
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
 ،سنة لتأسيس الجامعة 041حفل إطالق احتفاالت الـ ي ف

 ،َحَرم االبتكار والرياضةفي في مسرح فرانسوا باسيل، 
 .3104 أيلول 32 هالواقع في ،الثالثاءيوم 

 
  

 معايل الوزير، حضرات املعايل والسعادة،  
 أيّها األحبّاء من أهل اجلامعة اليسوعّية، 
 ، شبكات اإلنرتنت أيّها األعزّاء اإلعالمّيني من الوسائل املكتوبة واملرئّية واملسموعة وعلى 

 
خصوًصا وحنن نعيش وبسيطًا أهاًل وسهاًل بكم مجيًعا إىل هذا اللقاء الذي أردناه احتفاليًّا   

على مستوى الوطن واملنطقة بأسرها. أهالً وسهالً بكم أنتم أهل الدار واألليمة  والدرامّيةالظروف الصعبة 
مئة د مؤّسسوها منذ  ، حتملون على سواعدكم ويف فكركم هذه اجلامعة اليت أراوالشركاء، ليس أقلّ 

ألجيال  وطين والتزام سنة عدًّا ونقًدا، أن تكون منارة علم وحبث أكادميي، وأداة تعليم وتثقيفوأربعني 
شّّت أصبحوا تلك النخبة اليت قامت عليها دولة ما قبل  يف حقول  مرتاكمة من املهنّيني واالختصاصّيني 

البعض من  يتنّدرقالل كما تة اسستقالاًل ناجزًا ال قلّ إاالستقالل وما بعده، راجني أن يكون االستقالل 
 العاّمة واخلاّصة.

 عرجيي احملرتم، روينمعايل الوزير  
ّن يف األمر صعوبة أو عجزًا. وحنن إوقلت  اجلامعة يف مل نطرق بابك مرّة ودعوناك إىل مناسبة 

 ،سياديّة هي وزارة الثقافة قدامى هذه اجلامعة على رأس وزارة ما فوقمن بوصفكم  بكم نفخر اليوم
اليت جيب تثقيفها أمهّية هذه الوزارة وأثرها يف تكوين الشخصّية اللبنانّية  حّّت اليوم والبعض مل يدرك بعد

الرائدة : األُوىل على األعمال  مرّتني التارخيّية. فلك الشكر مّنا  والفنّية على الِقَيم اإلنسانّية االجتماعّية
ثانًيا نعّّب و الء شأن الثقافة يف لبنان بالرغم من كّل الصعوبات، على مستوى وزارتكم إلعتقومون هبا اليت 

من حياة اجلامعة  041ات السنة الـ لكم عن امتناننا على هذه املشاركة يف هذا االحتفال إلطالق فعاليّ 
املؤّسسون ذلك اآلباء حتّقق رسالتها يوًما بعد يوم كما فّكر يف وهي ، يراقيوالناشط والفاعل الووجودها 
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لُيعطي ال  دَ رح أكادميي ُوجِ أكانوا من الرهبانّية اليسوعّية، أم علمانّيني شاركوا يف وضع األساس لص
 ليأخذ.

 أيّها األحبّاء مجيًعا،  
جتمعنا اليوم لنفرح مًعا يف بداية هذه السنة اليت هلا طعمها اخلاّص يف حياة اجلامعة. على إ 

الستذكار املاضي وتعداد االجنازات ووضع جداول ولوائح بأمساء عظماء وخنبوّيني األكيد لست هنا 
وطبعوا عاملهم بطابعهم العلمي اخلاّص، بل لنؤّكد مًعا التوّجهات األساسّية اليت  تلو اآلخر حّققوا اإلجناز

 وحاجاتحلاضرة اختارهتا اجلامعة منذ تأسيسها، ال بل تفعيل هذه التوّجهات وجعلها مالئمة أليّامنا ا
تقضي بأن نكون للبنان، لكّل لبنان مبختلف جمموعاته، للجامعة  بالدنا. فتوّجهاتنا عّب امليثاق األساسي

