ ألوّ   أن أعلن لكم أّن جامعة القّديس يوسف،السياق أودّ 
 كواكواريلي سيموندس فتصنيوهو  ة المرموقةيّ حد التصنيفات الدولا ألوفق  و األخيرة، 

Symonds   Quacquarelliتصنيفجامعة في  500أفضل  إلى أسرة النضمام، ا 
أفضل  الوصول إلى مرتبةٍ مة على ، مصمّ جامعة في العالم 9600من أصل  الجامعات العالميّ 

  .في المستقبل

دفتر برامج تنشئتها الجديدة :  في تنويعفي مجاٍل آخر، تستمّر جامعة القّديس يوسف  (3
 (سبتمبرشهر أيلول )ة بدأت في اإلنجليزيّ  العلم اإلدارّي بالّلغةو  األعمال إدارةة األولى في اإلجاز 

بعد ثالث  ون لشكّ ن سييا من مدارسكم الذشابًّ  20من أكثر من مؤّلفة الماضي مع مجموعة 
يس جامعة القدّ  ة مناالنجليزيّ بالّلغة  األعمال إدارة فعة األولى من حائزي شهادةسنوات الدُ 

 على الّلغة محافظةض الشيء بالنسبة إلى جامعة بع يوسف، األمر الذي قد يبدو غريب ا
ة، معهد العالي للدراسات المصرفيّ ة في الغة االنجليزيّ اللّ ى بدأت بخر إجازة أة مثلنا. الفرنسيّ 

 ل عننتناز  إال أّننا ال .ةلوم التربويّ دكتوراه في العباإلضافة إلى خمس شهادات ماستر وشهادة 
الذي بدأ  (Ergothérapieاالنشغالي )ات جديدة بالّلغة الفرنسّية مثل دبلوم العالج شهادإطالق 

في شهر أيلول )سبتمبر( في معهد العالج المهنّي وبالتعاون مع جامعة مونتريال ضمن إطار 
رسميًّا من قبل وزارة التربية، باإلضافة إلى تخّصص  ي تّم اإلعتراف بهذالو  ،كلّيتنا، كلّية الطب

، ي السنة الرابعة، تحت بعض الشروطف ستقبلة والبتروكيميائّية الذي قد يفي الهندسة الكيميائيّ 
ا أن تعلن نشأة معهٍد  ويسرّ  طالب ا أنهوا حلقة اإلجازة في الكيمياء أو البتروكيمياء. الجامعة أيض 

المتعّلقة بالسياسة  كّلها المسائل واألبحاثسيهتّم بآخر ُيدعى المعهد العالي للصّحة العاّمة الذي 
د بشهادات جامعّية وبماستر في العلوم  اإلستشفائّية والعاّمة في ما يختّص بالصّحة وسوف ُيزوَّ

 الصحّية.
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ا بتعزيز برامجها وطرقها الت (4 عليمّية، فإّننا من إذا كانت جامعة القّديس يوسف تولي اهتمام 
عتزم لتأسيس الجامعة، ن 150ع الذكرى اليتزامن م يس يوسف بتاريخجامعة القدّ ل خالل رؤيتنا

صر في جامعتنا وكذلك على البنى التحتّية الجديدة التي ستب البنى التحتّية إدخال تحسينات على
 مهقدّ ة الطب جديد لكليّ ، ومبنى ESIB الهندسة في بيروت ة جامعّي لكليّ كمقرّ  النور تدريجيًّا

، نفسها قّدمه النائب السّيد نعمة طعمة ةكليّ لهذه ال إفتراضي مستشفىار و د ريمون نجّ السيّ 
ي، لمشاة في الحرم الجامعي الطبّ االزدحام على أرصفة ا للتخفيف من اراتللسيّ جديد موقف و 
 .جاهأخرى في هذا االتّ  العام المقبل أخبار  نترك لو 

ولئك الذين كانوا في أ، أوّد أن أتكّلم عن طالبنا، على هامش كلمتناليست  خرى أ من جهةٍ  (5
أقول لكم إّنهم ينجحون في شهاداتهم،  ندماع بهم يوم من األّيام تالمذتكم. سوف تكونون فخورين

من دون ذكر  والبعض منهم يسّجل نجاحات ممّيزة خالل المشاركة في مسابقات وطنّية ودولّية.
، الدولّية المرافعة مسابقةى في لكلّية الحقوق الذين تبّوأوا المرتبة األو أسماء، أوّد أن أذكر طالب 

ن ربحوا وحصلوا على المركز األّول في مسابقة الذي وطالب ا آخرين من جامعة القّديس يوسف
الفرنكوفونّية التي جرت في جامعة القّديس يوسف، وطالب كلّية الهندسة في بيروت  المناقشة
 ، وآخرينالمدنيين للمهندسينة ة األمريكيّ الجمعيّ من مسابقة البناء في  حازوا مرتبة أولىالذين 

، وشباب موهوبين من معهد إدارة الشركات الذين تخّطوا طالب ا آخرين في مسابقة أفضل الطهاة
أوّد ،....L’Orient des écrivains الكّتاب شرق  زوا في مسابقةتميّ  يوسفمن جامعة القّديس 

