
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف العشاء 
، ح اجلامعّية لرابطة خّرجيي جامعة القّديس يوسف يف لبنان اجلنوبّ ن  لدعم صندوق الم  السنويّ 

 صيدا. –ااي جنسن، يف مطعم الختار 2019 (سبتمرب) أيلول 27يوم اجلمعة الواقع فيه 
، هذا املساء املختارمساء جنسنااي و  ،أّواًل إىل هذا املساء اجلامع، مساء صيدا واجلنوبحتّية 

، والقدامى املتخّرجني من جامعة القّديس يوسف يف اء وأصدقاءأحبّ  ،الذي جنتمع يف أفيائه
إىل الزمن اجلميل، زمن الشبيبة واملراهقة، إىل  ونوتعودون أنتم اخلّرجي ، نتسامر ونتحادثبريوت

مّكنتم اتكم اجلميلة يف صيدا، وإىل ذلك الزمن الذي وإىل صداقحّبكم األّول وإىل أحالمكم 
من أجل احلياة واملهنة أو  ،على مقاعد الدراسة يف اجلامعةوحّفزمت جهوزيّتكم  ،خالله قدراتكم

 اخرتمتوه لكم. مالتكريس 
يف حضوركم هذا املساء ومشاركتكم يف هذا املساء شىيء من  ألنّ يكم أنتم مجيًعا حتّية اثنية إل

من  ،وطن الِقَيم ،دولة خادمة للجميعوطن  ،اإلميان هبذا الوطن كما أراده أجدادان وآابؤان
وخصوًصا قيمة التضامن والتساعد  ،واالجتماعيّ  الدميوقراطّية إىل احرتام احلراّيت والتنوّع البشريّ 

بني أبنائه ها هنا، بني أبناء اجلماعة  مؤمًنا بـهالبنان وما زال وسوف يبقى  االذي اشتهر هب
وهن الما أصاب بالدان وما زال يصيبها من كّلها ابلرغم الواحدة وبني أعضاء اجلماعات  

واالثنان يم ق االنتشار ولبنان املقوايا معافًا بني لبنان يف يزال . هذا التضامن الذيواألمراض
 ،ندىإن شاء اللـه. ولنا يف العزيز األستاذ سجعان الغفري وقرينته  األبديّ يشّكالن لبنان الواحد 

 ري عن ذلك التضامن وروح املساعدة.أمجل منوذج يف التعب ،غفري يوسفالسفري  مع أخيه
السّيدة أان و من هذه السنة  رديرتويت يف أايّ الضيافة اليت خّصوان بـها عندما زران وال أنسى كذلك 

تنظيم ىل إ مع التقدميات للجامعة عىن جباليت ت   Fondation USJكارمل واكيم األمينة العاّمة للـ 
ّن سجعان أصبح إوأستطيع القول  .سم اجلامعةالقاء غداء ألكثر من مئة ضيف على شرف 
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يفتخر بـها متخّرًجا ،  United states (املّتحدةاألمم ) يف اليوانيتد ستايتلجامعة خري سفري لـ
 .سم اجلامعة عالًياامنها ونفتخر بـه كما ابلكثري من القدامى يف أمريكا يرفعون 

وقد أصبح سنة بعد سنة  ديتجدّ يف هذا املساء الذي  تالقيتم ،اجلامعة خّرجيي ،وحتّية إليكم أنتم
أسرة املتخّرجني من اجلامعة اليسوعّية عرب اجلمعّية يف أذهانكم قضّية ويف نفوسكم رسالة هي رفعة 

وأعضاء وجلنة  وينوب وعلى رأسها األستاذ هاين بيضااليت جتمعكم ها هنا يف صيدا واجل
يف عطائهم وحضورهم املتمّيز احملّب. فمن أهدافكم اجلميلة فرًدا أمسّيهم وأشكرهم فرًدا  ،اجلمعّية

املشرتكة، وكّل مجعّية ال بّد أن يكون هلا هدفًا مجيالً لتنجح، هي تغذية وتقوية وتعزيز إمكانّيات 
منذ سنتني تقريًبا مببادرة من األستاذ سجعان ومبباركة من السفري يوسف الصندوق الذي أتّسس 
يقّدم أكثر من منحة  أصبح هذا الصندوق حبيث  ناء االنتشار ولبنانومبشاركة العديد من أب

مع العلم أّن عدد املستفيدين من املنح  ،طاّلب من اجلامعة يف صيدا وأ لطالبمستحّقة 
ميزانّيتها أكثر بلغت اجلامعة هو حبدود األربعة آالف طالب  على مستوى كلّ  االجتماعّية ككلّ 

السنة الفائتة، أي املعّدل العام للمنحة الفرديّة هو أكثر من  من عشرين مليون دوالر أمريكيّ 
ابملئة من طالب اجلامعة يف صيدا يستفيدون  47يف حني أّن  مخسني ابملئة من القسط السنويّ 

اجلامعة ألّن مساعدة الطالب  تطويرأوقفنا برامج أنّنا  سراا . وال أخفيح السنويّ نَ من برانمج املِ 
مثل درهم األرملة  ،ولو قليلة ،مسامهة ة اليت نعيشها. فكلّ وف السّيئة احلاليّ يف الظر  هي األهمّ 
الذي  بناينّ اللّ  إمّنا تغّذي إمياننا أبنّنا سوف نكون أمناء على رسالة الرأمسال البشريّ  ،يف اإلجنيل

 واالنتشار. حنن حباجة إليه ونفتخر به يف لبنان 
كر مديرة اجلامعة يف صيدا الدكتورة دينا صيداين وأخريًا شكري لكم مجيًعا وشكر اجلامعة وش

 اي أبناء وأصدقاء ،العشاء. وكذلك تربهنون مجيًعا الذي جيمعنا مجيًعا حول قاءوملنّظمي هذا اللّ 
 ية اليت هي اليوم حباجة إىل دعمكم،املغذّ  األمّ هذه  ،هذه اجلامعة

 عاشت اجلامعة وعاش لبنان. عاشت مجعّية القدامى يف صيدا،


