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مجلس الجامعة، في  وّجهها إلىالتي وعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة البروفسور سليم دّكاش اليس
 ، بمناسبة تعيينه لوالية ثانية في رئاسة الجامعة.2017حزيران )يونيو(  21

 الزمالء واألصدقاء األعّزاء، اتحضر 

 لشخص   ال نعّبر فقط عن امتناننانحن  فبالشكر ،كم بالشكر في مستهّل هذه الكلمةمن الطبيعّي أن أتّوجه إلي
 .سةمصير مؤسّ من خالله  أوكل إلينا كالمعلى بخطاب آخر مسؤول  اليوم نردّ  ناولكنّ  ما

ه إلى الرهبنة اليسوعّية  شكٌر موجَّ

، األب داني بشخص الرئيس اإلقليميّ  الرهبنة اليسوعّية في  إلى السلطاتالا أوّ  أعرب عن امتناني. لذلك 1
أعرف . ينخر اآلن اليسوعييبين  الحالّي لي من مختيارك، إالنهائيّ  القرار كمباّتخاذ ،تمدأكّ  نالذيأنتم اآلباء يونس، 

األدوات لكي تستمّر في خدمة وسائل و الجامعتنا ل ي األمس، تصّر أن توّفراليوم كما ف كم أّن هذه السلطات،
، عالمنا العربيّ في لبنان و  لكي تبقى منارة للعلم والرجاء في بلدناو  وال تفّرق ة تجمع كاثوليكيّ كنيسة لبنان كجامعة 
نا العام، رئيسة امتنان إلى ه كلمأوجّ أن ، ، باسمكمفرنسا والغرب. أودّ على  قديمال ناانفتاحمع اعتمادنا على 
، لقربهما والشرق األوسطأوروبا في  واألب فيكتور أسود، مستشاره اليسوعّي، Arturo Sosaاألب ارتورو سوسا 
 منطقتنا وخارجها. جامعتنا على مستوى التي تتمّتع بها ة ة االستراتيجيّ هميّ األ بشأنووعي نة بيّ  مّنا ولكونهما على

ه إلى أعضاء مجلس الجامعة شكرٌ   موجَّ

والعمداء، والمدراء . إليكم أنتم، أعضاء المجلس، ونّواب رئيس الجامعة، ورئيس مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، 2
لوالية  ثانية ليس فقط ألّنكم اخترتموني مّرة أخرى  كميلإ، أوّجه شكري سّيد األمين العاّم واإلدارّيينوالمديرات، وال

نفاذ صبري عّدة مّرات ألّنكم تحّملتم  بشكل  خاّص لّية األولى في الجامعة، ولكن توّلي منصب المسؤو  من أجل
كيف لي أال أشكركم على الثقة الكبيرة التي أوليتموني  الخمسة التي مضت ؛ وطبعي الضاغط خالل األعوام

إّياها، متمنيًّا أن أكون على مستوى توّقعاتكم. الثقة، كما عّلمتنا إّياها الحياة وال تزال، تبقى هي هي على رغم 
تقوم أسس كّل عالقة  اوعليهذلك الرأسمال المعنوّي الذي يجعلنا نأمل فالثقة هي المرور بفترات من عدم اليقين، 

ا، ُتترَجم هذه الثقة بالتحّدي في تحّمل المسؤولّية شخصيًّا لمن  متينة وكّل قرار ُيتََّخذ. مواصلة قيادة اآلن وصاعدا
، تدعو إلى القلق وتسودها اإلضطرابات والصراعات الداميةة جتماعيّ جامعتنا في االّتجاه الصحيح، في ظروف إ
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في أزمة  ذي يتخّبطلمنافسة الوحشّية والا ذي تتنازعهّي العربوال التعليم العالي اللبنانيّ ا في سياق ولكن أيضا 
اوقت   ة أكثر من أيّ هويّ  د وروح واح قلب  ، "بامعا و  جميعاا مواصلة العملبتحّدي   مضى. والثقة ُتَترَجم أيضا

