
قاء كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف اللّ 
(، CEULNاجلامعّية يف لبنان الشمايّل ) عشر لشركاء مركز الدروس السابعالسنوّي 

، يف الساعة الثانية عشرة 2018( مارس) آذار 24يوم السبت الواقع فيه 
 املينا. –، طرابلس « Silver Shore » الشاطىء الفّضي والنصف، يف مطعم
قاء الذي جيمعنا من سنة إىل أخرى، وهو لقاء مثل هذا اللّ ك  ،قاءاتتتجّدد املناسبات واللّ 

أم  أكانت على مستوى الثانويّ  ،هي قضّية التعليم والرتبيةالشركاء واملتعاونني يف قضّية واحدة 
أكان ذلك ضمن  ،وحنن نعّبّر عن شكرانقاءات ويتجّدد الشكر ليدوم، التعليم العايل. تتجّدد اللّ 

أكنتم  ،ألنّنا عارفون أبّنكم معنا يف هذه املغامرة ويف محل هذه القضّية ،قاء أم خارجههذا اللّ 
 يف ميدان اخلدمة العاّمة أو البلديّة أو يف جمال إدارة األعمال نيرؤساء مؤّسسات تربويّة أم مسؤول
 ها. التجاريّة واملصرفّية والصناعّية وغي 

 أؤّكدقاءات ورّّبا تعود الوجوه نفسها أو أّن وجوًها تغيب أو غيها جديد، إاّل أّّن تتجّدد اللّ 
إليكم ّبزيد من الشوق وبفيض متجّدد من احملّبة أنتم أهُل  أنيتألنّنا  يشبه سابقهلكم أّن ال لقاء 

للراتبة أو للروتني يف طرابلس والقلمون وزغرات وغيها من مدن منطقة مشايل لبنان. فال مكان 
دوًما من ذلك احلّب الذي عالقاتنا، بل إّّنا عالقات متينة بيننا، نفتخر بـها ونريد أن تتغّذى 

 جيمعنا يف جمال خدمة التعليم والرتبية.

أيّها األحّباء، سوف أحتّدث سريًعا عن بعض القضااي اليت هتّمنا. أتطّرق أّواًل إىل بعض القدمي 
عتماد نّه خالل األشهر األخية من هذه السنة سوف ننال اإلإاجلامعة، فأقول  اجلديد ّبا خيصّ 

 وكاالت اعتماد اجلودة األملانّية اليت عملت معنا لضمان اجلودة من إحدى أهمّ  األوروبّ 
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هبدف قراءة واقع اجلامعة على خمتلف املستوايت األكادميّية  ،خالل سنوات ثالث ،ابلفرنسّية
والتعليم والّبامج واألحباث العلمّية واحلياة الطالّبّية واخلدمات اإلداريّة وموقع قدامى الطالب يف 
أسرة اجلامعة واألساتذة وغي ذلك من األمور. فنحن نعرف معكم ومنكم أبّن جامعةً مثل جامعة 

من دون ، 1875 السنة يوت، إن هي استمّرت يف اخلدمة والرسالة منذالقّديس يوسف يف ب
ها ومستوى الشهادات هتا على أن تكون ضامنة جلودة تعليمَكَلل أو َملل، فإّن ذلك يعود إىل قدر 

طرأت وتطرأ على التعليم العايل،  ومع املتغّيات اليت ،اليت تسّلمها إىل طالّبـها. إالّ أنّنا نعرف اليوم
من املفيد للطالب املرّشح إىل اجلامعة واآليت من املدرسة وكذلك األهلني املهتّمني ّبصي  أبنّه
ة وهذا ما تتطّلبه كون لدى اجلامعة أتكيد ضمانة جودة عّب شهادة عامليّ يهم وبناهتم، أن ئأبنا

