
 في المدارس رؤساء لقاء في بيروت، في يوسف القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور كلمة
 .اإلنسانّية العلوم حرم – خاطر أبو بيار مدرَّج في ،2018 األّول كانون  04 فيه الواقع الثالثاء يوم لبنان،

 

اي والغنّ  رجاءبال فعمالم السنويّ  التقليديّ  ّلقاءال يزال هذا ال إّنه ة في حياة الجامعة. إستثنائيّ لحظة  بحضوركم جدًّ
Frédéric  ميسترال فريدريك العندليب الذي يتكّلم عنه كما ألّنه، تينأو الرو  ال يقع أبًدا في الرتابة يتكّرر ولكّنه

Mistral  بعد عامعاًما  جماالً  نبرته وتزداد ال يتغّير تغريده إال أنّ ، هكذا تسير الحياة ريشه، سنة كلّ  "يفقد ."
رؤية، بال  يتمّتعشخص    المديرإنّ . أو مديرة مدير دمجرّ  من أكثر هما دائًما مدرسةأو مديرة  مدير نا،يلإ بالنسبة

 تهشخصيّ  من أجل أن يكّون هذا التلميذ تلميذ كلّ  عقل في رائدةال معرفةالو  القلب في رجاءال شخص  يبني
يثيرون و  ون إلينانضمّ ي ون زاليال  نيذلا تالميذة النوعيّ ب ةالمهمّ  هذه أنتم تؤّدون زة. من خالل التجربة، المميّ 

 .بيننا يتوّطد باستمرار الذي للتعاون  امتناننا عن عربن   أن ال يسعنا إال بالتاليو  ناعجابإ 

من  القادمينأولئك  لصالح شبابنا، هوتقوم به  مانقول إّن  فنحن الذي تقوم به الجامعة عملال تحّدث عنحين ن
 يمكنه طالب كلّ مع  متضامنين أن نكون  تناتأكيد على قرار مجلس جامع ذا العمل هوهو  مؤّسساتكم التربوّية،

ع المتوقّ  مندراسته.  في دفع أقساط مالّية واجه مشاكلقد يي ذوالفي جامعة القّديس يوسف  دراساته تابعأن ي
المقّدمة  الِمن ح من أخرى  أشكال عن ناهيك جتماعّية،ح اإلالِمن   نم مليون دوالر 19 تتجاوز ميزانّيتنا السنوّيةان 

 المئة في 94 أنّ الطالب من  رضامدى تستقصي  لقد أظهرت دراسة ميدانّيةتلفة من الطالب. مخ إلى فئات
لى تشجيع ع ؤّديالذي ياألمر  الدراسّية الِمن ح من ويستفيدون  جتماعّيةالخدمة اإل إعاناتعن  منهم راضون 

 شهادة )نظام إدارة الجودة( آيزو علىا مؤّخرً  حصلتي تهذه الخدمة الإلى  شيةدون خمن  للتوّجه تالمذتكم
IS0 9001 الموكلة ةالدراسيّ  حن  المِ  إنّ . همملّفاتة تحسين استقبال الطالب ومتابعمن أجل مبادرات  سوف نّتخذ، و 

المناسب. في هذه األوقات العصيبة  كمختيار ابشأن  بيننا ثقةعالمة  اباعتباره ةأهميّ  أكثر تصبح أن ينبغي مإليك
ي ذالالفظيع و  46 قانون بال يتمّثل أسباب أخرى  ولسبب من بينة، قتصاديّ إأزمة  التي يرزح فيه بلدنا تحت وطأة

 التعليمفي  الرائد النظام هذا ألنّ  ،ناعائالتبجانب و  مبجانبك كون ننا هو أن ردّ  ،الت أضراره وعواقبه ال ت قدَّرما ز 
في  نستمرّ  سوف امعً  ؛ السنين مرّ  علىببنائه  نحن قمنا ب لدينا،خ  الن   فضلأل أعطى التنشئةالذي  الوطنيّ 
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سوف ة التي بدأت مع مدارس القرن السابع عشر و األلفيّ  ةالتربويّ  الرسالة لتلك حاماًل  ،اصلبً  لكي يبقىالعمل 
 .أكثرال بل تأسيسه  ةمئويّ في في لبنان  ةالرائد بقىت

 برامجها تجديد في ،مصاعب التي تحيط بهاال من الرغم على يوسف، القّديس جامعة المنطلق، تستمرّ  هذا من
مجال الجامعات  يحتلّ ي بدأ ذال صطناعيّ والذكاء اإل اآللّية والروبوتات الرابعة، ةالرقميّ  الثورة عصرفي  هاوتعديل

