
رئيس جامعة القّديس يوسف يف  كلمة الربوفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي،
، يوم إلنشاء وجتهيز مبىن "برييتيك عمشيت" األساس وضع حجر حفل يف بريوت،

يف متام الساعة الثانية ، 2018 )نوفمرب( الثاينتشرين  3السبت الواقع فيه 
 والنصف من بعد الظهر.

 
احلاضرين من املقامات املدنّية والدينّية والعسكريّة، وكّل أصدقاء ي مجيع أوّد بدايةً أن أحيّ 

خارج  "كيتيبي "أتييد لتأسيس الفرع األّول ل هذا املشروع الرايدّي ألّن حضوركم هو
 ميشال عيسى للتنمية احمللّية. ت الكربى وذلك مببادرة من مؤّسسةبيو 

ور اليسوعّية يف هذا املضمار وأّي د   : ملاذا يقف أمامنا رئيس اجلامعة ورمّبا يسأل البعض
 ؟ له وللجامعة

هلا ابملئويّة األوىل ومخسة عند احتفا ،برئيسها وجملس إدارهتا ،ُأجيب سريًعا أّن اجلامعة
، أرادت أن تتّوج احتفاالهتا يف ذلك 2000ن سنة على أتسيسها يف السنة وعشري

واالجتماعّية بُعًدا جديًدا جييب الوقت مبشروع رايدّي ُيضفي على رسالتها األكادميّية 
 حاضنة على تطّلعات املتخّرجني من طالّبـها يف خمتلف احلقول، فوردت فكرة أتسيس 

الرايديّة من خالل إنشاء شركات تقوم بتطوير فكرة إقتصاديّة معّينة حيث  لألعمال
ّدات على حتقيق مشاريع هذه الشركات من خالل توفي األمكنة واملع "كيبييت"تساعد 

وكذلك التدريب وإرساء املشورة واملعرفة إلطالق عمل تلك  رساميلوجزء من ال
وما وراء هذه الفكرة سوى العمل على إبقاء الشباب اللبناين الرايدي متجّذًرا  الشركات.
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يف أرضه وعاماًل من أجل تعزيز االقتصاد اللبناين، بدل الرحيل عن الوطن وأتسيس 
 األعمال خارج لبنان.

يكمن يف خلق  ألّن اهلدف منها أيًضا نبويّةما وأستطيع القول إّن الفكرة كانت نوًعا 
املبادرة  ءمن اجلامعات وبد وقدرات الشبيبة املتخّرجة تتالءمفر ص عمل ومشاريع 

هذه لتحقيق  مشّاسمارون األستاذ  يرأسه ، وهكذا مّت تشكيل فريق عمل إداريّ الفرديّة
احلاضنة لتوسيع قدراهتا اخلدماتّية على مستوى املزيد مّث املزيد من الرساميل والقدرات 

، إىل أن أصبحت صاد الزراعيّ قتواإل قتصاد الرقميّ قتصاد املعرفة ومن مثّ اإلإاملالّية لتطوير 
مار روكز  الدكوانة، يف العلوم والتكنولوجياح ر م يف  مركزها األساسيّ  يقع اليت "كيبييت"

مل يكن فقط طاّلب والواقع أّن املستفيد من خدمات هذه احلاضنة  .خارج منطقة بيوت
 "كيبييت"تلفة. وال شّك أّن لعديد من الطاّلب اجلامعيني من جامعات خماجامعتنا بل 

 بناينّ أصبحت ركًنا من أركان املساعدة على حتقيق ِقي م املبادرة الفرديّة اليت يتحّلى بـها اللّ 
إاّل أّن هذا الشاب اللبنايّن يكون انجًحا ابلفعل عندما يتعاون مع آخرين ضمن فريق 

القواعد األخالقّية والسلوكّية  عندما يتبعو عمل ويكون أيًضا انجًحا متألًّقا ابلنجاح 
 ذات النوعّية اجلّيدة.

 لقّديس يوسف يفوإن بقيت على عالقة متينة ومؤّسساتّية مع جامعة ا "،كيبييت"
جت من رمحها وبقيت شريكة يف رأمساهلا، إاّل أّن هذه احلاضنة لـها بيوت، ألّّنا خ ر  

  .بناينّ قتصاد اللّ سياستها يف اخلدمة والتوّسع خدمًة للمتخّرجني الشباب ويف خدمة اإل
أان سعيد جدًّا أن نضع حجر األساس "لبييتيك عمشيت" وابلتايل تكون فكرة فاليوم 

نطقتنا العزيزة من كسروان حّد أّّنا تريد أن تكون يف خدمة مقد تطّورت إىل  "يتيكي ب"
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 البرتون وأبعد، فهذه املنطقة هي عزيزة علينا ومرّشحة أن تنمو وأن تكون يف خدمة حّت 
 لبنان على خمتلف املستوايت. 

 أيّها األحّباء، 
ُة بـ ن تح  : " تاسعيف ختام هذه الكلمة، أستعيد ما قاله سفر األمثال يف الفصل ال م  كح  ا حلِح

ا تـ ه  ع ة  . بـ يـح ا السَّبـح تـ ه  عمالن ت "يتيكي ب"مؤّسسة ميشال عيسى وال". فها هي َن  ت تح أ عحِمد 
سوايًّ على بناء البيت، بيت احلكمة والثقافة، وهي حكمة املؤّسسة واحلاضنة ت نحُت 

عزيًزا، كرميًا، خالًّقا، وعامالً من مشاريع املستقبل ليبقى الوطن قوايًّ وليبقى اإلنسان فيه 
 أجل رفعة لبنان.