 العايل اليوم وما سوف حتصل عليه اجلامعة بصورة حصريّة.  قوانني التعليم

 للحديث، وذلك ما تطّرقت إليه يف حديثي ملناسبة عيد اجلامعة الذي يقع يف وهذا ما يقودان
يف  يضرُب الوسط اجلامعيّ التاسع عشر من شهر آذار، إىل بعض الفوضى واالضطراب الذي 

موضع شّك  أصبحت اللبنانّية  وذلك ما هو مثار حزٍن وقلق عندما نرى أّن الشهادةبالدان 
ى وتباع أو أّن البعض يصوّرر للطالب أبنّه يستطيع أن حيّقق أمانيه رت شسلعة تُ  أمست، و وريبة

حىت ولو مل يكن لديه القدرة العلمّية أو األكادميّية على ذلك، فيزّج يف ختّصصات متقّدمة، 
فيندرج  ويف انسداد األفق أمامه،يستخرُج منها ورقة ال تفيده بشيء سوى إدخاله يف اجملهول 

وجّلها آٍت من  ،قتصاديّة اليت نعيشهالني عن العمل. فبالرغم من األزمة اإلامسه على قائمة العاط
وظروف يطغى عليها عدم االستقرار، نستطيع القول أبّن املتخّرجني  مبعثرةقتصاديّة إسياسات 

من جامعتنا، إىل أّي فئة انتموا، هم مطلوبون لسوق العمل أكثر من غيهم أبشواط، حيث أّن 
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شباب ومتخّرجي إدارة األعمال يوقّعون على اتّفاقات تشغيلهم قبل نيلهم بعض املهندسني ال
 على اإلجازة. 

ورّّبا مسعتم أيّها األحّباء عن اتّفاٍق مّت توقيعه بني جامعتنا واجلامعة األميكّية يف بيوت للتبادل 
واألساتذة والطاّلب وإقامة املشاريع املختلفة  يف جمال التعليم والبحث العلميّ  واألكادمييّ  العلميّ 

وإميااًن منّا أبّن ثروة لبنان األساسّية كانت وال تزال يف  إعالانً بني اجلامعتني، فإّّنا قمنا بذلك 
قدرته الثقافّية ويف إعداد موارده البشريّة اإلعداد املتميّرز اخلاّلق وذلك ما مسّيناه حتالًفا بني 

اليت صنعت وتصنع إرادة هذه البالد وقيمتها  بنانّية وكذلك اجلامعة اللّ  بنانّيةة اللّ اجلامعات التارخييّ 
 املضافة.

آلداب الشرقّية قد تطّرقت حضرة املديرة يف كلمتها إىل برانمج اآلداب العربّية اخلاّص ّبعهد الو 
بّد من قول فال  ،ىل فرع الشمال هذه السنة هبّمة األستاذ الدكتور إميل يعقوبالذي مّت إدخاله إ

وتشجيع حضرة  ،مدير املعهد ،إىل جانب انفتاح األب صالح أبو جوده ،عنادهأبّن كلمة حّق 
يف  هو الذي فتح الباب أمام حوايل مخسة عشر طالب لاللتحاق بّبانمج الدكتوراه ،املديرة

شّك أّن ح برانمج املاسرت يف اآلداب العربّية يف السنة املقبلة. فال فتَ وأنمل أن يُ  اآلداب العربّية
هذا دخال إلوجود مكتبة سااب زريق ودارها الثقافّية العربّية كجزء من هذا املركز فتح الباب 

الذين يوّدون الدراسة يف هذا اجملال، فذلك يعود إىل  من وإذا كان هنالك العشرات .التخّصص
بّية املستندة إىل اتريخ طويل يف هذا اجملال وإىل رغبة الطاّلب يف إكمال جودة الدراسات العر 

