
كلمة ترحيب البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في اجتماع 
في باريس، في األّول من كانون  de France  Collègeالمجلس االستراتيجّي، في ال"كوليج دو فرانس"

 ، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر.2017األّول )ديسمبر( 

 

كم سلطات ال"كوليج دو باسمأن أشكر  واجبالمن أجد عادّي، في هذا اإلجتماع غير الإّني، إذ أرّحب بكم 
فرانس" التي تستقبلنا في هذه الصالة المرموقة التي ال تفتح أبوابها إال الجتماعات أساتذة المؤّسسة. يمكننا أن 

مختلفة، ولكّنهم نقلوا إلينا نفّكر في بعض أعضاء المجلس الذين لم يتمّكنوا من أن يكونوا بيننا ألسباب 
 صداقتهم وتضامنهم معنا ومع جامعة القّديس يوسف.

بات إلى شخٍص معّين ، ليس بمعنى توجيه الطلةباريسيّ ال"يونيسكو"، تكّلمُت عن زيارة  باألمس، خالل عشاء
 في المؤّسسات بالشكر إلى شركائنا، لكن من أجل انعقاد المجلس االستراتيجّي والتوّجه معّينة سلطةأو إلى 
قائم من أجل نوعّية التعاون القائم بيننا وتمّني تعزيز هذا التعاون بحيث أّن تاريخ جامعتنا  لخاّصةالعاّمة وا
لمناسبة كي نعرض وضع التعليم العالي الفرنكوفونّي كما ُيعاش  بحقّ  ّنهالعالقات الجّيدة مع فرنسا. إعلى ا

 .جامعتناعلى مستوى 

 المجلس،أعّزائي أعضاء 

كما كان متوّقًعا ال بل أفضل، وهي لمناسبة لتوجيه الشكر، باإلذن من  أستطيع أن أقول إّن كّل شي يتمّ 
التوجيهّية للجامعة.  جنةلّ ال، إلى منّظمي السفارة الفرنسّية و Bruno  Foucherسعادة السفير السّيد برونو فوشيه 

واليوم في اإلليزيه، في الشؤون الخارجّية وفي  عالي والبحوثفي وزارة التعليم الالّلقاءات التي تّمت باألمس 
مجلس الشيوخ، بّينت نوعّية من اإلصغاء والتبادالت التي ال مثيل لها والمفعمة بالوعود من أجل المستقبل. 

  يجب علينا أن نتبع هذه الدينامّية حين نعود إلى بيروت. 

كري الوّدي إلى سلطات ي ال"كوليج دو فرانس" فأكّرر شجتماعنا فاليوم، لفترة بعد الظهر هذه، سينعقد إ
 وسيطنا الفّعال، Henri Laurensكما أوّجه شكري الكبير إلى السّيد هنري لوران  ،هاالستقبالال"كوليج" 

باإلضافة إلى كفاءاته التاريخّية. لقد اخترنا ال"كوليج" ليس فقط كممّثل للمؤّسسات الجامعّية الفرنسّية بل 
 قام بها معّلمو ي شراكة متجّددة وأتاحت المجال للقيام ببعثات تعليمّيةلوجود شراكة بين مؤّسسَتينا، وهأيًضا 



جامعة القّديس  إلى المعهد الفرنسّي في بيروت، في نذ عّدة أشهر، نقوم بتنظيم زيارةالكلّية نحو بيروت. م
دارّي  12مؤّلف من  وفد  ها ، وهي زيارة سيقوم ب(مارس)في منتصف شهر آذار  يوسف وفي لبنان، أستاذ وا 

من كلّية ال"كوليج دو فرانس" ليتشاطروا معرفتهم مع معّلمينا وطالبنا وأيًضا مع طالب ومعّلمين آخرين من 
 جامعات أخرى.

ستراحة حّتى الساعة السادسة والنصف مساًء من أجل ث ساعات من دون إيجتمع مجلس جامعتنا لمّدة ثال
واجتماعنا هو الطابع االستراتيجّي، معالجة جدول األعمال حيث المسائل اآلنّية تمتزج مع المسائل ذات 

نشاء مجلس أمناء، شة الموضوعات المقترحة، ال سّيما موضوع إقسنأخذ الوقت لمنا .معالجتهاللنا  مناسبة
أن يتشّكل قريًبا بسبب متطّلبات اإلدارة الحديثة للجامعات المرتبطة بالرهبنة اليسوعّية يجب  ومجلس إدارّيين

إذا كان لدّي حول التعليم العالي.  285/2014وبقرار من وزير التعليم العالي في لبنان، تطبيًقا للقانون 
اهين : األّول هو أّن ِمَنح ، فسيكون في اّتج2002أنقله إلى مجلسكم الالمع القائم منذ العام  هاجس أوّد أن

في وجودة الم ّيةالتضامن الروحهائاًل يقع على عاتقنا. ولكن  اب، في مختلف فئاتهم، أصبحت عبءً الطال
قدامى طالبنا وأصدقائنا تحّض أشخاًصا على إنشاء صناديق أموال في رئاسة جامعة القّديس يوسف من 

 هؤالء األشخاص هو السّيد سليم إّده الذي أودع مبلغ مليون  أجل تقديم ِمَنح دراسّية للطالب المحتاجين. آخر
جميع   لتلبيةمليون دوالر أمريكيّ  150 نحن بحاجة إلى هبة قدرهافي ما يتعّلق باألموال . كنقطة بداية
 .للتنميةصة أموال الجامعة المخّص ب عليًّاف لمّس ادون من  إلى الطالب حنَ طلبات المِ 

وتقّدمت  معاهد الدكتوراه في جامعتناانطلقت  األكاديمّية. لقدلبرامج لنا بتجديد عرض اإلّتجاه اآلخر يتعّلق
الماستر الجديد في ، و غة اإلنجليزّية مثل الماستر في النفط والغازبرامج الماستر باللّ ُوِضَعت و  ،بخطى حثيثة

دارة  في العالج المهنيّ  واإلجازةة والبتروكيمياء، ص في الهندسة الكيميائيّ والتخّص  قاعدة البيانات العلمّية، وا 
كون في خدمة مجتمعاتنا واحتياجاتها لبرامجنا لن يّ تجديدذلك ... نريد مواصلة هذا العمل ال األعمال، وما إلى

 .ااء والقادة في مجاالتهم كما فعلنا دائمً األشخاص األكفّ  ، وتنشئةأكثر فأكثر ةالحقيقيّ 

م أي "يعلّ   « Docet Omnia »غة الالتينّية باللّ  رانس" هو التاليأصدقائي األعّزاء، شعار ال"كوليج دو ف
ا يمكننا أن إّنه شعار أساسّي جدًّ  للكّل" كّل شيء م"يعلّ أّي  « Docet omnes omnia » لا"، ويقكلّ ال

 .معرفة هو مصدر كلّ  لمجد منو  البشر الكبرى مصلحة نحن أنفسنا من أجل نعتمده 


