
يس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح يوم ئكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، ر 
، في قاعة فرانسوا 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  10، يوم الخميس الواقع فيه +Erasmusايراسموس  

 باسيل، حرم اإلبتكار والرياضة.

 

ة القّديس يوسف بمناسبة هذا اليوم المخّصص جامع مر أن أرّحب بكم وبكّن جميًعا فيأوّد في بداية األ
 المخّصص +Erasmus +"يراسموسا" إّتحاد برنامجلمعلومات للبدء بالموسم الجديد لاتداول لتفكير و ل

الذي  في لبنان الوطنيّ  "+ايراسموس"ل تحّية خاّصة إلى مكتب لمؤّسسات التعليم العالي في لبنان. وأرس
ا في  ،والتعليم العالي وجامعتناوزارة التربية و  اإلّتحاد األوروبيّ تعاون مع وفد ينّظم، بال هذا اليوم الهاّم جدًّ

. في هذا السياق أوّد أن أشكر الفريق الذي أعّد هذا اليوم ودعمها جامعاتنا+ بمبادرة ر أعمال ايراسموسمسا
تقديم لل المهّمة أسهل اليوم سواء في المكتب أو في قسم العالقات الدولّية في جامعتنا. هذا العمل سيجع

  .من دعواٍت إلنجاز المشاريعهذا العمالق  "ايراسموس"برنامج  ها يحتويمعرض و 

من أجل فهمه  إعالميّ جود دليل و  تبّين لي وجوبمن جهتي، حين نظرُت عن كثب على محتوى البرنامج، 
بالتعليق كتفي أ مقتضبة جملٍ بتكار. بالكلمات الثالث التالية : التمّيز والشراكة واإل منه ذكربشكٍل جّيد، وأ

 مصطلح من هذه المصطلحات التي تزخر بالمعاني العميقة. على كلّ 

وفًقا الثقافة نوعّية و  مرتبط أكثر فأكثر بضمان التمّيز أّن مصطلح من الواضحبالنسبة إلى الكلمة األولى، 
التنفيذ التربوّي لبرامج التعليم يها بالطبع التمّيز األكاديمّي و ة إلدارة الجامعات بما فالدوليّ  والمعاييرللمقاييس 

لى نوع المجاالت البحثّية ومواضيع الدراسة مثل الرياضة إالتمّيز يتخّطى النوعّية ليشير  واألبحاث. ولكن هذا
ة لبنانيّ ال ناجامعاترّبما  ال تقوم بهوالتنفيذ في أدّق تفاصيله، ما  صائبوالحكم ال ،والشباب والسياسة كصناعة

تجاوز  هاجس من أجلضمن هذا ال Jean Monnetمونيه  برنامج جانيندرج . اليوم بما فيه الكفايةة عربيّ الو 
 لق كانت جامعة القّديسة. ومن هذا المنطوأكثر أهميّ  شاملإجتماعّي  بحثٍ ب نحو القيامالمسّطح  ثالبح

 "يراسموس موندوس"امشاريع  7 ، ومن ثّم ارتبطت بTempus "مبوس"ت مشروع 13يوسف شريكة في 
Erasmus Mundus سات المؤسّ  بناء قدرات ترسيخل "+ايراسموس" فيمشروعين  في هي اليوم عضو، و

على  عالوةً . بين الجامعات مينالطالب والمعلّ  النتقال "+ايراسموس" مشروعضمن  20وأكثر من ة التعليميّ 
حاد تّ حول اإل دراساتلل اأنشأت مركزً  الوحيدة التية الجامعة اللبنانيّ  يس يوسفجامعة القدّ  ، ُتعَتَبرذلك



2 
 

 تعطي من خالل إجراءات مجّدًدا الحقوق التي تعتزم إحياءها عملّية جان مونيه في كلّيةفي إطار  األوروبيّ 
 لرسالتها. معنى

وروبّية. لي األلعايجب أن تتكّرر وُتبنى بين جامعاتنا ومؤّسسات التعليم ا الشراكةبالنسبة إلى الكلمة الثانية، 
ا تندرج ًبا عندمولكّنها تصبح أكثر تطلّ  "بينناو  بين هذه المؤّسسات" الشراكة ثابتة أو جامدة ليست بهذا المعنى،
غيرهم الباحثين والمعّلمين والطالب و  انتقاليفترض بل يدعو إلى الذي  قال بين الجامعاتتناإلضمن إطار 
معة جاّن إلذات مًعا. عن تداول المعرفة التي تدعو إلى المهارة وتحقيق ا ، فضالً بين الجامعات من الموّظفين
، الدولعلى  في األساسفتوحة م -ونظًرا لهوّيتها بالذات  1875نذ إنشائها في العام م - القّديس يوسف

