
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في اّللقاء السنوّي الذي  
 حزيران 4، يوم السبت (CEUZB) زحلة والبقاعمركز الدروس الجامعّية في يجمع شركاء 

  .زحلة في أوتيل قادريفي الساعة الواحدة من بعد الظهر، في مطعم  2016 (يونيو)

 
 
 

وال  مايا خّراط المهندسة السيّدة المديرة حضرةالحدث السنوّي  األصدقاء، رّحبت بكم فيأّيها  .1
في زحلة  مركز جامعة القّديس يوسف باسمبها يسعني إال أن أكّرر الكلمات نفسها التي استقبلتنا 

 ةكبير  وهي، هذه المنطقة الواسعةعاًما في خدمة  39 هذه السنة الذي يبلغ من العمروالبقاع 
 وقتحدًثا، فالحدث هو  يشّكل قاءاللّ ة. صحيح أّن هذا حياة الّلبنانيّ لل عطيهتوبما  اوبقلبه ابمساحته

اكتشاف جديد للصداقة، وهو وقٌت لإلصغاء والحوار، ويترك آثاًرا ويزيد من جرعة التفاؤل في 
المتمّيز  العالي القلب عندما نجد أنفسنا متضامنين في الرسالة والقضّية نفسها، وهي رسالة التعليم

المسؤولين الذي تحمله جامعة القّديس يوسف على عاتقها. ال يسعني إال أن أشكركم جميًعا أنتم 
شركات ورؤساء ال ومساعديهمالمدارس و  المؤّسسات التربوّية ، ورؤساءوالبقاع حلةز المدنّيين لمدينة 

  ومع مديرته في حمل همومه وطموحاته. الجامعة مركز معلمساهمتكم اإليجابّية 

 

 والبقاع حلةز الدروس الجامعّية في  مركزأّيها األصدقاء األعّزاء، عندما أّسست الجامعة . 2
(CEUZB ،) على إدخال التعليم  أيًضا ، وحدها جامعة القّديس يوسف تجّرأت1977في العام

المناطق  بهدف المساعدة على تنمية وشماله زحلة والبقاع وفي منطقة جنوب لبنان العالي في
األّيام ففي البداية، سارت األمور على ما يرام إاّل أّن الصعوبات ازدادت مع النائية عن بيروت. 

جامعة أتت مع برامج جديدة ووسائل وطموحات كبيرة  افتتاح عشرين حتى يومنا هذا. فأّواًل تمّ 
! أنا ال أريد أن  ا وأطلقت برامج جديدةجديدً  امقر   افتتحت مؤّخًرابنانية التي ومن بينها الجامعة اللّ 

بدًءا بالجامعة اللبنانّية حيث يكّلف الطالب الدولة اللبنانّية أكثر من  وم على الجامعاتألقي اللّ 



2 
 

األقساط الدراسّية لتلبية حاجات  تمارس التنزيالت علىالتي  دوالر أميركّي في السنة، وتلك 8000
تأسيس جامعة منذ وثانًيا . تحت وطأتها ألسرالتي ترزح اة قتصاديّ ة واإلجتماعيّ أوجدتها األزمة اإل

 على نطاٍق واسع، (فرنكوفونّية) وتعّلم بهذه اللغة فرنسّيةوهي ناطقة بالّلغة ال ،يس يوسفالقدّ 
واألقرب إلى سوق  ضغوطات الّلغة اإلنجليزّية األكثر عملّيةمن  تعانيالّلغة الفرنسّية  أصبحت
في المئة من التالميذ الحائزين على البكالوريا اللبنانّية أو  70حالي ا، أكثر من  .واالقتصادالعمل 

، ال تستطيع جامعة القّديس يوسف التي وثالًثاالفرنسّية يختارون متابعة دراساتهم بالّلغة اإلنكليزّية. 
 مبدأأولئك الذين يدافعون عن  سلوك بعض الشباب مواجهةإلى ُتعتبر متطّلبة وصعبة بالنسبة 

. هناك نكتة يتداولها الشباب في المدارس : عندما ممكن بأقّل جهد يريدون  الحصول على ما
: "هل أنت مجنون لتختار  هرفاق رّد عليهيعلن أحد الشباب أّنه اختار جامعة القّديس يوسف ي

ذه في ه ؟ ماذا أصابك ؟ ل إلى نيل الشهاداتتوّص جامعة القّديس يوسف المعروفة بمتطّلباتها لل
رادتكم بأن تكونوا إلى جانب الجامعة ها هنا  األمور وحيال هذه الصعوبات، أشكر لكم تعاونكم وا 

 في زحلة والبقاع الستكمال مسيرتـها ورسالـتها.