 مسابقةالالحاج التي فازت في  ندر  سماء، الثناء على اآلنسة األ بعض هذه المّرة، وأنا أذكر
 Many languages, One » مختلفة، عالم واحد" لغاتمقاالت الطالب "ل الدولّية

World »إّنه لفرٌح وفخٌر 2016 للعام الشباب العالميّ  ، مّما يخّولها في المشاركة بمنتدى .
ليكم أن نتشارك هذه األخبار الجّيدة الخاّصة بطالبنا الذي هم بصدد بناء  نبالنسبة إلينا وا 

 شخصّيتهم.
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ا إلىوبما  (6 ة الحياة دائر حيوّية الحياة الطالبّية،  أّننا نتكّلم عن الطالب، فلنتطّرق أيض 
ة التي أصبحت التي تلتمس على التوالي مشاركتكم في البطوالت الرياضيّ الطالبّية والرياضة 

ا في هذا المجال وكذلك درسّية درج اليسوعّية الذي أصبح التظاهرة الثقافّية والفنّية الم عن مرجع 
 ، وقد ساعد على ذلك الوضع السياسيّ هدوءباإلنتخابات  قد تّم إجراءو  والجامعّية بامتياز.

لشروط عمل التنشئة على  طالبناكذلك صّدقوني خضعت هذه االنتخابات و  المؤاتي، ولكن
وسف إّن جامعة القّديس ي  الفه.توقبول اآلخر في اخ كالحوار والنقاش والتسامح والعيش المشتر 

 تجمعمنّصة ل وال تزال، مثاال   دوم اأعطت تقاطع طرقات عّدة،  وعند الكائنة في قلب العاصمة
ا .سياسّية والطائفّية المتضاربة في بعض األحيانال المتناقضات وتوّحد عن دائرة  فلنتكّلم أيض 

عالم ها مع بفضل اّتصاالتو  اإلنخراط المهنّي التي تسّهل الطريق على طالبنا المتخّرجين،
ا على عمل  في العثور على العمل الذي يبحثون عنه ويصبون إليه. األعمال، فلنؤّكد أيض 

التي حّسنت بشكٍل ملحوظ إجراءات التسجيل عبر  عالمه دائرة اإلابت عنن الذيالقبول  مكتب
ا هي دائرة اإلاإلنترنت ومعالجة الملّفات. وأخير ا كيف ال أذكر أمامكم دائرة تعرفو   عالمنها جّيد 

داراتها.  والتوجيه، سفيرتنا إلى المدارس والمعّلمين فيها وتالمذتها وا 

أخير ا، وكي أنهي هذا الجدول السريع من حياة الجامعة، كيف ال أشير إلى الدور الرائد  (7
عندنا والطالب الذين أنشأتهم جامعة القّديس يوسف في  القدامى الذي يقوم به الخّريجون  المتزايد

، نعّيد ونحتفل برقٍم رمزّي هو عدد 2017-2016بيروت فصنعوها بدورهم. في هذه السنة 
تخّرجوا من جامعتنا أو الذين  من القدامى الذينطالب  100،000الذي يبلغ  الطالب القدامى

 يجيخرّ  امىقد نّ إونحن نقول  اتها ومراكزها.استقبلتهم جامعتنا لفترة من الوقت في جميع كليّ 
أّنهم، في عدد كبير منهم، لم بحيث  أّمنا المرّبيةفخر  هم كما ندعوهم اليوم Alumni الجامعة

وكسب  في بناء حياتهمئات اآلالف م واساعد حسب ولكّنهمفبطريقة جّيدة  رزقهمبكسب وا تفيك
 ُنق ل ت إليهمالتي  لقيماولئك الذين يضاعفون ا يزالون وا وال كان مهنّ إ. نستطيع أن نقول همعيش
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والحوار  تسامح الحقيقيّ لقيم ا وأولئك الذين يضاعفون ة، حريّ للبنان و والء و  علمو  ةرفمعقيم  لتكون 
 شخصٍ ب، جامعةأحد قدامى الب شيدثني وأُ أُ  ال يسعني إال أنا. في هذا السياق، والعيش مع  

ي ذال René Chamussy شاموسي رينيه  للجامعةالرئيس الفخريّ ، ةوافته المنيّ نا حين غادر 
 ألعمالهه يستحقّ  ثناء  أوّجه إليه  مبة عن الجامعة. أمامكطيّ الكلمة المنه  تموسمع هفلط عرفتم فيه

 .تعليم الشبابلصالح  السامية التي قام بها

هّم  في حملبفضلكم،  ال بل جامعة القّديس يوسف معكم،سوف تستمّر  أّيها األصدقاء األعّزاء،
تربية الشباب والتعليم العالي كقضّية ألّن رأسمال لبنان، أمس واليوم، هو اإلنسان المتعّلم، 

ين، الكائن البشرّي الحّر وجماعاتنا التي تعيش العيش المشترك الحقيقّي الرجل والمرأة الكفوئ  
 واألخّوة.


