
للفائزات في  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل منح الجوائز
، في (سبتمبر)أيلول  27، يوم الخميس الواقع فيه (فرنكوفونّية)أعمال ناطقة بالّلغة الفرنسّية  سّيدةمسابقة أفضل 

 .قاعة فرانسوا باسيل

 

 بالّلغة الفرنسّية ناطقة سّيدة أعماليسعدنا، ال بل نفتخر في جامعة القّديس يوسف أن نساهم في نجاح مسابقة أفضل 
بدعٍم من جريدة  Berytechأجرتها الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية و"بيريتيك"  وهي مسابقة في مجال ريادة األعمال

 بنك سوريا والخليجو  ، Commerce du Levantو"الكومرس دو لوفان"   L’Orient-Le-Jour"لوريان لوجور" 
SGB  ها طريقة إنّ  .لرياضةبتكار وا، حرم اإلعام في هذا الحرم الجامعيّ  كلّ  لها كما في ة الجامعةمن خالل استضاف

ظهار ما تعرف المرأة ن فقط للدعوة للتنافس بجتستضامن مع هذا العدد الكبير من النساء الالتي لم يبالنسبة إلينا لن وا 
اآلالف لدعوة  أيًضا بل استجبن، األعمال واإلقتصادريادة وفي مجال ، تكون في مجال اإلبداع واالبتكار كيفو  أن تنجزه

 قدراتهنّ  ندؤكّ ن ويبرز  ليومهاراتهنّ  ينشرن براعتهنّ  والّلواتي ،ةالجامعيّ  شهاداتهنّ  يتسّلحن بقّوةواتي اللّ  اتبنانيّ من النساء اللّ 
 بلدنا. اإلقتصادّية في حياة شريكات في النّ على أن يك

ا في مجال مشاركتها مً ة قد أحرزت تقدّ بنانيّ المرأة اللّ  : على الرغم من أنّ  النقاط الثالث التاليةم قدّ أن أ في هذا السياق، أودّ 
لتحتّل مكانتها ا من النساء في العالم، كغيرهتناضل، أن  إال أّنها يجببلدنا، في ة جتماعيّ ة واإلقتصاديّ ياة اإلفي الح
 من نفسها ثقةاجامعتنا لم تكن خائفة بل و  أستطيع أن أقول إنّ . ةالمسؤوليّ  في موقع ون كلرجل لتمع ا ةساويتم وتكون 

نيابة ات و : العديد من الكليّ  الجامعة إدارةفي  ع النساء على الحصول على مكانهنّ لتشجّ  ،اليوم ال سّيماو  ،فترة طويلة منذ
في  شجاعتهنّ ب، وكذلك وبصيرتهنّ  بالتزامهنّ  عارمةبسعادة  نشعر تجاههنّ نساء   مراكزها اليوم تحتلّ  رئيس الجامعة

رجااًل  نن ألن يصبحيال يسع   نّ هو أنهّ  نّ زهما يميّ  أعتقد أنّ  ة.صالح الطالب والحياة الجامعيّ من أجل خاذ مبادرات تّ ا
 نصبحي، ةالخاّص  نّ اته، وشخصيّ تهنّ ، وفرانكوفونيّ نّ ، ومهاراتهةاألنثويّ  تهنّ هويّ من إنطالًقا ، ولكن اتقادر  نّ هأنّ  نليثبت
ن ة األخرى حيث يتعيّ ة والخاّص سات العامّ هذا الوضع ليس هو نفسه دائًما في المؤسّ  نا نعلم أنّ لكنّ  .عليه اليوم نّ ما ه

 .ةحياتها المهنيّ  طّورت كيبمصاعب وتواجه صعوبات  على المرأة أن تمرّ 

ووفًقا لألرقام الرسمّية، يوجد في لبنان ما يقارب   كما أؤّكد أّن شريحة من الطالبات الجامعّيات اللبنانّيات هي من اإلناث.
أكثر  يبلغ عددهنّ ، في جامعة القّديس يوسف في المائة من الفتيان. 45في المائة من الفتيات الجامعّيات مقابل  55
في المئة من الهيئة الطالبّية في جميع المجاالت، مثل مجال الصّحة والهندسة، ناهيك عن اآلداب والعلوم  60من 

 بنفسها.تحّققه المرأة شرط أن تثق  إذا كنُت أقّدم هذه األرقام، فألقول إّن المستقبل هو باألحرى للمرأة وسوف اإلنسانّية.
والخبر الساّر هو أّن  على تحّمل أعباء العائلة واألطفال أكثر من الرجل.يتمحور المرأة  اهتمام وهو أنّ هناك دائًما واقع 
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واتي بدأن مشروًعا أكثر من خمسين في المائة من النساء اللّ : بعد ثالث سنوات، لبنان يقترب من المعّدالت األوروبّية 
 !طالق ناإلولذلك ال يوجد سبب لعدم  .من الرجالرقم  من ، وهو رقم قريبعملسيستمرّن في التجاريًّا 

في ريادة األعمال في لبنان  ةالفرنكوفونيّ  ةالجامعيّ  : اليوم، تتعّلق التنشئة نقطتي الثالثة التطّرق إلى إلى ؤّدي بيذا يه
في والطالبة الطالب  وضعتنظيم ا من الحصول على ، تمكنّ مع الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية مًعا. بالنساء والرجال

أو في  هذه ،مثل أّيامنا ،ات، سواء في أوقات األزمهذا االهتمام بالتنشئة .ةبنانيّ في الجامعات اللّ  مجال ريادة األعمال
في  هاطالبلدى  بتكاراإلو  عة التي تسعى إلى تنمية حّس اإلبداعة الجاممن مهمّ ال يتجّزأ ، هو جزء الطبيعيّ  فترة النموّ 

األعمال  سّيدةتسليط الضوء على  . إنّ ن الغده  م   تكون  قد ال مهن األمس واليوم حيثة في عالم ، خاّص المجال المهنيّ 
أحالمهم و  سليح شبابنا بالمهارات الالزمة ليحّققوا ذواتهمت يبرزان أيًضا ضرورة مت اليومظّ  ة التي نُ ة والمسابقنكفونيّ الفر 

 .ازدهار بالدهم في ويساهموا

  للفائزات !وتهانيّ دة مسابقة جيّ  مأتمّنى لك

 


