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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في اللقاء الذي جمع رؤساء 

  ، في مدّرج بيار أبو خاطر.2022أيّار (مايو)  19المدارس، في 

 

  

، 2022 عامالفي  دارسرؤساء المالذي يجمع   لقاءفي هذا ال وأنا أرّحب بكم اليوم يخالجني شعور بالتأثّر المتحفّظ

حرام المعاهد واأل يراتومدراء ومد ،والعمداء رئيس الجامعة،اب (نوّ وزميالتي زمالئي  كم، باسمشكرأ أناو

والحياة  ،والتوجيه والمعلومات ،والقبول ،والتمويل ،التنظيم المركزيّ  دوائرباإلضافة إلى  الجامعيّة في المناطق

التي  ربويّةالتي تعمل دائًما من أجل الطالب) لقبول دعوتنا في إطار الشراكة الت لدوائرة وغيرها من االطالبيّ 

نا نقول ودع ،. ولكنيتنتهمن دون أن  بركود عميق، تمرّ  كوروناأزمة جائحة ال تربطنا معًا. أستطيع أن أقول إنّ 

يقودنا إلى  مّما، ةالبشريّ ر اضراأل خصوًصا، وةر االقتصاديّ اضرقدر كبير من األب تبقد تسبّ  ه الجائحةهذ نّ إ

. عالم السالم األبديّ نحو نا غادروواألصدقاء الذين  هلة، األات الرائعة في التعليم والصحّ إحياء ذكرى الشخصيّ 

س، ها تمنعنا من التنفّ ة ال تزال قائمة، خانقة، ألنّ ة واالجتماعيّ لكن مع األسف، األزمة األخرى، األزمة االقتصاديّ 

قدر إلى ي إلى نشوء األحقاد والشكوك، وها، وتؤدّ ها انكماش للعالم والمساحة التي نحتلّ على أنّ  ها تقدم نفسهاألنّ 

 .أيًضا والتعايش كبير من التضامن وروح الوئام

 شعلةالعلى  تقد حافظ عّي الحرّ متعليم المدرسّي والجاالجهات الفاعلة في ال عن القول إنّ  غنيّ ، ي هذا الجوّ ف

رف اة الوصول إلى المعأطفالنا وشبابنا من أجل منحهم إمكانيّ  نشئةلة في تة المتمثّ رائعة الهذه المهمّ ل المضيئة

ة لمواصلة . هذه األزمة تجعلنا نشعر، من ناحية، بالحاجة الملحّ المفروضة عليهم اتشهادالعن طريق والمهارات 

التي التهديدات  ودولة، ألنّ  وطنكلبنان قبل فترة طويلة من تكوينه بكيان  ملتصقةة التي ما زالت هذه المهمّ 

ة عوامل، تتراوح ن من عدّ مؤامرة تتكوّ  تحيكة هناك يد خفيّ  يبدو أنّ  ؛ قائمة والجامعيّ  التعليم المدرسيّ  تطال

ع ا يشجّ ة، إلى عدم الثقة في المستقبل، ممّ ى بالليرة اللبنانيّ ، حتّ مصارفمن استحالة التعامل بشكل صحيح مع ال

وهو تعيين موارد أال اهتمام دائم جديد لنا ولكم، هناك دون عودة ؛ من لين على مغادرة البالد فينا المؤهَّ موظَّ 

ات لضمان الميزانيّ  السعيالثغرات و ين لسدّ فين إداريّ وعلماء كمبيوتر وموظّ  ،اءمين وأطبّ ومعلّ  ،ة جديدةبشريّ 

 ة، لكنّ ة شاقّ مهمّ هي  رة مؤّسساتنا بطريقة جيّدة إدامين. إنّ أتعاب المعلّ دفع سات أو ة، سواء لتشغيل المؤسّ الحيويّ 

ا على الرغم جد  ، والحماس قويّ واقفين صامديني عن القيادة ما زالت موجودة، وما زلنا الرغبة في عدم التخلّ 

ة إللهام والمطالبة بالطاقة الداخليّ ايسودها حظات لإيجاد  ساهم فيهذا يو، كّل شيء، وفي حباطمن لحظات اإل

رسائل الاآلخرين وإليصال بو ناوالثقة بنفس نا،وتعاطف بصيرتنا،ة لتطوير ة الضروريّ ة واإلنسانيّ الروحيّ 

