
دث إطالق حكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح 
، في الساعة السابعة 2016تشرين األّول )أكتوبر(  19شعار الجامعة الجديد، يوم األربعاء الواقع فيه 

 والنصف مساًء، في حرم العلوم الطبّية.

 

عار هذا الحدث الرسمّي إلطالق الش في األعّزاء، ورّوادها الجامعة أصدقاء يا، ب بكمرحّ عدني ويشّرفني أن أيس
حّتى  يهإمعان النظر فم ورأيتموه والذي تستطيعون الجديد لجامعة القّديس يوسف في بيروت والذي سبق لك

ك والّلواتي وأولئ انوممّثلي شركائ ناء، شركاأنتم معكم احتفاالً للشعار الجديد تمّتعوا أنظاركم به. هذا الحدث أردناه
فرنسّي إّن الكاتب الكبيرة وعريقة. جماعة ك هاجامعة القّديس يوسف وتمّيز  إستمرارّية اجسالذين يحملون ه

 Le Petitمؤّلف كتاب "األمير الصغير"  ،Antoine de Saint-Exupéryالكبير أنطوان دو سانت إكزوبيري 
Prince  ص لألمراء واألميرات أمثالكم : "ما يوّحد الناس هو محّبة المهنة". في هذا المساء، جامعة الذي قال  المخصَّ

ة الشباب بالمهنة نفسها التي تكمن في مساعد ، في مكاٍن ما،نقوم كّلنا اننا ألّنناوّحدالقّديس يوسف وشعارها الجديد ي
بير ك المنتمين إلى كّل الطبقات، بطريقة أو بأخرى، للوصول إلى العلم العالي في جامعة أثبتت نفسها وساهمت بقلٍب 

نفسه تلك  هووما زال ، العاتية التي هّبت عليه على الرغم من العواصفما زال يقاوم  في نشأة لبنان الحديث الذي
احة من الثقافة والحرّية والعيش المشترك. اليوم، وأكثر من أّي وقٍت مضى، سنكون مًعا، مّتحدين باألهداف مسال

نفسها، أهداف تعزيز مؤّسساتنا وال سّيما تلك التي تؤّدي رسالة، مثل جامعة القّديس يوسف، لتشّكل الرأسمال البشرّي 
ي آٍن مًعا، التربية القائمة على نوعّية اإلنفتاح والتجّذر فأّن  ن لنايتبيّ  فأكثر من أّي وقٍت مضى، الّلبنانّي المثقَّف.

بعيًدا عن عدم التسامح والتطّرف، هي رأسمال لبنان األثمن، مع العلم أّن كّل ما هو ثمين هّش، وكّل ما هو هّش و 
 واحد، فهي ن يؤّديها شخص  يجب حمايته للحفاظ عليه حيًّا ومشعًّا. مهنة التعليم والتنشئة هي مهنة رجاء ال يمكن أ

 مسألة تتعّلق بجماعة برّمتها أال وهي جماعتنا. أوّجه شكري لكم ولكّن جميًعا الحاضرين هنا تضامًنا مع جامعتنا. 

ل ضًحا وبّيًنا وقويًّا ووا لرمزّية هذا الشعار الجديد الذي أردناه حديًثا أّيها األصدقاء األعّزاء، ال أبغي أن أقوم بشرٍح مفصَّ
... مع العلم أّن الجمال ُيقاس بالتقييم الشخصّي. وبغية أن أقول األفضل عن معنى هذا الشعار، سأستشهد وجميالً 

"في كّل سنة يرتدي البلبل ريًشا جديًدا ولكّنه يحتفظ الذي قال :  Frédéric Mistralبجملة كتبها فريديريك ميسترال 
بالنسبة إلينا أّننا غّيرنا الشعار ولكن من أجل أن نعكس بشكٍل أفضل هوّيتنا وروحنا. نحن نحتفظ  بأغنيته." من الواضح



2 
 

أيًضا بأغنيتنا في التمّيز والحرّية، كما في التضامن اإلجتماعّي وحّب الحقيقة. بّدلنا ريشنا لكّن صوتنا سيبقى دوًما 
 ،الل ِفَرق إن لم يكن من خوبفضل فريٍق بكامله،  ،أهمّية ا أكثركثر حرّية. كان علينا أن ننتج شيئً أجمل وأعلى وأ

