
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل توديع فيرونيك 

 Hervéوهيرفيه سابورين  Élizabeth Gayإليزابيت غاي و، Véronique Aulagnonأوالنيون 

Sabourin القّديس ، في الساعة السابعة مساًء، في حديقة رئاسة جامعة 2019تّموز )يوليو(  8، في

 يوسف.

 

 سعادة السفير،

 حضرات السيّدات والسادة،

 أيّها األصدقاء األعّزاء،

 
 

 هناك طرقات تفصل، لكّن الطرقات الحقيقيّة هي عوامل تقارب وشراكة.

ي كان خّط فصل وتماّس خالل سنوات الحرب الممتدّة من ذال وه ،أتحدّث عنه الذي الطريق، شارع الشام اهذ

السفارة الفرنسيّة ومعهدها الفرنسّي، ومكتب  .موتيتربّص بها ال ي كان منطقة ذالهو ، و1990إلى  1975

 تعرفأماكن ة، وكذلك جامعة القدّيس يوسف، ورئاستها وأحرامها، نكوفونيّ فرللبيروت التابع للوكالة الجامعيّة 

مكان للعيش المشترك وكة واالجتماعيّة لمدّة ثالثين عاًما كواحٍة للثقافة، والتنشئة الفكريّ  ء هذا الطريقكيفيّة إحيا

 سلًسا  ، رابًطاIle de Franceصبح، بدعٍم من منطقة "إيل دو فرانس" يحث عن الرفاه. لقد كان عليه أن بوال

لبنان األمس والغد، لبنان االنفتاح،  المسار الجيّد للبنان،دوًما يمثّل  طريقبالفعل كذلك. أودّ أن أقول إّن هذا ال ووه

ي نريده ذالحريّة واالعتراف المتبادل باآلخر. إنّه مثال لبنان الب المتمثّلةواحترام اآلخر المختلف والقيم الجيّدة 

اول والفساد. أنا ال أح طائفيّةللبنان الجهل، والممارسة السياسيّة المنحرفة، وال إدانة هو لكّل اللّبنانيّين. إنّهكما 

تقسيم العالم بين أخيار وأشرار، لكنّي أتذّكر أّن لبنان الذي نريده ال يتحقّق إال من خالل النضال الفكرّي 

 للحفاظ على هذه القيم حيّة.هم اءالبعض دم بذلواألخالقّي والروحّي الذي كان نضال أسالفنا. وقد 

أصدقائي  المشترك على هذا الطريق، طريق الشام.معنى وجودنا لبمثابة تذكير  يإذا قمُت بهذه المقدّمة، فه

وهيرفيه سابورين  Élizabeth Gay، مديرة المعهد الفرنسّي، إليزابيت غاي Véroniqueاألعّزاء، فيرونيك 

Hervé Sabourin عن امتناننا عشيّة لكم الجامعة لنُعرب مقّر رئاسة رة في صغّ ملجنة  ضمن، أردنا أن نلتقي

، حاملة األمل الفرنكوفونيّةعلى منكم كان شاهدًا جديًرا على حضور فرنسا وبشكٍل عاّم كّل واحد  مغادرتكم.

لقد كنتم في خدمة الثقافة واللّغة الفرنسيّة، وهما من ثوابت الجمهوريّة في مجاالت  .التعاطفووالصداقة والثقة 

والنهوض بالمرأة والدفاع عن حقوق اإلنسان، من أجل  ،متنّوعة للغاية تتراوح بين الفّن والفنون والعلوم

وكذلك تلك التي تسعى لالنفتاح على العالم )الناطقة باللّغة الفرنسيّة( المدارس والجامعات الفرنكوفونيّة 

. لقد كنتم حاضرين من أجل جميع اللّبنانيّين من دون استثناء أو الفرنكوفونيّة المتميّزة الفرنكوفونّي والعالمة

الخاّصة بفئة أو بمجموعة بشريّة على القيم ، ألّن القيم الفرنكوفونيّة ال يمكن أن تكون تلك تردّدونكما  ،مييزت

 حساب أخرى.

