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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل 
االجتماعات )، في قاعة دولتنا لنا(  Governance 4Youthتوقيع إتّفاقيّة إطالق مشروع 

، في الساعة الثالثة من بعد 2021أيّار (مايو)  11، يوم الثالثاء الواقع فيه في رئاسة الجامعة
  الظهر.

  

 ،ةوالقاضي جورج عطيّ  التفتيش المركزيّ هيئة  حضرة السيّد رئيس

  ،ل فليحان الماليّ سرئيسة معهد باوض، مستشارة مبيّ  ءدة لمياالسيّ حضرة 

 ،شرباتيالدة كارول السيّ حضرة 

مين والطالب، ائي المعلّ ، أعزّ راءالعمداء والمدوالجامعة، رئيس اب دات والسادة، نوّ السيّ حضرات 
 ،اءاألعزّ أصدقائي 

 

فتح الباب أمام القائمة على  خاّصة بالمواطنةالو المفيدة ي هذه المبادرةشيء أن أحيّ  قبل كلّ  ودّ أ
ة. ة اللبنانيّ الشباب للقيام بتدريب مدفوع األجر لبضعة أسابيع في اإلدارة العامّ  ةطالب الجامع
دة وا الفكرة، بدًءا من السيّ بلورخالص الشكر لألشخاص الذين تعبّر عن كلمات  هي كلماتي األولى

 الدليل المدنيّ  داعمي مشروعويهما، دة كارول الشرباتي، باإلضافة إلى فريقَ ض والسيّ لمياء مبيّ 
Siren ، والدة  ،جانب الجامعة من ،توفيق رزق الذي رافق رئيس الجامعةنسى نائب أدون أن من

 تعّهدالذين ت راءوالعمداء والمدكما أشكر  ،إنجاًزا رائعًاالذي آمل أن يصبح  األكاديميّ هذا العمل 
  .في القطاع العام البيّ الطاالنخراط هذا باتهم ومعاهدهم كليّ 

الذي قامت على أساسه  التي تُعتَبَر بمثابة الحدسإحدى األفكار بر، بهذه المناسبة، أن أذكّ  أودّ 
هذا الحدس  لقد عبّريس يوسف في بيروت خالل العقد األول من القرن العشرين. رسالة جامعة القدّ 

والصيدلة،  ،والطبّ  ،والهندسة حقوق،ة مثل الات المدنيّ ى بالكليّ من خالل إنشاء ما يسمّ  ،ببساطة
هيكلة  هو كان لهما هدف شبابج الطالب اليوتخر ةالجامعيّ  نشئةالت ة، أنّ ة الشرقيّ وكذلك الكليّ 

ة التي كانت تلوح في األفق. أصبح هذا أسس الدولة اللبنانيّ وضع  خاصّ  ع، ولكن بشكلٍ المجتم
ة، باإلضافة إنشاء معهد للعلوم السياسيّ  ة األولى، حيث تمّ بعد الحرب العالميّ  اتياسالحدس واقعًا مؤسّ 

إلى ة ة واإلداريّ السياسيّ ، من أجل تقديم دبلوم في العلوم حقوقفي ال واللبنانيّ  إلى الدبلوم الفرنسيّ 
بار ة بسلسلة من كة وخدماتها العامّ دعم الدولة اللبنانيّ من أجل ة معهد اإلدارة العامّ  أن تّم تأسيس

فو فترة طويلة، موظّ خالل شعارهم تكريس أنفسهم لخدمة الدولة ومواطنيها. و موّظفي الدولة
 ،بصماتهم على القطاع العامّ تركوا ساد، بون في مدرسة الكفاءة والحياد ومكافحة الفالدولة المدرّ 

  .وكلمتهم العادلة م،وحكمه
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سنوات فقط، مع  6في الجامعة، قبل    الرشيد كموالح عاّمةة اللوظيفمن خالل إنشاء مرصد ا