 

مراكز السياستنا في هذا الصدد مع رؤيتنا للمكانة التي تحتّلها  تكييفسيتّم أّما من جانبنا، فإّنه  .3
، إاّل أنّ الجامعات األخرى، أقساط قليمّية في قلب جامعتنا. صحيح أّن أقساطنا الدراسّية تفوق اإل
مرونة لمساعدة  كون أكثر، كما سيأكثر فأكثر اكون حاضرً يسالمساعدات المالّية في جامعتنا  قسم

رغبة منه في أن يكون في جامعة القّديس يوسف ونيل  ى جامعتناإلكّل طالب لديه مستوى ويأتي 
مليون دوالر أميركّي  18خّصص جامعة القّديس يوسف أكثر من حالي ا، تُ الشهادة متخّرًجا منها. 

 طالب. أنواع المساعدات المالّية متعّددة : 4،700سنوي ا لتقديم المساعدة المالّية ألكثر من 
وهي األكثر انتشاًرا وتطال أكثر من ثالثة اآلف وخمسماية  ةالمساعدة المالّية اإلجتماعيّ  (1

واتي ُيصنَّفون من بين األوائل واألفضل في والمساعدة المالّية للتمّيز ألولئك واللّ  (2، طالب
ّية إلى أفضل والمساعدة المال( 4الّية للجدارة، والمساعدة الم( 3البكالوريا الّلبنانّية والفرنسّية، 
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تختار التلميذ المستحّق أو التالمذة  المدرسة، حيث أّن برنامج جديد وهناك (5 الرياضّيين
المستحّقين أن ينالوا المنحة المالية لمتابعة دراستهم، وذلك في إطار اّتفاق شراكة بين الجامعة 

، نحن المالّية حيث المنحة هو ي نستخدمهذال حالمصطل وهنا أوّد أن أوضح التالي : . والمدرسة
؛ إّنه ُيدَرس وفًقا  من األقساط الدراسّية ألّن القسط المدرسّي بالنسبة إلينا هو القسط حسمال ن

لنفقاتنا فيما يختّص بالمدفوعات المتوّجبة علينا. نحن نستخدم مصطلح منحة لنعني بها مساعدة 
صندوق مالّي دائم ُيعَهد أو مؤّسسة، أو ، اتشخصيّ أو ما،  مالّية ولنجد تعويًضا يدفعه شخٌص 

 أو أموال الِمَنح خّريجين،جامعة القّديس يوسف، أو رابطة  قدامى مؤّسسات رابطةأو إلينا، 
. ال يهّم مصدر المنحة ولكن من المهّم أن نؤّكد أّننا سوف نحاول أن ال الخالخاّصة بالجامعة، 

مالّي، شريطة أن يكون على لسبب  القّديس يوسف جامعةم عن اإلنتساب إلى حجِ يُ  طالًبادع ن
 المستوى المطلوب من جامعة القّديس يوسف.

 هيئة المالية، تّم تأسيس اتالمساعدلتأمين  جمع األموال للِمَنح الدراسّية هدف، أال وهولهذا ال .4
اسم مؤّسسة جامعة القّديس  اأطلقنا عليه جامعة القّديس يوسففي  المساعداتلجمع  ةجديد

لخدمة ا لقسم كارمل واكيم، المديرة الفخرّيةالسّيدة  إلى األمانة العاّمة فيها ُعهَدتيوسف. 
لى جنة تنفيذّية ل إلى كما ُعهَد اإلشراف على أعمالها اإلجتماعّية في جامعة القّديس يوسف، وا 

لصحيح استثمار في المكان لجامعة ؛ شعارها الثالثي هو التالي : اإلفي ا ستراتيجيّ الا المجلس
. أّيها األصدقاء األعّزاء، الجامعة التي تصّر أن واجبوالشفافّية وتأدية ال ،ص المناسبوالشخ

والبحث العلمّي وتطوير  بالتعليمتضع حّيز التنفيذ المتطّلبات الدولّية للتعليم العالي في ما يتعّلق 
لى التفّوق بيئة مؤاتية للحياة الجامعّية، ال يمكن إال أن تستثمر في هذه المجاالت لكي تصل إ

مليون دوالر  15هذا الجهد لتلبية االحتياجات التي ستصل هذا العام إلى  من خاللالمستمّر. 
الخّريجين القدامى وطالب الجامعة،  لجأ إلىطالب، سوف ن 2900موّزعة على أكثر من أميركّي 

امعات في ج عشروأصدقاء الجامعة واليسوعيّين والفرنكوفونّية. وتجدر اإلشارة إلى أّن أفضل 
أُعلن العام  طاردوًرا في تنشيطها. في هذا اإل الواليات المّتحدة هي التي يلعب فيها القدامى
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حّتى  1875 العام خّريج  من جامعة القّديس يوسف منذ 100،000 ـسنة ال  2016-2017
أّن جامعتنا لديها طاقات غير مرئّية بعد يمكن أن تساعدها على مواجهة القرن  لنبّيناليوم وذلك 

من شأنها أن تسمح  هذه الرؤيةالمقبلة و  10 ـللسنوات ال 2025وخاّصة تنفيذ رؤيتها للعام  21الــ 
لها أن تعّزز نفسها في سلسلة جديدة من المقترحات المتعّلقة بالبرامج األكاديمّية وبعضها سوف 

 اعتماٍد دوليّ  ضمنن بالّلغة اإلنجليزّية ضمن ُبنى تحتّية جديدة ومباٍن للخدمة األكاديمّية و يكو 
 لمؤّسساتها وبرامجها.