كما سترتّد هذه  ،يختفي سوف وبعضها ،ِمه نعواقب على الالثورة سيكون لها  هذه أنّ  لموالشركات. نحن نع
الجهاز  هذا وأنّ  ،آلّي )روبوتّي( بجهازمرتبط  دماغكمالمحتوى الكامل ل أنّ  والتخيّ . حياتنا طريقةعلى العواقب 
القّية األخ العواقب وا عندئذ  لتخيّ . والشرّ  الخيرالقيام ب أجل من الحياة في مكوّجههو الذي سي (الروبوتاآللّي )
ة وكليّ  العلوم ةكليّ  أطلقتها ،رواًجا في أّيامنا األكثر إحدى شهادات الماسترنا. ّياتعلى سلوكالتي سترتّد  واإلتيكّية
 لكنّ  ة،التكنولوجيّ  راتالتطوّ  بهذه ةمعنيّ  غير حكوماتنا أنّ  الواضح من. الثورة هذه مواكبةمن أجل الهندسة 

 .ةالعلميّ  المعرفة إنتاج دعم تكمن فية الجامعة مهمّ 

لتزاًما إاد الذي يمنح عالمة ضمان الجودة عتما. كما تعلمون، أصبح اإلجدًّ  سارّ  رخب ال بل هو ،سارّ  خبر
رب ثالث سنوات، في االلتزام، كجامعة، بتقديم هذا يقا ما منذ أّمنا المرّبية،د تتردّ  لم. بالنسبة إلى الجامعات

لكي تمّر  ومن أجلنا وا معنا؛ صلّ  Acquinين" أك"ة األلمانيّ  الوكالة مع بالذاتهذا األسبوع  يتمّ  الذي عتماداإل
برنامج المعهد العالي للهندسة في  قامن، عامي منذ ،في أفضل الظروف. من ناحية أخرى  المعتمدين هذهزيارة 

 ةاألمريكيّ  الوكالة إلىوبرامجه  إلدارتهة، بضمان جودة اعتماد غة اإلنجليزيّ باللّ وهو برنامج  ،الشهيرESIB بيروت 
ABET  (عتماد للهندسة والتكنولوجيامجلس اإل ).دة للغاية الجيّ  األخبار شاطركمأن ن نودّ  األكثر شيوًعا في العالم

بالغها إلى ليّ األوّ  التقارير إعداد وتمّ  ،تّمت المعتمدين زيارة ألنّ   أيّ  ترد لم: ميد الكلّية وع رئيس الجامعةة وا 
في  وبشروطا عليه للحصول تكافح األخرى  الجامعات من أخرى  اتكليّ  فيه كانت الذي الوقت في مالحظة

حتراف اإل يعني هذا. ةالمقبل سنةمن ال (يوليو) شهر تّموز في الرسميّ  عتمادمنح اإل سيتمّ . كثير من الحاالتال
 تالمذتكم. من شراتالع يهإل ون عهدتالذي  المعهد العالي للهندسة في بيروت هالذي يتمّتع بالعالي 

 برنامج العالي للهندسة في بيروت  المعهد سيستأنف طويل، انتظار وبعد أخيًرا،. بكم يتعّلق آخر سارّ  خبر
 عامفي ال األهلّية الحرب وبسبب فاعالً  كان فقد، المقبل( سبتمبر) أيلول شهر من إبتداءً  المعمارّية، الهندسة
 غةاللّ ب اإلجازة برامج تستمرّ . أمورهم وأولياء المتعّددة التالمذة لطلبات تلبيةً  وذلك ،يتوّقف أن ضّطرإ  1975
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 درجة بافتتاح ،له التابع الفنادق إدارة قسم اللخ من ،األعمال إدارة معهد قام حيث النموّ  في ةاإلنجليزيّ 
دارة الطهي فنون  في البكالوريوس  .المطاعم وا 

 والتماسات  طلباتكم جميع على للردّ  مستعدّ  دائرة إعالم وتوجيه الطاّلبل الديناميكيّ  الفريق األعّزاء، أصدقائي
 أجل من .يوسف القّديس جامعة إلى لالنضمام إرشادات أو معلومات على الحصول في يرغبون  الذين التالمذة

 أن إال يمكن ال الذي المرّشحين قبول لنظام إصالح إجراء تمّ  مهّمتكم، وتسهيل أكثر خدمتكم في نكون  أن
 مبكر موعد هناك أنّ  أذّكر. أخرى  أماكن وفي لبنان في هنا الجامعات، أفضل في الدوليّ  النظام مع يتوافق
 يوم لتبدأ األخرى  الّلبنانّية الجامعات مع ستتماشى الجامعة في المقّررات أنّ  تعلموا أن عليكم ولكن للقبول
 في النظر إعادة ارتأت األسنان طبّ  كلية أنّ  أذّكر كما. عام كلّ  من( سبتمبر) أيلول شهر من األّول الثالثاء