، أردنا أن Pascal Moninاليوم األستاذ باسكال مونين  هستكمللذي ااألستاذة فاديا كيوان، وا
في خدمة  ما زلنانا د أنّ ونؤكّ  ،لبهذا الحدس األوّ في جامعة القدّيس يوسف، ة ر أنفسنا بقوّ نقول ونذكّ 

ا للتنمية من جميع كً فاعالً ومحرّ  المرء كونيالجامعة اليوم أن  من مهامّ  ة، ألنّ الدولة وإدارتها العامّ 
 -2018لألعوام  خّطتها االستراتيجيّةالجامعة و شرعةالنواحي، على النحو المنصوص عليه في 

ة، جامعتنا ذات منفعة عامّ  التأكيد على أنّ  شرعةة المستوحاة من المن ثوابت هذه الخطّ  .2520
ة تضع مصالح جميع المواطنين ومصالح الدولة قبل أي بحث عن رضا وبالتالي لها رؤية وطنيّ 

  .خاصّ 

في اإلدارة  شابّ  20تدريب لـ  20ـ القيام بنا قبول هذه المبادرة بيلإبالنسبة  ليس باألمر االستثنائيّ 
 ،ة من خالل طالبهاالخدمة العامّ مع صال، كجامعة، في إعادة االتّ مستجابة  ال بل هي رغبةة، العامّ 

. ال في بيروت يس يوسفب بالكثير من المهارات القادمة من جامعة القدّ ى اليوم، ترحّ والتي، حتّ 
ل فعل ة يشكّ إلدارة العامّ لهذا التقارب  أن أقول إنّ  ني أودّ ر أهداف هذه المبادرة، لكنّ أن أكرّ  أودّ 

خدمة  في الطالب االستعداد ليكون ال سيّماإيمان بمستقبل بلدنا وعمل مواطنة يجب معرفته، و
لوطنهم،  نيوالمحبّ  نيسن المتحمّ يهؤالء المواطنمكّونة من كن تالدولة. ما هي الدولة إن لم 

في عالم  والبنى عن إرادة النخبة لتحويل الهياكل رينعبّ مفي انتعاشه وخالصه وال نيوالمساهم
 .ة العالقة بين خدمات الدولة والمواطنغيّرت فيه علوم اإلدارة الحديثة والتقنيات الرقميّ 

الدولة  إداراتف على ل في اختيار طالب الجامعة للتعرّ ي المتمثّ اليوم، من خالل مواجهة التحدّ 
 منة وقات الحاليّ األة في رغبتنا في القول، خاصّ  بديالمختلفة، نريد أن نُ  مابأشكاله والقطاع العامّ 
إال  ىسعتال  تيال ةالصالح ائرة والضمينتظر المهارات الشابّ  هذا القطاع العامّ  ، أنّ انهيار الدولة

للمصلحة المشتركة للتعافي والتأثير في إجراء اإلصالحات الالزمة كي تكون الدولة قابلة للحياة. 
ل داخل سعى إلى دفع االبتكار والتحوّ يي ذال SIREN المشروع المدنيّ  ، نجعل شعارنا فين هنام

مجتمعاتنا من أجل ة الهدف هو أن نكون في الخدمة الصحيّ  ضمن أنبل حدوده ألنّ  القطاع العامّ 
  .لونه، أو منطقتهومذهبه، ودون النظر إلى دينه، من مواطن  كن في خدمة كلّ نة، إن لم الحرّ 

صال على اتّ  اللبنانيّ  ابّ وضع الش المتمثّل في لة هذا المشروع الرائدمَ شكري لحَ إذ أكّرر  ،إنّي
  نتداول فيها الحديث إال عنصفحة مضيئة في أوقات التُفتَح بلده، في ة باإلدارة العامّ  حقيقيّ 

 هذا إيماننا بلبنان فعل ألمل وتجديدمن أجل تزويدنا باا ة جد ها طريقة قويّ . إنّ ظالمالو وارثكال
 ! همواطنيإلى أفضل  ،أكثر من أي وقت مضى ،الذي يحتاج

 
 


