
وسف في بيروت، في افتتاح البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس ي ّية يلقيهاكلمة ترحيب
السابق ة( مع فخامة رئيس جمهورّية فرنسا طالب قسم التاريخ )العالقات الدوليّ يديره الذي  اّللقاء/النقاش

حرم العلوم  –مدّرج أبو خاطر  في ،2019 آذار )مارس( 6يوم األربعاء الواقع فيه ، السّيد فرانسوا هوالند
 الشام. طريقاإلنسانّية، 

 

 فخامة الرئيس،

ب ترح  و  بأن تستقبلكم ،فيها هيئة التدريس واإلدارة والطالب يس يوسف في بيروت، من خاللجامعة القد   تخرفت
الذي يحتفل في هذا  كبيرجامعتنا التي رافقت والدة لبنان ال .في جلسة الحوار هذه مع نخبة من طالبنام بك
، 1875منذ العام  ومتطل باتها ةة األولى لوجوده ال تزال ترتدي ألوان الفرنكوفوني  بالذكرى المئوي   ةالمقبل سنةال

ب ما يقار  في تنشئةزال ت وال تهمة ساجتماعي  واإل وطني ةالو ة، األكاديمي   من خالل مهم تها .سنة تأسيسها
 .فرنسا تاريخ تاريخه معهذا الذي نسج من لبنان  ا ال يتجز أجزء   كانوا وال يزالون يج خر   100000

د زاليي ال توال 2016أبريل  شهر نيسان/ في في قصر الصنوبر مكدي الرئيس، خالل خطبتسي    صداها يترد 
ون بالماليين الذين يشكل   م ا هو عليه: لبنان أكبر م ين، بالرسائل الثالث التاليةبناني  نا، نحن الل  ونتذك ر  في أذني  

عات، وقد جماة للعيش المشترك بين الوقوي   أصيلةلبنان هو رسالة  ثروة ال ينبغي تبديدها ؛ إن   وهذه، هشتات
ا علىو الصراعات،  قسىقاوم أ الذي  ديمقراطي  البلد هو ال؛ لبنان  المشتركالعيش  هذا يجب أن نكون شهود 

 ة.هذه الحري   وافقدتال فات، حافظ على الحري  عرف كيف ي

زالة اإلسي   ة وتعزيز مهارات نشقاقات غير الضروري  دي الرئيس، لقد كانت رسالتكم دوم ا دعوة إلى التسامح، وا 
 .الشباب

 جامعتنايسر  ة، ة اآلداب والعلوم اإلنساني  كلي  في ة قسم التاريخ والعالقات الدولي   خالل، من في هذه األمسية
، خاطب 1936عام الفي  رها.ال زو  في سج  ورسالتكم  مإدراج شهاداتكبالتالي لطالبنا و  مستماع إلى إجاباتكاإل

 ؛  الجديد بناني  الل   وطنلا خميرة في عجينةالعهم على أن يكونوا من جامعتنا وشج   بناني  الجنرال ديغول الشباب الل  
برسالة أمل  إلينا عرفون كيف تتوج هون ك ستدون أن  نحن متأك  في األوقات العصيبة الحالي ة من تاريخنا، و اليوم، 

 وتجديد وسالم.


