
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف تدشني مركز 
تشرين الثاين )نوفمرب(  6مارون مسعان للمحاضرات يف كلّية اهلندسة يف اجلامعة اليسوعّية، يف 

 مساًء، يف َحَرم العلوم والتكنولوجيا، يف مار روكز.اخلامسة عند الساعة  ،2017
 أصحاب السعادة،

 صاحب املعايل،
ا مناسبة عميقة املعاين أن يكون بيننا اليوم وزير   على قطاع له أمهيهته احلاضرة واملستقبلة،  قيهم   إّنه

منذ سنواٍت طالًبا على مقاعد الدراسة  مقطاع املوارد الكهرابئيهة واملائيهة والنفط والطاقة، وقد كنت
ضوركم اليسوعيهة، فأهاًل وسهالً بكم يف داركم. ح( يف اجلامعة ESIBيف املعهد العايل للهندسة )

مستمرهة من األفضل حنو األفضل. فنحن نفخر  ،مسرية العلم والتفوهق ،املسرية هو شهادة أبنه 
منها حاماًل تلك املسؤوليهة، ونفخر أيًضا أن نضع حتت رعايتكم هذا االحتفال  أبن يكون واحد  

 د اهلندسة وهو حيمل اسم الصديق العزيز مارون مسعان. التدشيين ملركز احملاضرات والندوات ملعه
 أيهها السيهدات والسادة، 

 العزيزة السيهدة اتنيا مارون مسعان،
 العزيز األستاذ مسعان مسعان،

لقد رحل من بيننا العزيز مارون إاله أنهه ترك األثر العمراين واإلنساين والفكري الكبري يف قلوب 
بقاٍع كثرية من أرض لبنان، ومنها اجلامعة األمريكيهة يف بريوت وجامعة  أعزهائه وأصدقائه، وحىت يف

البلمند واليوم يف اجلامعة اليسوعيهة. فشكًرا لك الغائب احلاضر مارون مسعان على لفتتك الكرمية 
إذ أردت أن تدعهم أركان التعليم العايل يف اجلامعة اليسوعيهة بواسطة هبة كرمية من مؤسهسة مسعان 

كليهة   ،يف هذه الكليهة ابلذات، كليهة اهلندسة ،التعليم والرعاية الصحيهة يف تشييد هذا املركزلدعم 
، على أبواب 1975العصامي واحملبه مسعان مسعان، الذي هو من متخرهجيها يف السنة أخيك 

حرب ضروس هزهت البناء واحلجر وهجهرت الطالهب واألساتذة والربامج. إاله أنه تلك احلرب مل 
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ها عندما قرهروا إعادة البناء والتوسهع يف األعمال ئتُنتج سوى اإلرادة الصلبة عند أبناء اجلامعة وآاب
األكادمييهة  املناسبة حلاجات اجملتمعات واألمم واليت تبين مهارات وكفاءات يشهد عليها القاصي 

ا من األفضل واألجنح بني شهادات العامل اللبناين والعريب.  والداين أبّنه
 حضرات السادة والسيهدات، أيهها األصدقاء،

عندما التقيُت العزيز مارون مبكتبه يف ألكازار كابيتال يف مركز ُديب املايل العاملي بواسطة صديق 
عندما عرضت عليه و  مصغًيا ال أبذنيه وعينيه فقط بل بكيانه الكليه. مشرتك، وجدت فيه رجالً 

أعمال بنائه، مل ُُيب سلًبا أو  اليوم شينه وقد ُأجنزتفكرة إنشاء هذا املركز الذي حنن بصدد تد
من جوانبها والتصميم األوهيل يف بعض تفاصيله وأعطى بعض إُيااًب بل إنهه راح يناقش الفكرة 

ذلك إشارة إىل أمهيهة املشروع واستحسانه يف املالحظات حول الشكل واالستخدام والكلفة وكان 
تقدهم هبة جوهريهة أن الثانية والثالثة، أبلغنا أبنه املؤسهسة جاهزة  له. وعندما عرضنا الصيغة املبدئيه 

إلنشاء هذا املركز وأنه املؤسهسة فخورة أبن تدعم جامعة وكليهة خترهج منها أخوه مسعان يف حني 
أنهه خترهج من اجلامعة األمريكيهة يف بريوت. وأضاف يقول إنه ذلك ال مينعه أن يدعم اجلامعة 

إذا ما سنحت الظروف بذلك. وجاء الظرف املناسب. فمن املعروف أنه جلامعتنا  يةاثن اليسوعيهة
فرًعا يف ُديب لتعليم احلقوق والرتمجة، وكنها نفكهر أن نقوهي املركز هبيئة إداريهة تساعد وتوجهه وتدعم 

له أمهيهة ا ذه اهليئة وطالعته يف األمر شارحً ألستاذ مارون كرئيس هلابالرسالة هناك. وعندما فكهرت 
واليوم عندما أعود إىل  اهليئة.رائسة  ابملوافقة علىهذا املركز على حمدوديهة عدد طالهبه، مل يرتدهد 