 تبّني على يحّثها مّما سنة، كلّ  الطالب من المزيد قبول أيًضا قّررت الكلّية هذه ألنّ  الدخول، امتحان فكرة
 ،ةبنانيّ اللّ  البكالوريا برنامج توّفر ال التي المدارس منالصادر  الحثيث للطلب تلبيةً  ،األمر وكذلك. المسابقة

 سمعتنا على فقط نعتمد ال لكي شيء كلّ  نفعل نحن. المطلب هذا لتلبية عمله يمكن ما بعناية ندرس نحن
 القّديس جامعة شهادة تكون  بحيث ،ةوتعليميّ  ةأكاديميّ  ،مستمّرة مراقبة بتتطلّ  ةالحاليّ  األوقات ألنّ  ،العريقة
 .جهولم وغير معروف مستقبل أجل من سفر جواز بالفعل يوسف

. الّلقاء هذا إلى تعطيه أن دائرة إعالم وتوجيه الطاّلب أرادت الذي الموضوع هو هذا"، ثمارها من ت عر ف "التربية
 . يوسف القّديس جامعة في الموجود األكاديميّ  اإللتزام معإّنه ثمرة خيار التلميذ، وجهوده، وشغفه وطموحه 

 العالي للتعليم مؤّسسة بين ن و تفّرق كيف تعرفون   مدارس كمدراء خياركم وهو أهل التلميذ خيار أيًضا ولكّنه
 يؤّدي آخر ودبلوم بةالعصي األوقات هذه في خاّصةً  العمل إلى ويؤّدي قيمته له دبلوم وبين أخرى، وومؤّسسة

إناًء   السنة، لهذه ةرمزيّ  ةكهديّ  ،ملك منقدّ  أن أردنا السياق، هذا في. بسهولة عليه الحصول تمّ  هألنّ  البطالة إلى
 من فترة منذ تكان هاولكنّ  ةزراعيّ و  ةروحيّ  ةمحطّ ك تعرفونها التي ةاليسوعيّ  تعنايل مزارع تنتجه يالذ ىالمربّ من 
. الرهبانّيات من وغيرها ون اليسوعيّ  يديرها التي ةوالتكميليّ  ةبتدائيّ اإل المدارس ميمعلّ  تدريب لمركز اموقعً  الزمن
 قّيمة مساعدة تعت ب ر ،حديًثا ستتأسّ  التيالجامعة  فينخراط المهنّي الحياة الطاّلبية واإلدائرة  فإنّ  السبب ولهذا
 .المناسب المكان في يتواجدوا أن من وانمكّ تي ىحتّ  الشباب يجينللخرّ 
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 العاصمة، قلب في ستبقى، بيروت في يوسف القّديس جامعة فإنّ  إليكم، أوّجهها أخرى  رسالة هناك كانت إذا
 ما وقريًبا  سنة 75 عليه مرّ  الذي استقالله في لبنان عليها ي بنى أن في نرغب التي الخالدة القيم على شاهًدا
 الصرامة، من بروح  و  المخاطر، رغم على جامعتنا، ستستمرّ  السبب، ولهذا الكبير. لبنان ه على أّنهتأسيس مئوّية
 الطائفيّ  ابعطال ذات جامعاتال فيه تستمرّ  وقت في الّلبنانّيين الشباب ودمج المشترك للعيش مختبًرا تكون  أن في
 القّديس جامعة في اإلختيارّية ّيةالتعليم والمقّررات المواطنة، متعلّ  حول المناقشات إنّ  .التكاثر في التجاريّ و 

 من والعديد الطالبيّ  والبرلمان ،اإلجتماعيّ  اإللتزام إلى تقديمها في نرغب التي مةوالقي العاّمة، والتنشئة ،يوسف
 .لبنانيّ الّ  المواطن تنشئة أجل من التزامنا على شهود هي خرى األ األنشطة

 ما إطار ضمن توضع التي النادرة الّلبنانّية الجامعات من ،وصاعًدا اآلن من ،هي يوسف القّديس جامعة إنّ 
 هّيئي األمر الذي الخمسين، البحثّية مختبراتها خالل من المعرفة، تنتج جامعة ألّنها الثالث الجيل جامعة ي سّمى
 غير المستقبل على نمنفتحي أن يكونوا ولكن موجود هو لما عينمصنّ  فحسب أو مستهلكين يكونوا ال أن طاّلبنا

 أجل من أيًضا ولكن ،فيه والعمل للعيش رائًعا  مكاًنا بنالطاّل  نضمن أن في معكم مهّمتنا تكمن .حاليًّا الموجود
 .أفضل يستمّر في كونه لبنان أجل من مجتمع إقامة


