
مؤتمر عقدته الجمعيّة الدوليّة  فيكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، 

، في الساعة التاسعة والربع من قبل الظهر 2022أيّار )مايو(  23لإلقتصاديّين الناطقين باللغة الفرنسيّة، في 

ج  –  حرم العلوم الطبيّة. – Cالمدرَّ

 

يس يوسف في بيروت التي تستضيف، ى لكم إقامة سعيدة في لبنان وفي جامعة القد  وأتمن  ب بكم من واجبي أن أرح  

ة الدولية لالقتصاديين الناطقين ين للجمعي  المؤتمر الثاني والست  هذا ، فيها ي ةاالقتصادالعلوم ة من خالل كلي  

 ملعقد اجتماعك م، باختيارك1875عام المنذ  (ةالفرنسي  )ناطقة ب فرنكوفوني ةة. تفتخر جامعتنا، التي ال تزال بالفرنسي  

مدينة بيروت التي شباب سبب ب تتمت ع بالشبابهي سة القديمة ومدينة بيروت الرائعة، ولكن كم في هذه المؤس  

  ! اتتماهى معه

 Alainين آالن ريدسلوب ، األستاذ  ةوالتنظيمي   ةالعلمي   اللجنت ين يرئيس   اتحضر ،بشكري مدين لكم كما أن  

Redslob    م على الحضور وعقد مؤتمركم في لبنانكين، إلصرارل، وكذلك أعضاء اللجنت  وجوزيف الجمي 

دون  م منكاقدمأشيء تحت  منذ بعض الوقت، حيث ينهار كل   ،رهاأزمة ال يمكن تصو   الذي يرزح تحت وطأة

عليها،  تقفونه لم يعد هناك أرض مقاومة انطباع بأن   ملديك ،األزمةهذه هي على فعل الكثير.  ينقادر واأن تكون

هناك المزيد والمزيد  . ما هو واضح أيًضا هو أن  أنتم في مهب  الريحفًما. لذا د  منطقيًا للمضي ق   وهو أمر ضروري  

دون من ويعانون  ،دون أن يأتي أحد يمسح دموعهممن وا بأنفسهم، والذين يبكون من الرجال والنساء الذين ضح  

 آالمهم.من ف خف  يا صالًحا ري  أن يجدوا سام

 ،وقادتها ،ةهني  وعدم االنحناء أمام العاصفة بفضل فرقها الم ةرت البقاء واقفإلى جامعة قر   موصلت كممع أن  

ن، يممعل  هناك نقص في ال. البناطمن  12.000أكثر من  ستعدناألقد ة وأيًضا طالبها. وفرقها اإلداري   ،ميهاومعل  

تنا. نا نقوم بالمستحيل لمواصلة مهم  طالب اختاروا االستمرار في مكان آخر، لكن  وضات غادروا، اء وممر  أطب  و

القد يس : إذا سقطت جامعة  يس يوسف يقولونليس من غير المألوف أن تسمع أصدقاء أو معارف من جامعة القد  

! أي عالمة  امً د  ستواصل المضي ق  لبنان والجامعة هو في األفق. أفقنا  يشهد غروبهلبنان  ، فهذا يعني أن  يوسف

روح الشعب  د اقتناعي بأن  اب الثوريين في البرلمان، تؤك  أو أكثر من النو   اثنتي عشرةصغيرة، مثل انتخاب 

 .أبدًا ختفييه ال ، لكن  ة، في حالة كامنة، خفي  ازال موجودً ي، ال الحقيقي  التغيير الذي يريد التغيير، 

الكثير من العلم منكم ب األمر وسيتطل   كمعنوان مؤتمرتشك ل رات تطو  الو ،ةمالي  الشؤون ال، وعمالتال

ق إليهال محاضراتوال بعض  من فاعلي التطويرما أكون اًل، رب  وال ممو   ،اني لست مصرفي  أن  أطمئنكم . لتطر 



 12أو  10نسبة بجامعتنا تعيش  ن  إببساطة  م. أنا أقول لكمفكوتصر   مث عن سبب تفكيرك! لذا ، لن أتحد   الشيء

قبل األزمة مع وجود المزيد من الطالب الذين يحتاجون إلى تمويل دراستهم من  في المائة من دخلها الطبيعي  

ورؤسائنا ووزرائنا ، ينامساعدة سياسي   م، يمكنكمما بمناسبة زيارتكبلدنا. رب   كذلك األمرة. وح الدراسي  ن  خالل الم  

ما من السرقة  ل إلى حد  ة تقل  ة واقتصادي  ومصرفي   ،ةالحات سياسي  على اختيار طريق العقل للشروع في إص

 ... ةة واستغالل الطائفي  ي  زبائنال س علىشعبنا، والفساد المؤس  التي تطال مة المنظ  

 .ا جي دًامؤتمرً أتمن ى لكم 