 الذات. تخّطيإرادة الصحيحة إلى فِرقنا بطريقة جيّدة، رسائل األمل و
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 : ر عنها في النقاط التاليةا بخصوص الجامعة، أعبّ رسالتي اليوم وغدً 

وشهاداتنا المشتركة لطالبنا  ،وشهاداتنا ،وبرامجنا ،صاتناالباقة الرائدة من تخصّ في تقديم أكثر فأكثر  نستمرّ نحن 

 المتفّرغين اميننا حافظنا، على الرغم من مغادرة بعض معلّ ، ألنّ ةيّ دولة والولطالب المستقبل مع الجامعات الفرنسيّ 

تزال تنمو وتزهر، بل أيًضا نوعيّة  الباقة النوعيّة نفسها التي الفقط ليس  . نحن نقدّمخاّصةً غير المتفّرغينو

، قدامىال تالمذتكميجونا، م خرّ قدّ تمرور الوقت. حيث يمع  اهنقيحت ر، ولكن تمّ تغيّ تي لم تالوجودتها  التنشئة

شهاداتهم  مواصلةنة أو على مستوى د، سواء على مستوى وظيفة معيّ جيّ  استقبالهم بشكلٍ  هم، يتمّ شهادتهم ونشئتبت

)، FM( ة الطبّ كليّ في إيدي سعد، طالب السنة السابعة  حالة الطبيب الشابّ أخبركم عن ة. في الجامعات األجنبيّ 

 الطبّ  إجازةفي المرحلة األولى من امتحان  300من أصل  277الذي حصل على درجة غير مسبوقة قدرها 

مسابقة مناظرة حول  الهاي في ة الحقوق فيكليّ ، شارك فريق من طالب كذلك األمرحدة. وفي الواليات المتّ 

ات الحقوق في فرنسا وحول العالم من خالل الوصول إلى الدور نصف لي أفضل كليّ على ممثّ  وابالقانون ؛ لقد تغلّ 

األزمة، يجب أال نفقد  صميمسات الجامعة. في في مؤسّ  ةمالمقدَّ  نشئةا يعطي فكرة عن جودة الت، ممّ النهائيّ 

نا، على الرغم من وجودنا. وهذا يعني أنّ  علّةطالبنا،  نشئةزين على جودة تمركّ  بل يجب أن نظلّ هاتنا، توجّ 

أكثر من مائة من طالبنا في هناك ، بالذات حاليا، ونمط تنقّل الطالب على الصعيد الدوليّ ل األزمة، ما زلنا نفضّ 

 .ح الثقافيّ المتبادل واالنفتا غنى العلميّ ال سعيًا وراءة العواصم األجنبيّ 

نا ردّ والطالب. لقد كان اللبنانيّة صعب للغاية على العائالت  والماليّ  واالقتصاديّ  الوضع االجتماعيّ  نّ صحيح أ

ة والتضامن مع جميع أولئك الذين يحتاجون إلى لسياسة االجتماعيّ ردّ اسنوات عديدة، منذ هذا الوضع، على 

في المائة  90د دخلنا قَ فَ لقد :  ين هو األسوأين الماضيَ خالل العامَ  االقتصاديّ ة. كان وضعنا ح الدراسيّ نَ الدعم والمِ 

من أجل البقاء. باإلضافة  هاّمةعات الاعتمدنا على بعض التبرّ قد ، وليرةا يتوافق مع انخفاض قيمة المّ ممن قيمته، 

ماليين  3ة إلى أكثر من زاد الميزانيّ  األمر الذية ح الدراسيّ نَ في المائة من الطالب من المِ  49إلى ذلك، يستفيد 

دفع تكاليف من أجل ا أمًرا ضروري  جامعة القدّيس يوسف ة فيتعديل الرسوم الدراسيّ  دّ عَ ، يُ ةالمقبل سنةدوالر ؛ لل

من أجل  خصوًصاوالوقود وغيرها و ،التي تتزايد باستمرار في تكنولوجيا المعلوماتفي جامعتنا التشغيل 

تعويض هذا التعديل من خالل ما يقرب من ثالثة  . سيتمّ في جامعتنا ةواإلداريّ  ةالتدريسيّ  ينهيئتَ الحتفاظ بالا

. تعمل جميع برامج مليون دوالر أمريكيّ  10نا والتي ستكون حوالي الدراسيّة في جامعتح نَ ة المِ أضعاف ميزانيّ 