ّن جامعتنا أمن جامعة القّديس يوسف يف بيوت، مع العلم  ابلتحديد ،دراستهم ونيل الشهادة
منًحا جلميع الذين تقّدموا وتسّجلوا فيها من دون  وّفرتهذه الدراسات عندما  مادايا  دعمت
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والعلم األعمال الذي تقّدمت به كلّية إدارة  عتماد الدويلّ اإل طلبوملناسبة متييز أو تفريق. 
ختصاص لكي يبقى مفخرة للطاّلب ون على تدعيم فرع الشمال هلذا اإل، فإنّنا مقبلاإلداريّ 

وعملوا يف ّنّو منطقة  وحصلوا على الشهادة يف هذا اجملالفيه دراستهم  االقدامى الذين اتبعو 
 جذب أكّب عدد من الطاّلب إليه. قادرًا على  املركز وكذلك ليستمرّ  ،طرابلس والشمال

وّبا إّّن تكّلمت عن املنح اليت أعطيت لطاّلب قسم الدراسات العربّية، فإّّن أشي إىل أّن جامعتنا 
وليسوا م يف اجلامعة اليسوعّية ن يستطيعون التعل  تتابع تطبيق سياستها يف دعم الطاّلب الذي

وصل عدد  اليوم قتصاديّةلتسديد مستحّقاهتم. ففي ظّل األزمة اإل ،ّبا فيه الكفاية ،ميسورين
الّبامج التقليديّة من اآلن صل عشرة يتابعون من أ يف اجلامعة طالب آالفاملنح إىل أربعة طاليب 

 فرع إجازة وماسرت ودكتوراه ّببلغ إمجايل جتاوز الثمانية عشر مليون دوالر سنوايا وأوّد القول إنّ 
الشمال على وجه اخلصوص له رعاية خاّصة يف هذا اجملال، إذ إّن العديد من طالّبه ينالون 

جتماعّية، فإنّنا إهو مهّمة مجاعّية و  ،وخصوًصا التعليم اجلّيد ،املساعدة املرجّوة. وألّن دعم التعليم
ّقق ثروة لبنان احلّق ون مجيًعا للمشاركة يف أي عملّية لدعم هذا التعليم ألنّه هو الذي حيمدعوّ 

 .والعامليّ  العربّ  ينيابلقيمة املضافة اليت تعّزز مكانة لبنان على املستو زه ومتيّ 

أوّجه الشكر ابمسكم للسّيدة فاداي علم اجلمّيل وفريق عملها على كالم عندما ختام ال وخيُ 
ن جُيّدد الشكر لكم حلضوركم معنا اليوم يف يوم الشركاء وخي ختام أ ،يمها هذا احلدث اليومتنظ

هنا، والشريك يتعاهد مع الشريك وخصوًصا يف اجملال الرتبوّي على محل قضّية الرتبية يف القلب 
أجيال املستقبل  إذ أّن املهّمة هي إعدادوالفكر مًعا، فهذه املسؤولّية كبية وخطية يف آٍن مًعا، 

هد أن تبقى جامعة القّديس يوسف يف بيوت وهي تسي اهلوينا حنو ذكرى اإلعداد اجلّيد. ونتعا
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العايل ويف الوقت عينه شاهدة على جودة سنة على أتسيسها خادمة متواضعة للتعليم  150الـ 
املساحة الواسعة اليت ينشأ فيها الطالب على حّب  ى تلكومدافعة عنه، وأن تبقهذا التعليم  

العيش املشرتك وطن التسامح  وحبّ راّيت، وطن االحرتام املتبادل الوطن، حّب لبنان وطن احل
الذي دعا إليه مساحة مفيت طرابلس الشيخ مالك الشّعار يف حماضرته واحملّبة، وطن العقل الواعي 

احلّر يف مركز اجلامعة، بدل اجلهل والتجاهل واإلرهاب، وابلتايل نكّون مًعا اإلنسان املسؤول 
اجلامعة واملدرسة واملؤّسسة  . فمًعا نستمّر لنبينالروحيّ  تراثهوالواعي املتجّذر يف أرضه ويف  املؤمن

 اإلنسان والوطن.و  واملصنع

 

 