جامعتنا المهّمة التي ُتطَرح على  مسائلتهم، من أجل اإلجابة على الرسالتأدية رسل يسوع في ب أسوةا واحدة"، 
 .لمواصلة رسالتها في خدمة الشباب ولبنان الفرص لجامعة القّديس يوسف كلّ وتوفير 

ه إلى أعضاء األسرة الجامعّية  شكٌر موجَّ

لى هذا المجلس، ال  ،الرهبنة اليسوعّية رهبنتي، هي كلمات امتنان أوّجهها إلى إذا كانت كلماتي األولى. 3 وا 
 اوجودن سببوهم الطالب، وب، وأكون متضامناا معها بأسرة جامعة القّديس يوسف كّلها أفّكريسعني إال أن 

لجامعتهم، جامعة  روح االنتماء وااللتزام هم ألّنهم أظهروا أكثر وأكثروأشكر  اليوم من صميم القلب الذين أحّييهمو 
لى و  هم ولمهّمتهم،مكانا لنا الذين أصبحوا أكثر وعيا ؤ سفراوهم يجين، لخرّ قدامى اكما أشكر  القّديس يوسف، ا 

في تنمية مهارات  جودة وكذلكبال تتمّيزمعرفة  أكثر من أي وقت مضى في نقلمين والباحثين الملتزمين المعلّ 
ا و  .طالبنا فين اإلداريين موظّ الهيئة و  ةالمركزيّ  في اإلدارةخدمات اإلدارّية المختلفة الإلى أتوّجه بالشكر أيضا

لىو ، والمواظب المجتهدعّمال الصيانة لتفانيهم و   وهم يؤّدون  زمين الذين يعملون وراء الكواليسالملتال العمّ  ا 
 .المهامّ شّتى أنواع جامعتنا في ة ليوميّ  اتخدم

 عودة إلى األعوام الخمسة األخيرة

التقارير السنوّية تقرير حول األعوام التي مضت، فلن أدلي ب بأّنني أطمئنكم أّيها الزمالء األعّزاء، أوّد أن. 4
تحّقق أو يتحّقق بفضل إرادتنا وذكائنا مّما يسترعي اإلنتباه هو ما  لرئاسة الجامعة تعطي ما هو أساسّي.

أفضل  جور معاأل مواءمةم المتفّرغ وغير المتفّرغ، و على مستوى إدارة الجامعة، ونشر قانون المعلّ  الجماعيّ 
والبرامج، والتربية  ،لجامعات األوروبّية، والحياة الطالبّية، والبحث العلمّي، والتقّدم على الصعيد األكاديميّ ا

في جّدد شهادات الماستر القابلة للتحويل، وت لألرصدةالنظام األوروبّي  ضمن اعتماد صالحاإلالجامعّية، و 
جامعة، بحسب التصنيف  26 750جامعة في العالم من أصل  500الجامعة في أسرة أفضل  انخراط، و جامعتنا

باإلضافة إلى اإلعتماد  المعتمد مسارال تتبعالمؤّسساتّي لجامعتنا التي عتماد ال، واQSالدولّي للجامعات 
في تحديث بنى  2020الخّطة و جامعة خضراء، إقامة نحو  بشكل  خاّص القطاعّي، وتشييد مبان  جديدة للتوّجه 
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 ميثاق رسم  عة القّديس يوسف في إطار وضع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، وفي النهاية، تغيير شعار جام
أفضل تواصل إجتماعّي وا عالمّي حول الجامعة. كيف ال أحّيي كّل هذه الطاقات تأمين بيانّي صالح للجميع و 
لكي يكون اسم جامعة القّديس  مناسبالوقت المناسب وفي المكان ال في كثرأشخاص والجهود التي بذلها 

خارطة  ما هيكّل هذه الفترة، كّنا نعلم  يوسف معروفاا أكثر فأكثر كمركز تمّيز في خدمة تنشئة شبابنا ! خالل
الَم سيؤول طريقنا و  رسالتها مصيرنا، أي توفير الوسائل األكثر تقّدماا إلى الجامعة لكي يتسّنى لها تحقيق ا 