أن نكون منشئني لنخبة مهنّية قادرة يف مهاراهتا وكفاءاهتا، حتيا منها إالّ أّّنا توظّفها أيًضا يف خدمة إمناء و 
سالة تنشئة أكادميّية، تتزاوج مع التنشئة الثقافّية اليت توّسع يف أيًضا ر مستوياته. إّّنا  مبختلفاإلنسان 
فاقه على املستويات الفلسفّية والعلمّية والوطنّية واألدبّية، حبيث يصبح املتخرّج من اجلامعة آاإلنسان 

 هذه   منذ وما املواّد االختياريّة املفروضة على الطاّلب عنصرًا فاعاًل يعمل على التحّول االجتماعي، 
وعلى إعالء شأن الثقافة اللبنانّية وما تكتنز من التنوّع إاّل حتقيًقا هلذا التوّجه  USJ حتت إسم  السنة 

شرتك نواجه بـها األيدويولوجّيات العمياء والديكتاتوريّات احلمقاء والتعّصب املقيت. املعيش الوالتعّدد و 
اآلخر وعلى البعد الروحي توّجًها أساسيًّا يف حياتنا إّّنا رسالة اختارت املشاركة طريًقا واالنفتاح على 

 اليومّية.

ام أو بكمّية األعمار يف املؤّسسات األكادميّية ال تُقاس باألشهر وباأليّ وجنتمع اليوم لنقول إّن  
األعمال واإلجنازات بل تُقاس مبا تركته هذه األعمال من أثر طّيب وفاعل يف النفوس ويف املؤّسسات 

واالجتماعّية العاّمة واخلاّصة. وألنّنا نؤمن بأّن للجامعة اليسوعّية ال بل لكّل جامعة من جامعاتنا الوطنّية 
مها فعل مقاومة  041الَدور الوطين للدفاع عن الوطن وتنميته، فإّن لقاءنا اليوم واالحتفال بالسنة الـ 

نطالب مبوجبها تغليب سلطة العقل فكريّة وأكادميّية وروحّية نواجه هبا سلطان القهر والضعف واملوت، 
اليت هي مسؤولة اليوم عن الواقع املرير الذي نعيشه  املستشريّة واحلكمة واملصلحة العاّمة على األنانّيات

 وعن سقوط الكثري من مفهوم الدولة وواقعها ورسالتها يف تأمني حياة الناس.
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من عمر اجلامعة ليس التغيّن  041وجنتمع اليوم لنقول إّن ما يهّمنا من االحتفال بالسنة الـ  
ومن  والبشريبأجماد املاضي على األكيد بل النظر إىل املستقبل، مستقبل اجلامعة األكادميي والعلمي 

حيث موقع الطاّلب املتخّرجني القدامى فيها وموقع احلياة الطالبّية ومن حيث انتشارها وتثبيت موقعها 
م والتعليم لدى األستاذ ر يف تفعيل منهجّيات التعل  يف ُديب على سبيل املثال ومن حيث االستمرا

العمل يف مستقبل  والطالب، ومن حيث إعداد وعرض برامج جديدة تستجيب لرغبات الطاّلب وسوق
تّبهن أّن اجلامعة ال زالت يافعة شابّة تصغي إىل التالمذة يف مدارسهم وهي قريب يف خمتلف اجملاالت، 

جتماعّية. قتصاديّة واإلاإلالرتبويّة ات املؤّسسات ال بل يف شراكة دائمة مع كّبي تمرّ وهي يف تواصل مس
ولذلك سوف تتّوج هذه السنة الـ  0105سنة يف سنة  051يوبيل الـ  ،إّّنا النظرة إىل أفق اليوبيل الكبري

من أعمال واسعة خالل السنوات املقبلة بوثيقة متكاملة املعاين واألبعاد حول ما تقوم به اجلامعة  041
سنة فرتة إنتاج وبناء، ومنها على سبيل املثال وبالرغم من كّل  051والـ  041لتكون الفرتة ما بني الـ 

جامعتنا جامعة خضراء يف خمتلف أحرامها وأن يتّم بناء املتحف الفيّن اللبناين العاّم وأن  العوائق أن تصبح
اإلدارة واالقتصاد وغري  كلّياتحرم جديد لتجّمع   أنشعشرات الوحدات ملبيت الطاّلب وأن يُ  يتّم بناء

 ذلك من املشاريع اليت يتّم دراستها اليوم. 