نحن ، جوارنا وبسبب نا،من أجلحاضرين أيًضا  مكنت مكين، فهذا يعني أنّ بنانيّ جميع اللّ من أجل  حاضرينم إذا كنت

 .من جّراء عدم االكتفاء نهمنشعر أحيانًا با كنّ نا نشعر باالمتياز على الرغم من أنّ 

ز حضورك المتميّ قمنا بتقدير  برّمته يس يوسفكارال وفريق جامعة القدّ ي مع نبأنّ  أقول بصدقسيّدة فيرونيك، 

ها نمليال يسعنا إال أن نشكرك على مساهمتك والصداقة التي حملتها وتح .ر في تعميق شراكتناالذي جعلنا نفكّ 

 .واألوسط دنىة في هذا الجزء من الشرق األلفرنكفونيّ ل مرّوجاليس يوسف ومشروعها جامعة القدّ  سرةأل

 دعم برامج التبادل من أجل متعاطفة معناو دائمة اإلصغاء إليناا وجد   ةقريب ، لقد كنت  تإليزابي السيّدةي تزيزع



 باسما. إلى تعزيز شراكتن ت  يالصعوبات، سع خضمّ في  ك،ة، ويمكنني القول إنّ الجامعات الفرنسيّ و جامعتنا بين

منذ أكثر من قرن وخمسة  ز هذا التبادل المستمرّ من تميّ  ندويستفيمين والطالب الذين ة المعلّ الكثيرين، وخاصّ 

 صالح الجميع.لعلى لطفك وبعد نظرك  كوثالثين عاًما، نشكر

 اصغيً مُ كنت من جهة ة في بيروت، لفرنكفونيّ لة يّ وكالة الجامعال، مدير مكتب هيرفيه سابورين دالسيّ حضرة 

على ة بمودّ  سهرت  ، ومن ناحية أخرى، فرنكوفونيّ ق بتعزيز طابعها اللتعليم العالي فيما يتعلّ ا ومتنبًّها لمتطلّبات

)ناطق باللّغة  أنغلوفونيّ ته في مواجهة تعليم أوجر فخرهمساعدته على استعادة بغية ومشاكله  عليمذا الته

مساعدة مدّ يد الد في لم تتردّ هي ، إلى جامعة القدّيس يوسفبالنسبة  .تجميع المجاال ة( يهيمن علىاإلنغليزيّ 

في العديد من الوالد كان حضورك مثل وجود األب . ًعا وصعوبةوتلبية الطلبات في المجاالت األكثر تنوّ 

، « la femme entrepreneure »دة األعمال" ، و"سيّ  "Bokra Job" مثلالمشاريع التي يصعب تعدادها، 

لبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ليسا على  إنّ . ةقة بالحياة الجامعيّ وغيرها من المشاريع المتعلّ 

 .الجامعيّة ةالفرنكوفونيّ  من أجل يّ استعداد لنسيان دورك الحاسم والقياد

بها لبنان  الحاسمة التي يمرّ  اتحظاللّ تلك في  ؛ امشترك بيننا جميعً  ن أمر واضح وجليّ ع كشفال أريد أن أ

تعاني أكثر من  ، التي أصابها الوهن،ةة واألكاديميّ والمدرسيّ  ،ةيّ اتسة والمؤسّ ة االجتماعيّ والمنطقة، الفرنكوفونيّ 

ي مساهمة فرنسا يجب أن نحيّ  .ةة والماليّ واألزمة االجتماعيّ  وباء التاجّي )الكورونا(جائحة الات من هزّ غيرها 

والمعتمدة، على أمل أن تكون المساعدة قادرة على  (ةالناطقة بالفرنسيّ ) ةالفرنكوفونيّ ة سات التعليميّ ؤسّ في الم

ة في استراتيجيّ  وهي جدّ ة، غة الفرنسيّ واللّ  والطبّ  ،ة األخرى التي تخدم الثقافةسات العلمانيّ إلى المؤسّ  أن تمتدّ 

ولكن  ،يس يوسفسات جامعة القدّ المزيد من الطالب في مؤسّ  ستقبلن في السنة المقبلة،  .المحنة فيلها دعمها 

 .األساسيّة همفي تغطية نفقات تهمالكثيرين يعتمدون علينا لمساعد أنّ  ن المؤكَّدم

 

 مّرة أخرى أشكركم على كّل شيء !

 لكم إلى اللّقاء. السيّدة فيرونيك والسيّدة إليزابيت وكذلك السيّد هيرفيه، أنا متأّكد من أنّنا ال نودّعكم بل نقول

 