صبح هذا التمّيز أ ( منكم )ّن(ة)الجهود التي بذلها كّل واحدوطن. فبفضل لل االتربوّية وتستحّق أن تكون تمّيزا 
 .أين ُيبَذل المجهود نعلم ما يصنع الفرق هو أنو  ،نحن نعلم أّن ال شيء ُينَجز من دون مجهود .ممكناا

في  أفضل خدمةتأمين  التي يجب أن تسلكها الجامعة من أجلحين نلتفت نحو المستقبل، يتبّين لنا أّن الطريق 
 أخذ باالعتبار العناصر التالية :تلمستقبل يجب أن ا

 نحو إنشاء مجلس أمناء للجامعة :

، بما في ذلك تقليد القانون اللبنانيّ   متطّلباتأهمّ  ضرورة المواءمة معوجهة نظر إدارة الجامعة و  من .1
أمناء الجامعة  مجلسفيذ ما ندعوه ة صياغة وتنقع على عاتقنا مسؤوليّ العالم، تة في الجامعات اليسوعيّ 

داخل الجامعة  السلطاتبين أفضل  صالحيات في بعض المجاالت من أجل تحقيق توازن ب تمّتعي الذي
ومستقبلها.  الجامعة هموم أن تأخذ على عاتقهاخارج الجامعة تلتزم من ات شخصيّ واالعتماد على 

بتأثير مباشر  ا وال يتمّتعستشاريًّ ال يزال إ  ولكن هذا المجلساستراتيجيّ نعمل مع مجلس  ناصحيح أنّ 
 هوتنفيذهذا المجلس لتفكير في تشكيل ا ايطلب منّ  الجامعة. الرئيس العام للرهبنة اليسوعّية مسارعلى 

أو  التنظيمبا مرفقا جنة يجب أن يكون هذه اللّ ل يّ تأسيسالهذا العمل  من الواضح أنّ في األشهر المقبلة. 
 .ساتلمؤسّ كما في مختلف ا جامعةفي الّمة عاالنظمة بوضع عدد أكبر من األ

 
 مشروع إعتماد يسوعيّ 

مستشار أشار ، 2017إلى جامعة القّديس يوسف في شهر أّيار )مايو(  الزيارة التي قام بهاخالل  .2
 Michaël Garanziniالرئيس العاّم لليسوعّيين للتعليم العالي اليسوعّي، األب ميكاييل غارانزيني 

 اختبار مؤّلفعن طريق  ا االعتماد ُينال. فهذعتماد يسوعيّ إ  أن يكون للجامعة ضرورة إلى اليسوعّي،
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وتطابق  تالؤم تحديد مقياستّم ة عّدة في العالم كي يجامعات يسوعيّ  في ُأجري  ، وقدنقاط 10 من
. هذا التمرين ال يمكنه أن ُيقام عندنا إال بعد تهاهويّ للحفاظ على  متطّلباتهامع  الجامعة اليسوعّية
وفقاا لمعايير تأخذ باالعتبار خصوصّية جامعة القّديس اإلعتماد المؤّسساتّي الجاري الحصول على 

 يوسف في سياقها اللبنانّي والشرق أوسطّي.
 

 توفير خدمة أفضل للصّحة من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس هاجس
ا .3 إحدى  أّنهاأذّكر بو  - ة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، باعتباره رئيس مجلس إدار من الطبيعّي جدًّ

 - وعدد الموارد البشرّية جامعة من وجهة نظر إقتصادّيةفي الأهمّية ال بل المؤّسسة األكثر  المؤّسسات
ا من أن يعطي  لى و  الوقت واالهتمام إلى هذا العمل الرائدرئيس الجامعة مزيدا اإلستشفائّي  المركزا 
ا سيحدثكما تعلمون،  ،في األشهر المقبلةو  كلّية الطّب.ب المرتبطالجامعّي  تعديٌل أكبر على  أيضا

رعاية لاأفضل سوف يتّم تأمين أنظمة المستشفى بالتشاور مع جميع الشركاء في المهّمة نفسها، و 
 من أجل تقّدم العلم والمعرفة. ةعلميّ الث و بحالتعليم ألطّباء المستقبل وأفضل اللمرضى، وأفضل ل
 
