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 يّةكلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في توقيع إتّفاق

كانون  14، والجامعة اللبنانيّة وجامعة القّديس يوسف في بيروت، في Ottawa" وتاواا"بين جامعة 

 .Zoom، عبر منّصة "زوم" 2020األّول )ديسمبر( 

 

دخل حيّز ، ولكن عندما تأحيانًا ضلّلنات على أنّهابادئ ذي بدء، أودّ أن أقول إنّنا نشكو من التكنولوجيا 

أنا أجرؤ على قول ذلك، وشركة،  ل بل اتّصاًل  قيم بيننات ألنّهاعمل فهي تقوم بهذا العمل بشكٍل جيّد، ال

وهي الهتمام بإنجاز أل حقيقة واحدة على الرغم من المسافات والمحيطات التي تفّرقنا، ولكن هناك 

مهّمتنا األكاديميّة وكذلك اللّغة الفرنسيّة التي تسّهل علينا مهّمة القدرة على التواصل والغتناء بالقيم التي 

 آلخرين.اوإلى ينا تعّززها والتي تجلبها إل

 "وتاواا"جامعة د ها توحّ )ألنّ ة، ثالثيّ الة، إن لم تكن ه لمن دواعي سرورنا تعزيز هذه العالقة الثنائيّ إنّ 

Ottawa د على ة تعاون تؤكّ فاقيّ تّ إع اليوم نوقّ  (...في بيروت  جامعة القدّيس يوسفو والجامعة اللبنانيّة

مع العلم  "وتاواا"طالب قادرين على متابعة دراستهم في  3إلى  2 إلى في الماستر ةح الدراسيّ ن  الم   تقديم

هذه  تقديمقرار  مكذاخاتّ بسبب ، ليس فقط لكم الختيار فيما بينهم. شكًرا جزيالً  بشأننا سنكون في حيرة أنّ 

 األزمات بكلّ  رزح تحت وطأةبنا في لبنان المنكوب الذي ي تمرفكّ ألنّكم ة، ولكن أيًضا ح الدراسيّ ن  الم  

 أنواعها.

أن  أودّ وين، اللبنانيّ  عن العالقات بين كندا ولبنان من خالل العديد من Frémontد فريمون ث السيّ تحدّ 

 والقتصاديّ  على تقليد طويل من التبادل الثقافيّ  قائمةوة، ريقهذه العالقات القديمة أصبحت ع أقول إنّ 

لي الجيل بممثّ  قبل عشر سنوات، التقيت   ،Montréal مونريال منذ بداية القرن العشرين. عندما زرت  

أخبروني عن آبائهم وأجدادهم الذين وصلوا في بداية القرن  ين في كندا الذينالثاني من المهاجرين اللبنانيّ 

عالقاتنا تتجاوز موضوع الهجرة لتصل إلى المستوى  أنّ شير إلى . أQuébec كيبيكال إلى العشرين

 .يس يوسف في بيروتجامعة القدّ إلى جامعتنا، ، األكاديميّ 

 تبادل أكاديميّ  اتإنشاء عالق الوقت، تمّ ة. بمرور سة كنديّ ة بين جامعتنا ومؤسّ ل اتفاقيّ هذه ليست أوّ 

 معهد "البوليتكنيك" ات، مثلعلى مستوى العديد من الكليّ  Montréal "مونتريال"مع جامعة  لتستمرّ 

École Polytechnique ات فاقيّ هناك اتّ ودبلوم مشترك.  إطار ا مهندسين شباب فيسنوي   ستقبليي ذال

 .Québec" كيبيكال"و Laval "لفال"ي أخرى تربطنا بجامعت  

مجلس الالالمع في عضو الي حضور أمين معلوف، لي، من منطلق الصداقة والواجب، أن أحيّ  ل بدّ 

وعلم الجتماع في  يّةالقتصادالعلوم درس  بما أنّه، أيًضا من قدامى جامعتناو للجامعة الستراتيجيّ 

 .جعله أكثر شبابًاأل وأقول هذا ات،ينيّ الستّ 
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 نشئةتها في تذل قصارى جهدها لمواصلة مهمّ تب ،جامعاتنا في لبنانوعصيبة،  بأوقاتٍ  الذي يمرّ  لبنان

 جوانبال ذاتزمة األنحن نعمل وسنواصل العمل للخروج من  .ة في المنطقةأفضل الموارد البشريّ 

 سياسيّة.الة وجتماعيّ لة واقتصاديّ لة واصحيّ ال النواحي منالمتعدّدة 

شبابنا  د من أنّ لخروج من الهاوية. أنا متأكّ يتمكّن من المساعدة بلدنا وشعبنا لنداء ال طلقبهذه الروح ن  

للبنان أكثر عدلً  بناء مستقبل مستدام وقويّ من أجل الً ب ويصبح مؤهّ سيعرف كيف يتدرّ  اللبنانيّ 

 ا.وإنصافً 

من  ا لكلّ شكرً  للمضّي ق د ًما.نسلكها  يجب أنالتي  لدربدًا لاليوم مثالً جيّ هذا ة فاقيّ تّ إأن تكون  تمنّىن

دة بين الجامعات العالقات الجيّ  هذه النتيجة التي نشهدها اليوم. نحن على ثقة من أنّ الوصول إلى ساهم في 

 .ا طيّبةدة تؤتي ثمارً لغرس شجرة جيّ  هنا موجودة

 

 

 