احلضور حيث كان يطلب التأقلم مع مواعيده  أرى أنهه مل يتغيهب مرهة واحدة عنشريط الذكرايت، 
وهو كان يقضي الساعة تلو الساعة معنا، مهتمًّا أبدقه التفاصيل، ومبطالعة واثئق الداخل واخلارج 

فتح دعم املركز ابملنح واملعنوايهت وبيستطيعون  وإماراتيهنييف املوازنة، عارًضا األمساء من لبنانيني 
بح واحًدا منها ومعنا، فخصهص املنح اآليلة إىل دعم الطالهب، وهو اآلفاق والتعريف به، كأنهه أص

اجلودة الذي يشتغل على التفكري والنقد  االتعليم العايل ذ يف ذلك كلهه، كان يعربهر عن اقتناعه أبنه 
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جتمع حنو األفضل. قال يل تغيري للموالتجديد واإلبداع هو رسالة ال كغريها من الرساالت وقوهة 
توظيف املوارد البشريهة يف التعليم العايل ويف جامعة  من التوظيف املايل و من ختف يوًما : ال 

اترخيها. فالتوظيف على هذا املستوى ُيدهرد اجلامعة وحضورها و كاجلامعة اليسوعيهة لـها امسها 
للتحلهق حوهلا ومساعدهتا. وُيعلها أقرب من مسرية اإلبداع والتغيري ويدفع املتخرهجني منها 

عليم العايل، كما الرعاية الصحيهة األوليهة واالستشفائيهة، هي يف أساس االشعاع اللبناين وعليكم فالت
وعلينا االستمرار على هذا املنهاج وعلى دعم هذه الرسالة يف اجلامعتني األمريكيهة واليسوعيهة اليت 

م سوى رؤية متخرهجيها متفوهقني وابرعني يف رحًبا تبغر مل   األعمال واألخالق. يف يوم من األايه
 

 أيهها األصدقاء، 
ومنهم العميد  الكليهةإنه تشييد هذا املركز أتى نتيجة حاجة أكيدة كان يعربه عنها املسؤولون عن 

 ،شكر على متابعته أعمال البناءالرئيس وجدي جنم الذي يُ  انئبفادي جعاره والعميد األسبق 
شأّنا أن تستقبل من  ،غري مسرح جان دوكرييه ،كانوا يسألون عن قاعة متوسهطة احلجم  وهم

ها بعض احملاضرات والندوات وحىت بعض الدروس اليت ليست حباجة إىل القاعات الكربى. و 
اجلامعة اليسوعيهة، يف إىل واقع ملموس. وكما العادة يف قاموس عاداتنا  هو احلُلم واملشروع قد حتوهال

األكادميي من خارج الفكريهة والعلميهة ذات املستوى  ؤمتراتفإنهنا ال نرتدهد يف استقبال الندوات وامل
 ةوملدهة ثالث د إطار اجلامعة الصرف، حيث سيلتئم املؤمتر األوهل يف هذه القاعة ابلذات يوم غ

م حول اإل نتاج احليواين والبيطري يف منطقة الشرق األوسط ابملشاركة مع وزارة الزراعة وتنظيم أايه
بلدة تعنايل يف  كليهة اهلندسة والكائنة يفلعيهة املتوسهطيهة التابعة جلامعتنا و مدرسة اهلندسة الزرا

ل مسعان الكرام ومؤسهسة مسعان على تقدميهم اسم البقاع األوسط. سوف تكون مناسبة لشكر آ
األعمال  مارون مسعان الذي من عليائه يطلب الربكة من الربه اإلله هلذه القاعة لكي تكون كله 

اليت جتري فيها ويف القاعات التابعة هلا شهادة على أنه العمل العلمي مبختلف اختصاصاته هو 
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وهو يعطي ابلتايل املعىن املستحقه  والعلم جملد اللـه عزه وجله لرفع قيمة اإلنسان وقيمة األرض
أن نشكر من بفنههم  لنا ومبا أنهنا يف سجله الشكر، ينبغي مشروع يتحقهق. بناء يرتفع ولكله  لكله 

هذا املشروع من األستاذ إميل عبو املصمهم إىل الشركة حكيمه اليت حقهقت  حقهقواوهندستهم 
 هذا املركز الرائع بكل حرفيهة واهتمام. 

إذ ذاك مينح الربه  ]...[ "ما أمجل أن ُيتمع األخوة مًعا إنهه كالزيت املعطهر النازل على الرؤوس !
 .(133مزمور )بركته واحلياة لألبد!" 
ا تنزل إذ ذاك  133أختم بتعابري املزمور  اليت تذكهران أبنه اإلخوة عندما ُيتمعون، وحنن إخوة، إّنه

بركة اللـه على اجلميع، على مؤسهسة مسعان وعلى جامعتنا وعلى مؤسهسات التعليم العايل العريقة 
يفيض اخلري منها على شعبه وحمبهيه، على أوالدان وعائالتنا  عريب، لتكون أداةً يف لبنان والعامل ال

وشركائنا، فنصبح ابلتايل شهوًدا للحريهة واإلميان والنضال يف سبيل احلقه والثقة املتبادلة والفرح 
 والسالم.