 

 2025: رؤية جامعة القّديس يوسف للسنة  150العيد الاإلحتفال ب حّتىمّتبعة خارطة طريق 
على مستوى و  التفكير في عّدة إجتهدت لعمل بها على مستوى مجموعاتخارطة طريقنا التي تّم ا .4

أّمنا فيها في السنة التي ستحتفل  ّطة عملهاخسوف ُتنفَّذ و " 2025 للسنة رؤية" تحمل اسم مجالسال
نقول  ! ينغامر من مجموعة من اليسوعيين الم 1875سنة على تأسيسها في العام  150 بمرور المرّبية
هذه  كيين والفرنكوفونيين أّدت إلىالمنافسة بين البروتستانت والكاثوليك أو بين األمير إّن  القول ونكّرر

شباب بلدنا  أن نعطي حّثنا على شغفوهو ين، وقد أقول إّن الدافع والشغف كانا موجودَ  المؤّسسة.
 2025 سنةقة رؤية جامعة القّديس يوسف للوثي الفكرّية والروحّية وقدرات تأسيس وطن. رقيتهمت وسائل

م لكم في الجلسة األولى من مجلس الجامعة ؛ وسوف  أخيرة مراجعة شكلّية هي اليوم في مرحلة ُتقدَّ
للسنوات المقبلة لكي نستمّر في البناء الفكرّي والمادّي واألخالقّي  كون دليلناهو الذي سي هذا المجلس
 لجامعتنا.
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 ورش عمل مباٍن جديدة

جامعة القّديس يوسف ؛ من تحّدثُت مطّوالا عن األعمال المختلفة لورشة العمل األكاديمّية واإلدارّية في  .5
بنى التحتّية ؛ الفكرة المفيد التذكير أّن هذا األمر يحتاج إلى أن يكون مرفقاا بورش عمل على صعيد ال

 فياءات على صعيد اإلقتصاد بعض اإلجر سترافقها رافقتها و  التي فكرة الجامعة الخضراء سارية وهي
المساحات  تتحّرر ّية وفي حرم العلوم والتكنولوجيا لكيالورق، وبناء مواقف للسّيارات في حرم العلوم الطب

اإلنتقال التدريجّي نحو الطاقة الشمسّية سيتّم و  ،الحيوّية للطالب من ثاني أوكسيد الكربون والسّيارات
اإلفتراضّي نعمه  مركزالواإلقتصاد في الطاقة. المقّرات الجديدة لكلّية الطّب باسم ريمون وعايدة نّجار و 

أن يصبح مشروعاا للتنفيذ، وكذلك  على وشكإدارة البيئة  في قيد التنفيذ، والحرم الجديد ماطعمه ه
 سنةفي رؤية جامعة القّديس يوسف لل مشاريع أخرى سيتّم توثيق المتحف المعاصر للفّن اللبنانّي ؛ 

ص أعمال البرج الجديدتستمّر . في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، 2025  لإلدارة الذي سُيخصَّ
ر وكذلك الشريحة الثانية من رؤية مستشفى أوتيل ديو دو فرانس  الطبّية والمعاينات وفقاا للبرنامج المقرَّ

لى  فضلل تقديم الخدمات األالتي تهدف إلى تحديث خدمات المستشفى من أج 2020 إلى مرضانا وا 
  طالبنا.

 

المواهب الشاّبة، وتعزيز البحث العلمّي، وسياسة  اجتذابالتحّديات الكبيرة : االبتكار األكاديمّي والعلمّي، 
 جّيدة لجمع المال، والرسالة اإلجتماعّية والمتعّلقة بالمواطنة في الجامعة

تنا ؛ صحيح أّننا سنحتاج أكثر فأكثر إلى الموارد مهمّ كلمة بنقطة هاّمة هي في أساس سأنهي هذه ال .6
يتوّجب  في االّتجاه نفسه،البشرّية األكثر كفاءة من أجل تأدية مهاّمنا األكاديمّية واإلستشفائّية واإلدارّية، 