يف امللّف عض الفعالّيات اليت سوف جتري يف هذه السنة و وجنتمع اليوم لنعطيكم حملة عن عن ب 
مع طاّلب اجلامعة  يف بداية تشرين األّول بني أيديكم كّل التفاصيل عن ذلك، من لقاء الشاعر أدونيس

املفتوحة لكّل األعمار، إىل اللقاء حول نتائج عمل حبثي يف كتاب حول اإلسهام املايل من املغرتبني 
اللبنانّيني وأثره يف أوضاع اللبناننّي املعيشّية وإىل املؤمتر حول أخطار اهلزّات على لبنان يف تشرين الثاين 

 التاسع والعشرين من الشهر نفسه، إىل سلسلة من يفولقاء متخّرجي اجلامعة يف عشائهم السنوي 
وصواًل إىل ندوة عاملّية  ،الندوات َحول التحّدي الرقمي وأمهّية اللغات احلديثة وتاريخ الطّب يف لبنان

رؤساء جامعات أمريكّية وأوروبّية والوزير أربعة شارك فيها ييوَمني  خاللَحول الرتبية يف اجلامعة اليسوعّية 
. 0105كانون الثاين   02و 00ان سالمه وغريهم من كبار احملاضرين واالختصاصّيني يف السابق غسّ 

 02إىل  04يف بريوت من ونشري أيًضا إىل انعقاد اجلمعّية العاّمة الحّتاد اجلامعات العربّية يف جامعتنا 
م العلوم يف نيسان باإلضافة إىل املؤمتر العلمي احلادي والعشرين للجمعّية اللبنانّية لتقدّ  ،0105آذار 

إىل  0105وبعده ندوة حول حبث علمي عن األرمن يف لبنان مبناسبة صدور كتاب "األرمن يف لبنان من 
تارخيي للطاّلب  لقاء  وكذلك ا.مؤمتر حول القانون يف مواجهة اجملتمعات املتعّددة ثقافيًّ و " 0105
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دامى مجعّية عاّمة استثنائّية يشارك فيها حيث يعقد احّتاد الق 0105القدامى، سيكون يف بداية حزيران 
امعة واملشاركة يف دعم اجليف والعامل العريب والعامل لتثبيت القدامى يف دعوهتم ورسالتهم ممثّلون من لبنان، 

 مناهجها املستقبلّية.  وبلورةحتديد مسارها 

 معايل الوزير، 
 أيّها األصدقاء اإلعالمّيني، أيّها احلضور الكرمي، 
به من مجال  أحتفتناعلى ما مطر ليال نعمة السّيدة نشكر حضوركم يف هذه األمسية كما نشكر  

تغطيتكم لفاعلّيات هذه السنة، حماولني أّن نقدِّم  مسبق نشكر بشكل .وحضور وصوت ممّيز وأداء متني
يها وهيئاهتا جيقويّة يف أدائها ومتمّيزة يف خرّ  ،جامعة يسوعّية أمينة على مبادئها صورةللبنان وللعامل 
وإمّنا من  .الواحد على اآلخر وانفتاحهمبدراستهم وثقافتهم ريّة وفخورة بطاّلهبا امللتزمني التدريسّية واإلدا

غين بـها من يريد غنّية بثمارها تُ و  الظاللنوعّية الثمار تُعرف الشجرة، فنحن نريد أن تبقى الشجرة وارفة 
اللـه عّز وجّل با الوطن اللبناين. فمًعا نبين املستقبل، أيّها األحّباء، وهذا يدّل على فعل إميان وخصوصً 

على إزاحة كّل كابوس  مًعاعاملني  الرجاء،على أنّنا حنيا بالرجاء وبقّوة  ببعضنا البعض. وهذا يدلّ وثقة 
اعه وقّوتنا يف تضامننا من أجل حتقيق مًعا نبين املستقبل، وهذا يعين أّن املستقبل حنن صنّ  .عن رؤوسنا

ديد وتشّع مشس احلريّة على  ج من فجر لبنان والعامل العريبيطّل األهداف املشرتكة بيننا ومن أجل أن 
 كّل إنسان.
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