
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، يوم الخميس الواقع فيه 
ة الحقوق والعلوم السياسّية، في ب كليّ ، خالل عشاء رابطة قدامى طالّ 2015تشرين الثاني )نوفمبر(  5

 في فندق فينيسيا. Ballroom قاعة

 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،
 رئيس جان فهد،الحضرة السّيد 

 شكري صادر،السّيد  رابطة القدامى يسئر حضرة 
 ،لجنتهأعضاء و  عّباس حلبيالسّيد حضرة الرئيس 

 الوزراء، ، معاليحضرات السّيدات والسادة
 ،Emmanuel Bonneالسفير ايمانويل بون  حضرة السّيد، سعادة

 أصحاب المعالي،
 

ة الحقوق والعلوم السياسّية  ال يعرفون اإللتقاء ضمن أسر ّن قدامى المتخّرجين في كلّية إ ليقولمن كان 
 ،همئلقا، ببليقول إّنهم ال يريدون الترحي يلة ؟ ومن كانالكلّية الكبيرة كما يبّينه هذا الحدث الرائع في هذه اللّ 

ومن  ؟ 1875بيروت التي تأّسست في العام سنة من عمر جامعتهم، جامعة القّديس يوسف في  140بمرور 
ّم تفي مدرسة الحقوق التي  عاًما على تأسيس رابطتهم للقدامى 70كان ليقول إّنهم ال يريدون اإلحتفال بمرور 

 ؟ 1945في العام  إنشاؤها

 أغتنم هذه الفرصة ألطلق ثالثة نداءات :

ال ين لذ  للجّيد اااألداء ب حول كلّيتكم ورابطتكم، رابطة التمّيز و كقدامى طالّ  لتتحّلقواأطلقه  النداء األّول
على مّر  ئةشنتأعطتهم الذين كلّية القدامى والحالّيين طاّلب وطالبات ال بل بنوعّية خّريجينال بعدد ُيقاسان

 يروت أّم الشرائع بسليلة و ومحور القانون  شريعةال بلةق   الكلّية ال تزال إّن فخركم يكمن في أنّ  واألجيال. العصور
 كلّية الحقوق.الجامعة اليسوعّية و  فخر أنتم. في كّل العصور
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تشّع بشبابها بتشّبثها العمر، تقّدم  مع  ،ال تنفكّ من أجل التضامن مع جامعتكم التي النداء الثاني هو 
 هو الخدمةنا الوحيد هدفعماًل تجاريًّا،  التعليمفيه  يصبح في الوقت الذيفي خدمة التربية الحقيقّية لشبابنا. 

 جميع الطبقات نالتي تأتي م النخبة المثّقفة هذهل الرأسمال اإلنسانّي واإلجتماعّي اللبنانيّ الالمحدودة في تنشئة 
 3000أكثر من ، جامعة القّديس يوسف في طالب  عشر ألفأحد  من أصل ،اليومالمناطق. والمجتمعات و 

ن ح  عطونهكّل قرش ت حيًّا : ال يزال تضامنكمأّن  وأنا أعلمجامعة القّديس يوسف. من  دراسّية حائزون على م 
 .ألفضلا م أنتمكأنّ  فضل كماتبقى األلإليكم  بحاجة كلّية. الأبًدا تموت تستمّر لكي ال يجعل رسالتنا

لتي ا وتعصف به الرياح يرزح تحت وطأة األزمات الذي هو من أجل اإلّتحاد حول لبنانالنداء األخير 
من  عملون ي فاعلين أشخاًصا كونوا، مواطنينيجعلهم و  الناسيوّحد  القانون  ما أنّ فك ؛ من الداخل والخارج تهبّ 

 كماتنتخابإ بما أنّ  القلوب والعقول.حاد تّ من أجل ا ال في خدمة العصبّيات والمصالح الضّيقة بل أجل المواطنة
كلّيتكم !  ةقراطيّ والديم المواطنين في خدمة ةاللبنانيّ  لسياسةتكون اإعملوا لكي ، ةللديمقراطيّ  نموذج يهالنقابّية 

ثقة  لدينا وبناًء عليه سات.المؤسّ  عن لدفاعا ثوب يرتدون  دينالرجال و  أشخاًصا مكّرسين مثل الرهبان أنشأت
 أن تكون عنصر التغيير المنشود. لبنان في المحامينالسادة و دات ها السيّ ، أيّ بكم كبيرة

 تي أصبحتلاجنته لحلبي و  للرئيسيّتخذ طابع اإلعتراف بالجميل  الشكر الجزيل الذيأوّجه ، اأخيرً 
 والكرم ي التنظيمف ادروسً  لنا مون هم يقدّ نّ إ. كما االّتحاد الذي يرئسه الرئيس شكري صادر ا للعملحقيقيًّ  افريقً 

لكي تبقى  اهذ كلّ الصداقة. ة و للياقوا الوحدة علىهذا العشاء اللقاء القائم  تنظيمعن طريق  والثقةر يتغيالو 
 اقريبً  ون صبحي سوف الذينأيًضا بها الحالّيين وطالّ  ابهطالّ قدامى و  ةكليّ ال في خدمة ،شّع نوًراتو  مضاءة الشعلة

 يستعيد روحهو  لبنانكي يتجّدد لز و التميّ  رائدة في من المتخّرجين القدامى، لكي تستمّر جامعة القّديس يوسف
 .الفكر والحرّيةب التي تشعّ  ورسالته

 ،ة الحقوق كليّ  قدامى رابطة تحيا

 ،10000 ـالقدامى الالكلّية طالب  حياي

 لبنان. تحيا جامعة القّديس يوسف لكي يحيا