. هذا التحّدي يرافقه تحدّ  الشباب وخاّصةا المواهب الشاّبةالطالب  اجتذابعلينا أن نواصل العمل على 
، لكي وابتكارها، خاّصةا في بعض القطاعاتاألكاديمّية وتربيتنا الجامعّية تجديد برامجنا  وهو آخر أال

ولكن  ال تتخّطانا كثيراا مؤّسسات التعليم العالي األخرى. برامج تعليمنا الكالسيكّية تبقى مراجع مطلوبة
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 ت الجديدة.صاصاختإلات فرص العمل المفتوحة على اهذه المراجع وحدها ال تستطيع مواجهة متطّلب
 في هذا السياق، من المهّم مواصلة التفكير حول ما نقّدمه من برامج بالّلغة اإلنكليزّية.

ا هم   الباحثون، والمهنّيون  ن و والمعّلم ،ةة المختلفتحمله الجهات الفاعل إّن تعزيز البحث العلمّي هو أيضا
في مجال الصّحة وشركاء آخرون ؛ نحن نعلم أّن الطريق طويلة كي نصل إلى تحقيق أهدافنا في ما 

مكانّية اقتفاء أيتعلّ  براز صورة الجامعة وا  دارة المشاريع الهاّمة، إال أّننا نتشارك هاثر ق باالبتكار، وا  ، وا 
 المحّلي والدولّي. األكاديمّي والجامعّي على المستويينعاعنا االقتناع بأّن البحث هو جزٌء ال يتجّزأ من إش

مواجهتها هو تلبية الحاجة إلى تمويل الِمَنح الدراسّية للطالب  علينا إحدى التحّديات الكبرى التي يتوّجب
بعملّية جمع (، من خالل القيام 2017مليون في العام  18إلى  2004في العام  دوالر ماليين 7)من 

 . االستجابة للمتطّلبات األكاديمّية بطريقة جّيدة ومالئمة، وكذلك ضرورة تشييد األبنية في مجالاألموال 
ة جتماعيّ توحيد جهودها في مجال الخدمة اإلفي جامعة ال تكسبمع هذه النقطة األخيرة،  صلة   في
 ةيّ القيادالروح  لىنشئة عمعهد للت إنشاءفي المجتمع. وفي هذا السياق، فكرة  ةالمواطنتلك المتعّلقة بو 

يس يوسف وطالب جامعة القدّ  كوادر الجامعةلوالمخّصصة  خاّصة بالمواطنةة والجتماعيّ ة واإلاألكاديميّ 
 تشغل تفكيرنا في األيام المقبلة.يجب أن 

 
 لقيم والقناعاتا جامعة

 أّيها الزمالء واألصدقاء األعّزاء،

كمن في تهيئة ت ،ةالثقافيّ  المعرفة نقلافة إلى الجامعة، باإلضذّكرنا أّن رسالة تاليسوعيين  التربية في مفهوم
 تقنّيات جديدةبلبون ارجال ونساء األلفّية الثالثة سيطمن المؤّكد أّن لتنمية ثقافّية. " كجامعة طالبنا وتهيئة نفسها

يأخذوا قرارات  لكي هاونقداألدوات التي تتيح لهم فهم كّل جوانب الحياة بلبون اسيطهو أّنهم  األهمّ  ؛ ولكن
 أسس حتماا على تقومتقّدم في المعايير مثل هذه اللى كّل حياتنا. شخصّية )وجماعّية( سيكون لها أثر جّيد ع

عملنا اليومّي هو هذه  الذي يقوم عليه ساساأل ".اله غير واعينأو ّنا واعين تمام الوعي لهذه القيم قيم سواء كال
 ،والتضامن ،والعدالة ،والمسؤولّية ،ال يجب أن ننساها. إّنها قيم الحرّيةو  قيم التي نعيشها وننقلها كّل يومال
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في  همناوااليمان بهذا البلد، لبنان، الذي سا ،والحكم الصائب ،والدّقة ،ومحّبة الجمال والحقيقة ،والثقة ،والنزاهة
 بلد السالم والعيش المشترك. لبنان الكبير، ،اليوم في بقائهو  هنموّ 


