اليسوعي ،رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت ،في توقيع إتّفاقيّة
كلمة البروفسور سليم دكّاش
ّ
بين جامعة "اوتاوا"  ،Ottawaوالجامعة اللبنانيّة وجامعة القدّيس يوسف في بيروت ،في  14كانون
صة "زوم" .Zoom
األول (ديسمبر)  ،2020عبر من ّ
ّ
بادئ ذي بدء ،أودّ أن أقول إنّنا نشكو من التكنولوجيا على أنّها تضلّلنا أحيانًا ،ولكن عندما تدخل حيّز
العمل فهي تقوم بهذا العمل بشك ٍل جيّد ،ألنّها تقيم بيننا ات ّ ً
صال ل بل شركة ،وأنا أجرؤ على قول ذلك،
تفرقنا ،ولكن هناك حقيقة واحدة أل وهي الهتمام بإنجاز
على الرغم من المسافات والمحيطات التي ّ
مه ّمتنا األكاديميّة وكذلك اللّغة الفرنسيّة التي تس ّهل علينا مه ّمة القدرة على التواصل والغتناء بالقيم التي
ّ
تعززها والتي تجلبها إلينا وإلى اآلخرين.
إنّه لمن دواعي سرورنا تعزيز هذه العالقة الثنائيّة ،إن لم تكن الثالثيّة( ،ألنّها تو ّحد جامعة "اوتاوا"
Ottawaوالجامعة اللبنانيّة وجامعة القدّيس يوسف في بيروت  )...اليوم نوقّع إت ّفاقيّة تعاون تؤ ّكد على
تقديم المنح الدراسيّة في الماستر إلى  2إلى  3طالب قادرين على متابعة دراستهم في "اوتاوا" مع العلم
شكرا جزيالً لكم ،ليس فقط بسبب ات ّخاذكم قرار تقديم هذه
أنّنا سنكون في حيرة بشأن الختيار فيما بينهمً .
ضا ألنّكم فكّرتم بنا في لبنان المنكوب الذي يرزح تحت وطأة األزمات بك ّل
المنح الدراسيّة ،ولكن أي ً
أنواعها.
تحدّث السيّد فريمون  Frémontعن العالقات بين كندا ولبنان من خالل العديد من اللبنانيّين ،وأودّ أن
أقول ّ
ي
ي والقتصاد ّ
إن هذه العالقات القديمة أصبحت عريقة ،وقائمة على تقليد طويل من التبادل الثقاف ّ
منذ بداية القرن العشرين .عندما زرت مونريال  ،Montréalقبل عشر سنوات ،التقيت بممث ّلي الجيل
الثاني من المهاجرين اللبنانيّين في كندا الذين أخبروني عن آبائهم وأجدادهم الذين وصلوا في بداية القرن
العشرين إلى الكيبيك  .Québecأشير إلى ّ
أن عالقاتنا تتجاوز موضوع الهجرة لتصل إلى المستوى
ي ،إلى جامعتنا ،جامعة القدّيس يوسف في بيروت.
األكاديم ّ
ي
هذه ليست ّأول اتفاقيّة بين جامعتنا ومؤ ّ
سسة كنديّة .بمرور الوقت ،ت ّم إنشاء عالقات تبادل أكاديم ّ
لتستمر مع جامعة "مونتريال"  Montréalعلى مستوى العديد من الكليّات ،مثل معهد "البوليتكنيك"
ّ
 École Polytechniqueالذي يستقبل سنويا مهندسين شباب في إطار دبلوم مشترك .وهناك ات ّفاقيّات
أخرى تربطنا بجامعتي "لفال"  Lavalوال"كيبيك" .Québec
ل بدّ لي ،من منطلق الصداقة والواجب ،أن أحيّي حضور أمين معلوف ،العضو الالمع في المجلس
ضا ،بما أنّه درس العلوم القتصاديّة وعلم الجتماع في
ي للجامعة ومن قدامى جامعتنا أي ً
الستراتيج ّ
الست ّينيّات ،وأقول هذا ألجعله أكثر شبابًا.
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يمر بأوقا ٍ
ت عصيبة ،وجامعاتنا في لبنان ،تبذل قصارى جهدها لمواصلة مه ّمتها في تنشئة
لبنان الذي ّ
أفضل الموارد البشري ّة في المنطقة .نحن نعمل وسنواصل العمل للخروج من األزمة ذات الجوانب
المتعدّدة من النواحي الصحيّة والقتصاديّة والجتماعيّة والسياسيّة.
بهذه الروح نطلق النداء لمساعدة بلدنا وشعبنا ليتم ّكن من الخروج من الهاوية .أنا متأ ّكد من ّ
أن شبابنا
ي للبنان أكثر عدل ً
ي سيعرف كيف
ّ
يتدرب ويصبح مؤهّالً من أجل بناء مستقبل مستدام وقو ّ
اللبنان ّ
وإنصافًا.
شكرا لك ّل من
ي قد ًما.
ً
نتمنّى أن تكون إت ّفاقي ّة هذا اليوم مثالً جيّدًا للدرب التي يجب أن نسلكها للمض ّ
ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة التي نشهدها اليوم .نحن على ثقة من ّ
أن العالقات الجيّدة بين الجامعات
ثمارا طيّبة.
موجودة هنا لغرس شجرة جيّدة تؤتي ً
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