+  Magisمع منحة  magis Mو  magis Lز ، و التميّ ِمنَح ة، واالجتماعيّ  ِمنَحنا، الفي جامعتة ح الدراسيّ نَ المِ 

والعديد من المانحين. لكن   Fondation USJسة صات بفضل عمل مؤسّ بعض التخصّ بة ة الخاصّ الدراسيّ 

رفض  يس يوسف أو يتمّ : يجب أال يترك أي طالب دراسته في جامعة القدّ  شعارنا سيكون دائًما على النحو التالي
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الستقبال طالبنا في جامعتنا ة موجودة االجتماعيّ  ةخدمدائرة ال. ماديّةيس يوسف ألسباب في جامعة القدّ  ء بهابدال

 ة.وديّ وجيّدة وأولياء أمورهم بطريقة 

أن أشكرها على تنظيم  ا دائرة التوجيه والمعلومات التي أودّ ة الجامعة، وتحديدً رئاس دوائراء، أصدقائي األعزّ 

في الستماع إلى آرائكم ومالحظاتكم اهنا لإلجابة على أسئلتكم و وننفسه موجود رئيس الجامعةهذا االجتماع و

 ،ةوالحياة الطالبيّ  ،ةاإلداريّ  مورواأل ،ةة بفصولها المختلفة مثل الحياة األكاديميّ لحياة الجامعيّ ما يتعلّق بالتحضير ل

  جامعة القدّيس يوسف، ألنّ ليّةفعة. نريد أن تكون هذه الشراكة نشطة ووقواعد القبول والمساعدة االجتماعيّ 

كم، عالقة ذات جودة، وأن تكون يلالمدارس وممثّ  اتمديري ومديرأنتم ، معلى أن تكون العالقة معك تصرّ 

 .تالمذتكم توقّعاتو معاتكة على مستوى توقّ ختلفة المالعروض والدورات التدريبيّ 

واالستقامة  نزاهةوال ،والمشاركة ،ةة والتعدديّ والحريّ  ،قيم االحترام المتبادلهي و ،ناشرعتما زلنا نستلهم من قيم 

لتدريب اة أكاديميّ  نشأة، ستالمواطنة اللبنانيّ  حسّ ، ومن أجل تطوير تّجاهوالتسامح والمواطنة. بهذا اال ،ةالفكريّ 

 ،المقبل من أجل إعداد شبابنا ليكونوا فاعلين في المواطنة، وترياقًا للفساد (سبتمبر) أيلول شهر على المواطنة في

 ة.يّ مذهبة والوالطائفيّ 

 ستشفائيّ اال نا، مركز Hôtel-Dieu de France  مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"أنّ نبلغلكم  إذ ونحن

ة لتأسيسه منذ وضع المئويّ يحتفل هذا العام بالذكرى ويوم،  كلّ  طالب طبّ  400، يستوعب حوالي الجامعيّ 

 ينأن أشيد بمئات المهنيّ  ، أودّ 1923 )مايوأيّار ( 28وافتتاح المستشفى في  1922 )مايوأيّار ( 2ل في الحجر األوّ 

الجامعة في ي ي وشبه الطبّ ة للمستشفى باإلضافة إلى المجتمع الطبّ الذين يعملون في خدمة يوميّ  في مجال الصّحة

 دة.ة الجيّ قادة في خدمة الصحّ  واكونيعلى أن  ونبويتدرّ  ونبيدرّ  المكّون من أطبّاء

ال ،مثلنا مك، ألنّ اللبنانيّ  في لبنان ورأس المال البشريّ  عليم والتربيةاء، لنواصل بناء التها األصدقاء األعزّ معًا، أيّ 

علونكم موضع فخر لكم اء سيجدًا طالبًا أكفّ هم جيّ موالذين أعددت تالمذتكمأن يصبح يسكنكم هاجس ، منّا أكثر بل

ة نسى تجديد رسالتنا التربويّ نته الثانية، ال . مع دخول لبنان مئويّ وطنأساس ال يرفاهية بل ه تليس ربيةالت ولنا.

قة العدالة للجميع، المطبّ بلد ة للفكر والعمل، الحقيقيّ  اتى يصبح لبنان البلد الذي نريده، وطن المساءلة، والحريّ حتّ 

 العيش والعمل. بهجةب المفعمة ، العاصمة الجميلةبيروت واردمّ  نعلى م


