اﻟﺠﻤﻌﺔ  2017-06-23اﻟﻌﺪد 26299

6

رئيسا
سليم دكّ اش ً
القديس يوسف لوالية ثانية
لجامعة ّ

األب البروفسور سليم دكاش اليسوعي.

أع �ل��ن ال��رئ �ي��س اإلق �ل �ي �م� ّ�ي للرهبنة
ّ
اليسوعية ف��ي ال�ش��رق األدن ��ى األب
داني يونس ،عن التجديد للرئيس
الحالي لجامعة ّ
القديس يوسف في
ّ
ب �ي��روت ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م دك ��اش
ال �ي �س ��وع � ّ�ي ل ��والي ��ة ج ��دي ��دة ت�م�ت��د
ع �ل��ى خ �م��س س� �ن ��وات ،وذل � ��ك بعد
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا أع �ض��اء
مجلس الجامعة في وقت سابق.
وف ��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا أم� ��ام مجلس
ّ
ّ
ال�ج��ام�ع��ة ،أك ��د دك ��اش أن "التربية
ّ
بمفهومها ال�ي�س��وع� ّ�ي ت��ذك��رن��ا ب��أن
رس ��ال ��ة ال �ج��ام �ع��ة ت �ك �م��ن ف ��ي ن�ق��ل
ال �م �ع��رف��ة ال �ث �ق��اف� ّ�ي��ة وف � ��ي ت�ه�ي�ئ��ة
ّ
طالبنا لها وفي تنمية هذه المعرفة
ّ
ال�ث�ق��اف� ّ�ي��ة .ف��"م��ن ال�م��ؤك��د ّأن رج��ال
ون �س��اء األل�ف� ّ�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة سيطالبون
ب �ت �ق � ّن� ّ�ي��ات ج� ��دي� ��دة ،ول� �ك ��ن األه� � ّ�م
ه� ��و أن � �ه� ��م س �ي �ط��ال �ب��ون ّب � � ��األدوات
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ه��م ف�ه��م ك ��ل ج��وان��ب
الحياة ونقدها لكي يأخذوا ق��رارات
ّ
شخصية (وج�م� ّ�اع� ّ�ي��ة) س�ي�ك��ون لها
أثر ّ
جيد على كل حياتنا .مثل هذه
ّ
المعايير في التقدم تقوم ً
حتما على
ُأسس القيم ،سواء ّ
كنا واعين تمام

ال��وع��ي ل �ه��ذه ال�ق�ي��م أو غ�ي��ر واع�ي��ن
ل�ه��ا" .واعتبر دك��اش أن "األس��اس
ال��ذي ي�ق��وم عليه عملنا ال�ي��وم� ّ�ي هو
وننقلها
ه� ّ�ذه ال�ق�ي��م ال�ت��ي نعيشها
ّ
ك��ل ي��وم وال يجب أن ننساها .إنها
قيم ّ
ّ
والمسؤولية ،والعدالة،
الحرية،
والتضامن ،والنزاهة ،والثقة ،ومحبةّ
ّ
الجمال والحقيقة ،والدقة ،والحكم
ال� �ص ��ائ ��ب ،واإلي � �م� ��ان ب �ه ��ذا ال �ب �ل��د،
لبنان".
ّ
ّإش��ارة إل��ى أن البروفسور دك��اش
ت��ول��ى رئ��اس��ة الجامعة ف��ي شهر آب
ع ��ام  ،2012ورك� ��زت ّ والي �ت��ه األول ��ى
ّ
المهمة في
على العديد من الملفات
ّ
حوكمة الجامعة ،وفي حياة ّالطالب
وأس��رة الجامعة ،ال ّ
سيما ملف "دور
ّ
األكاديمي
المتخرجين" ،واالعتماد
ّ
العلمي ،وصندوق
ال��دول� ّ�ي ،والبحث
ال �م �ن��ح ،وت�ن�م�ي��ة ال �ش �ع��ور ب��االن�ت�م��اء
إلى "الجامعة ّ
األم" ،وتجديد البرامج
ّ
مبان خضراء...
األكاديمية ،وتشييد ّ ٍ
إضافة إلى عمله المستمر على "رؤية
ج��ام �ع��ة ال� �ق � ّ�دي ��س ي ��وس ��ف ل�ل�س�ن��ة
 "2025التي ترسم مستقبل جامعة
تتكئ على  142سنة من التاريخ.

