
 
 

 كلمة البروفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي،
 .2112 األّول كانون  11، الواقع في الثالثاءيوم 

 
 

 دولة رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي المحترمحضرة 
  

 
منكم بضعة دقائق لنلقي عليكم التحّية، حتّية جئنا دولة الرئيس يف هذا اليوم خنتلس  

التقدير واحملّبة، ولالصغاء إىل حكمتكم ورأيكم، وذلك ملناسبة انتخاب رئيس جديد جلامعتنا، 
أقول خنتلس من حضرتكم بضعة دقائق ألنّنا  جامعة القّديس يوسف منذ أشهر معدودة.

الكربى والوقت الذي تكّرسونه  نعرف ما حتملونه من مسؤولّيات جسام جتاه الوطن وقضاياه
ملعاجلة املعضالت املتوارثة يف إطار الصراعات الدامية والتحّوالت األساسّية اليت جتري على 

 .بلدان املنطقةمستوى 
مواقفكم يف العمل على درء األخطار عن هذا  نثّمنوإّّنا مناسبة لنا، دولة الرئيس، أن  

الوطن الصغري حبجمه، الكبري بطاقاته وبأحالمه، وكذلك يف العمل من أجل مواجهة القضايا 
ع البالد على شفري اهلاوية. ونعرف كّل ذي حّق حّقه من دون وض  فيعطى عّية املتنّوعةاالجتما

ّنكم إ ش املشرتك اللبنايّن أو العيش مًعا، حيثأيًضا وهذا ما نقّدره أيًضا مواقفكم يف جمال العي
دعمتم وتدعمون االحتفالّية السنويّة يف عيد بشارة مرمي العذراء يف اخلامس والعشرين من شهر 
آذار، اليت جتري يف مدرسة سّيدة اجلمهور لآلباء اليسوعّيني عرب هيئة ناظمة تقوم بإعداد هذا 

، تعملون مع ثابرة الدائمةحبكمتكم وصربكم اجلميل وامل العيد الوطيّن. ونشّد على يدكم ألّنكم
دون أن  فة منخمتلمتنّوعة  ومعامل متعّددة تصّوراتفخامة رئيس اجلمهوريّة، على التوفيق بني 

جّسدها وجيّسدها يف دستوره يف خمتلف يكون ذلك على حساب رسالة لبنان والقيم اليت 
 .القدمي واحلديثحقبات تارخيه 



2 
 

، كانت وال تزال يف 5781جامعة القّديس يوسف، منذ أن تكّونت يف السنة وجامعتنا  
خدمة هذه القيم، قيم العيش املشرتك واالحرتام املتبادل والثقة بالذات وباآلخر والعلم واجلودة 

از واحلريّات األساسّية وحنن نعمل على جتسيدها على مستويات عّدة على سبيل املثال يواالمت
 الروحّيةاللبنانّية حيث نستقبل الطاّلب من كّل العائالت  املكّوناتمجيع  يف االنفتاح على

بالفعل وااللتزام االجتماعّي الواسع عرب  ةواملناطق اللبنايّة والتدريب على ممارسة الدميوقراطيّ 
يف  حننحيث  6002منذ احلرب على لبنان يف السنة  أنشطة حركة اليوم السابع يف اجلامعة

ا كان وعرب املبادرات الطالّبّية اليت تشّجعها اجلامعة ومنها مبادرة التضامن مع أي  خدمة احملتاج 
املستوى األكادميّي والعمل  جودةاألشرفّية وعرب التأكيد والعمل الدؤوب يف احلفاظ على 

 اجلامعة على حميطها العريّب واخنراطهاسالة غوّي والثقايّف وخصوًصا انفتاح ر البحثّي واالنفتاح الل
 .لتحويل األرصدةيف الشبكات الدولّية األكادميّية مثل اعتماد النظام األورويّب 

ّن  فل هذه السنة مبئويّات ثالث حيث إويسرّنا أن نعلمكم دولة الرئيس أّن اجلامعة حتت 
احلقوق واهلندسة حتتفالن باملئويّة كلّييتي   ئة والثالثني سنة لتأسيسها وإنّ كلّية الطّب حتتفل بامل

. واحتفالنا هبذه املئويّات يذّكرنا مبا تؤّمنه 5151اأُلوىل على مباشرة التدريس فيها يف السنة 
هذه الكلّيات إىل الوطن اللبنايّن والعامل العريّب وإىل أبعد من ذلك من مواهب وطاقات وموارد 

لتقّدم العلمّي او تاريخ األوطان واجملتمعات  على تركت بصماهتا أينما حّلت متعّددةبشريّة 
لشعوبنا. ونأمل أن تشّرفونا باملشاركة يف هذه االحتفاالت  الدائمةالنوعّي يف سبيل النهضة 

 .ضيًفا عزيًزا كرميًا فندعوكم منذ اآلن
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