تّم  ،1865وهكذا، منذ  .من األفكار واألشخاص هذا التداولفي و  ين الجامعاتنتقال بواندرجت في هذا اإل
ذلك ب ة المجالمتيحة، ة العلمانيّ الحكومة الفرنسيّ مع ثّم  ةالفاتيكان الكاثوليكيّ حاضرة إنشاء روابط تواصل مع 

 مدينة رعشر كان دو ئل القرن التاسع ة الصيدلة. في أواكلية الطب وكليّ ة الالهوت والفلسفة ثّم بناء كليّ ل
ف عند وقّ حين نت. اليسوعّيين في الجامعة ا إلى جنب معجنبً تأسيس كّليَتي الحقوق والهندسة يكمن في  "ليون "

اهمت ذه التي سهدي لمبادرات تداول المعرفة اإلبقاء على الجانب التعدّ  يجب الجانب السردّي لهذه األسس
سات مؤسّ لل رائدالدور الدون إزالة  من إنتاج المعرفةعلى و  زلتميّ اللتنشئة على ا مالذً  بيروت في أن تصبح

ة يثلواقع ور في ا يلبناء المعرفة المشتركة ه ةأوروبيّ  مؤّسسةك +. ايراسموسمجالا الذهفي ة األخرى األكاديميّ 
امل ك ين بشكلٍ لتزمنبقى ما أن التي انتشرت وازدهرت. وليس سرًّ  البرامج أيًضا تلكالزمن ولكن  ليس فقط

 شريك 271ع اتفاقّية م 396الشراكات مع أكثر من تنويع خترنا إ. ومع ذلك، نكفونيّ والفر  العالم العربيّ  حيال
ا، سنويًّ  زائرمعّلم  400أكثر من بالترحيب عن طريق  ةيّ هج األكاديماإثراء المنبغية في جميع أنحاء العالم 

نشاء تعز كذلك و  بين الجامعات مينوالمعلّ  الطالب إنتقالوتطّور  ة ة دوليّ اديميّ برامج أك 8يز مرافق االستقبال وا 
 .ةغة اإلنجليزيّ جديدة باللّ 

بالنسبة سيكون،  ولكّنه ، ال يقتصر األمر على اإلبتكار لمجّرد اإلبتكاراإلبتكار وهي بالنسبة إلى الكلمة الثالثة
ال تنفّك  تنّوعةحقائق مشبه تكوين الحكم النقدّي حيال  لنداءً  الّلبنانّي والعربّي واإلسالمّي،إلينا في عالمنا 
عة تنظر إلى المستقبل الجامونحو ايديولوجّيات عنيفة نعاين نتائجها على أرض الواقع.  ُتعيدنا إلى الوراء

أّن اإلبتكار يتطّلب من ويصّح القول  على مكتسبات الماضي من أجل بناء المستقبل بشكٍل جديد. المستند
الباحث والمبدع المضي ُقُدًما في هذه اإلكتشافات باحترام القواعد األساسّية لألخالقّيات بالطبع ؛ فهو يدفع 
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على نحو األعلى حدود العقل العلمّي ليتبّين له أّنه يجب أيًضا أن يكتشف ما هو جّيد وصالح إلنسانّيتنا. 
غير السهل أبًدا ولكّنه في غاية  ا المساره التحّدي والتقّدم في هذتواجأن  المستندة على إيراسموس+ عاتناجام

على الجامعيّين أن يكونوا أكثر إبداًعا حّتى يقوموا بالمشاريع أو ينضّمون إلى مشاريع تنجز مهّمة  اإلثارة.
 .البرنامج هذه

ة، ة لبنانيّ جامعيّ  مثمًرا ألّننا نبقى كمؤّسساتيبقى لي أن أتمّنى لكم حظًّا سعيًدا وأن يكون هذا اليوم من العمل 
ن أجل م هاباوطموحات شب هالّبي تطّلعاتنير عالمنا الّلبنانّي والعربّي لبقدر إمكانّيات كّل واحدة منها، ضم

 المزيد من الرفاهية والعدالة والعيش المشترك والحرّية.

 

 

 