 

أّما بالنسبة إلى تنشئة طاّلبنا وتالمذتكم، أعّزائي مديري ومديرات المدارس والشركات، أوّد أن  .5
 زحلة والبقاعالجامعّية في لتي تتّم في مراكزنا وفي مركز الدروس أقول لكم إّن التنشئة ا

(CEUZB)  ّهي نفسها التي تتّم في الكلّيات األّم في بيروت. وبما أّن مواضيع  بشكٍل أساسي
من الطالب الذين يتابعون دراستهم  طالبٌ  يكون  اإلمتحانات مشتركة، فليس من غير المألوف أن

أّن إنشاء مختبرات حديثة في علم األحياء  الحظعلى دفعته. وبالمثل، ن افي هذه المراكز متفّوقً 
قطاع أكاديمّي والكيمياء فتح الباب أمام جيل جديد من الطالب لالنضمام إلينا، مّما يدّل أّن كّل 

ة. لهذا السبب، تبحث جّيدعطي ثماًرا يجّيد متكّيف مع احتياجات ورغبات الطالب يمكن أن 
عن القطاع األكاديمّي الجّيد للتفاوض بشأنه مع المسؤولين في بيروت بهدف السّيدة المديرة 

 طلبال، مع العلم أّن CEUZBزحلة والبقاع  الجامعّية ترسيخه هنا بالذات في مركز الدروس 
يتكّرر أكثر فأكثر مع الحاجة الملّحة للقيام  غة اإلنكليزّيةوعلى البرامج باللّ  شهادات الماستر على

كمن في مواصلة دعم مراكز تي تبذلك. هذا جزء من سياستنا التي يقّررها مجلس الجامعة وال
أكاديمّية  ولكن لتصبح نواةً  فحسب جامعة القّديس يوسف في المناطق، ليس لالستمرار في البقاء

 واألقسام التي تساعدها على النمّو والتطّور.متينة ودائمة تخدم منطقتها ومزّودة بالخدمات 

ما أقوله بخصوص الدراسات ومستوى التنشئة، أؤّكده بخصوص الروح والمبادئ التي تسّير تربيتنا 
م الحوار، والتفكير الحّر والملتزم، والديمقراطّية يَ ناقلين لقِ  وممارستنا التربوّية اليومّية : أن نكون 
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طالبّية ناشطة تعطي الوقت لاللتقاء والتحادث واالختالط والبناء المشترك والعدالة، وتعزيز حياة 
 لمشاريع الصداقة والعيش مًعا.

في هذا الكفاح المشترك من أجل قضّية التعليم والتمّيز في التعليم العالي، نجد أنفسنا متضامنين 
، ورؤساء المؤّسسات ومنطقة البقاع  زحلة لمدينة ومتفائلين، نحن جميًعا المسؤولين المدنّيين

دارة جامعة القّديس يوسف الحاضرة بقّوة هذه السنة من  المدرسّية ومساعديهم ورؤساء الشركات، وا 
. نحن متضامنون على الرغم من الصعوبات من زحلة والبقاع الجامعّية في أجل مركز الدروس 

إرادتنا على االستمرار.  بح منتهّب وتك الرياح المعاكسة التي قدوعلى الرغم من  أجل اإلستمرار
يماننا أّن لبنان هذا يستمّر وسوف يستمّر، إأن نجّدد فعل  نحن مدعّوون في كّل مّرة نلتقي فيها، 
ة وقلق ضادّ آثار ممن  آثام السياسة المحلّية واإلقليمّية أو الدولّية خّلفهعلى الرغم من كّل ما ت

 يومّي ومستقبلّي.

 تبه شاعرنا الُملَهم جبران خليل جبران :أختتم كلمتي بما ك

 سقيمة إن لم يرافقها العمل، "المعرفة تكون 

 والعمل يكون باطاًل وبال ثمر إن لم يقترن بالمحّبة ؛ 

 ألّنكم إذا اشتغلتم بمحّبة فإّنما تربطون أنفسكم وأفرادكم بعضها ببعض ويرتبط كّل واحد منكم برّبه.

 ؟ وما هو العمل المقرون بالمحّبة
 هو أن تحوك الرداء بخيوط مسحوبة من نسيج قلبك مفّكًرا أّن حبيبك سيرتدي ذلك الرداء

خالصك مفّكًرا أّن حبيبك سيقطن في ذلك  هو أن تبني البيت بحجارة مقطوعة من مقلع حنانك وا 
 البيت

م على مائدة  هو أن تبذر البذور بدّقة وعناية وتجمع الحصاد بفرح ولّذة، كأّنك تجمعه لكي ُيقدَّ
 حبيبك

 "هو أن تضع في كّل عمل من أعمالك نسمة من روحك.


