
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في المحاضرة اإلفتتاحّية 
، في قاعة المحاضرات في (CEMAM)الدراسات للعالم العربّي المعاصر  مركزالتي نّظمها  ةلمانيّ ال سفارة لل

 .2018شباط )فبراير(  15حرم العلوم اإلنسانّية، يوم الخميس الواقع فيه 

 

 سعادة السّيد السفير،

عن  انيا اإلّتحادّية، لتتحّدثواه لمن دواعي سرورنا اليوم أن تكونوا بشخصكم بيننا، سعادة سفير جمهورّية ألمإنّ 
ا ة أصبحت مصطلح  ة العلميّ الدبلوماسيّ  نحن نعلم أنّ . فيه ألمانيا في الشرق األوسط وأثر الدبلوماسّية العلمّية

مصطلح وهو . الشكلّية أو غير الشكلّية ةة أو الهندسيّ والبحوث األكاديميّ  ةنيّ من التبادالت التق عدد  وصف ا لعام  
 .اءةة بنّ المشاكل المشتركة وبناء شراكات دوليّ  بين الدول لحلّ  التعاون العلميّ مبادرات يشير إلى 

، "كونستانس"دراسات في الحقوق قمتم بها في جامعة بعد . 1964سعادة السفير، كنتم في مصر وايران في العام 
صنعاء وطهران وجنيف وبيروت مدن في  مهامّ توّليتم . 1991عام إنضممتم إلى وزارة الشؤون الخارجّية في ال

 فيفترة والية ألمانيا األخيرة،  حدة خاللة لدى األمم المتّ للبعثة األلمانيّ  ا في نيويورك كمستشار قانونيّ وأخير  
توّليتم منصب ، 2015 العام إلى 2013 العام من(. 2012-2011)حدة ألمم المتّ منّظمة امجلس األمن التابع ل

( سبتمبر)األّول من شهر أيلول منذ . ةحاديّ تّ ة اإلالخارجيّ  ة لحقوق اإلنسان في وزارةشعبة الحماية الدوليّ  رئاسة
 .ة في بيروتالسفارة األلمانيّ  تمترأس ، 2015

على المستويات  ،كدولة رائدة ،أن نعّزز بعمق عالقاتنا مع جمهورّية ألمانيا اإلّتحادّية لما تمّثله اليومأمنيتنا 
 .إنجازاتكم ال تحتاج إلى التعداد والذكر. لعلمّية واإلجتماعّية والسياسّيةالتعليمّية وا

 أن أذكر بعض الخطوات التي تّم أودّ . خطأنا اهذأستطيع أن أقول إّن عالقاتنا ال تزال خجولة ورّبما يكون 
مارتن لوثر  ةماسي التي تّمت فيها، المدينة Erfurt "إرفورت"إلى  ،قبل بضع سنوات ،أذكر رحلتيخاذها بيننا و تّ ا

ي مجال دراسات ف Erfurtكاهن ا، للتوقيع على التعاون بين جامعة القّديس يوسف في بيروت وجامعة إرفورت 
في جامعتنا ة ة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ إلى كليّ اب األلمان لعشرات من الشبّ  ويّ السن لمرورعلم اإلجتماع وا
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 لمدينةال أستطيع أن أنسى زياراتنا ل. Erfurt دراستهم وكذلك اللبنانيين الذين يذهبون إلى إرفورت لمتابعة
 .ال تُنسىلحظات إّنها ل. Thuringeة تورنج مع أسقف أبرشيّ  كذلك لقاءناة و وأماكنها التاريخيّ 

م بم م الدينّية، مؤتمر ا حول اإلصالحفي اآلونة األخيرة، استضفنا، هنا بالذات في كلّية العلو  ناسبة مرور ُنظِّّ
 .التاريخّية مارتن لوثراإلصالح البوتستنّي الذي قامت به شخصّية سنة على  500

علوم حرم ال في DAADة للتبادل األكاديمّي الشركة األلمانيّ زيارة أن أشير إلى نشاط مثير لالهتمام بدأ ب أودّ 
 الهندسةمعهد مع عميد ورؤساء أقسام  DAAD؛ وقد اجتمع فريق  2017 (مايو)أّيار  23والتكنولوجيا في 

لمان من وشركائها األ لتعاون بين جامعة القّديس يوسفص تعزيز ار  لمناقشة فُ  (ESIBالعالي في بيروت )
 Bahar اسيّ ار سدة بهمته السيّ قدّ  جتماع عرض  وأعقب اإل. DAADشركة في خالل مختلف برامج دعم 

Sayyas الشركة األلمانّية للتبادل األكاديمّي  ة، مديرDAAD  أوليفر هويش دلبنان، والسيّ في Ulf Oliver 
Hoesch ّالهندسةمعهد لطالب ة، في السفارة األلمانيّ  والتجاريّ  ، الملحق الثقافي ( العالي في بيروتESIB) 

من نقص  األلمانيص العمل حيث يعاني سوق العمل ر  فُ  ال سّيماألمانيا، و الدراسات والبحوث في في ما يتعّلق ب
 .اتفي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّ 

ا ونة األخيرةوفي اآل  ة، في إطارصاالت والمعلوماتيّ لالتّ  د داني مزهر، مدير المعهد الوطنيّ ، زار السيّ أيض 
 م الهائل فيالتقدّ  ة ليتبّينبنانيين وبدعوة من السفارة، العديد من الجامعات األلمانيّ مجموعة من األكاديميين اللّ 

يين الذين يستند إليهم وكبار الفنّ  تدريب التقنيين  فيهذا النظام األلمانيّ بب عجِّ وقد أُ . م والتكنولوجياو العل مجال
 .ممتازةالة ة األلمانيّ اإلنتاجيّ  الجزء األكبر من

ة بطريقة لعالقات الدوليّ ا جديدة على اهذا المساء سيفتح آفاق   المعال ج موضوعال ا، نحن على يقين من أنّ وأخير   
عبئة ز تلعالقات بين الدول، ويعزّ ا على امعنى جديد   يسبغ" ةة العلميّ الدبلوماسيّ "ظهور مفهوم  إنّ . ةإيجابيّ 

 .للجامعات ل رهان ا هام ايشكّ هو و ( لبحث في جميع المجاالتمن أجل ا)العناصر الفاعلة في العلم 