ور. في ستطاع هذا الشعار أن يبصر النفاعلين المهتّمين بهذا المشروع، إتشاور واسع النطاق مع مختلف البفضل و 
أساس المشروع كانت هناك بعض الطلبات التي كانت تأتي من الطالب والمعّلمين وقدامى الطالب وبعض األصدقاء 

ا على . يجب أن يكون أكثر وضوًحا USJهي أّن مصطلح و  الهوّية واالنتماء، كان من الواجب  تأصاب ثغرةوردًّ
وأن نجد الرمز  ،صالةيس يوسف يقترنان باألالجّيد وجامعة القدّ  اليسوعيّ  أن نشير إلى أّن التقليد التعليميّ 

ة وجذعها المرتسم . أتوّقف فقط عند رسم الشجر بها بيتناالصحيح الذي يعّبر عن الرسالة والقيم الجّيدة التي يتمّتع 
 شجرةرنا إخت .صبح دعامةشجرة يمكن أن يالمع العلم أّن جذع دعامة، في داخل المربَّع والذي رأى فيه البعض 

القرب من هنا، ب ،لرسم الشعار. إّنها من عندنا، وهي موجودة بالفعل، وها هي بمئوّيتهاذات النباتات المتعّرشة 
توالت بالقرب  الحرب ومآسيها التي ة. على الرغم منم العلوم الطبيّ تعتلي عرًشا في وسط الحديقة النباتّية في حر 

سرعة ب لحديقة وأشجارها بحيوّيتها وضّمدت، إحتفظت االتي سقطت في أرجائها منها وعلى الرغم من القذائف
، قام خيّ ووفًقا لتقليٍد تارييامة هذا الفينيق الذي يرمز إلى لبنان. ى االيمان والرجاء وقب عالمة علجراح الحر 

 1900الل العام خ كما ُتظهرها صور  قديمة وذلكاليسوعّيون بزرع الحديقة وأشجارها األربعين قبل بناء الكلّية 
شجاٍر تحتوي أ اموا بزرعقفقد يسوعّيو الجامعة هذه األرض خارج أسوار المدينة.  استملك على وجه التقريب، مذ

قومون بهما من ين يالذَ والتنشئة  هذه األشجار أيًضا إشارة إلى العمل التربويّ  زرعوا فوائد طبّية، إال أّنهمعلى 
كما ي هشباٍب ينمو في الحكمة والعلم والقيم. لقد أصبحت هذه الشجرة مئوّية إال أّنها بقيت قوّية وشاّبة، ف أجل

ميل ولكي لسماء إعتراًفا بالجي أرض بيروت ولبنان. أغصانها تمتّد وارفة نحو اجذورها عمًقا فتتوّغل الجامعة، 
بدايات  ستنفسها التي أسّ  ثقةالًة إلى تحقيق رسالتها الدائمة بّن طموح الجامعة ال يتزعزع، ساعيتعّبر على أ

  .الجامعة

ا الشعار هذ تصميمفي ختام هذه الكلمة، وكما سبق لي وقلُت، أوّد أن أشكر كّل األشخاص الذين ساهموا في 
ات ممصمّ  فريقو كريستين وازن، ونائب المديرة سينتيا أندريا،  ومديرتها دائرة المنشورات واالّتصاالتوخصوًصا 

ن خاللكم، م .(الشعار تصّمم التي)وكارين حّداد  : ماريان عّواد، ومورييل طوبي، أو الرسم البيانّي  الغرافيك
ت األزمنة كيف يقرأ عالما ئرة الذي عرفوال أستطيع أن أسّمي الجميع، أعّبر عن امتناني لكّل فرٍد من أفراد الدا

حيوّي ال هاومدير  Ogilvieوكالة وأضّم مباشرة إلى هذا الشكر عمل . ويترجمها إلى لوحة في خدمة الجامعة
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جيها. يخرّ  كذلك اسم رابطةو  يس يوسفجامعة القدّ  من أجل رفع اسم ناإلى جانب اهمناجي بولس و والنشيط 
من أجل دعم  انا خصوًص الفاعل بقرب هحضور ل، المخلصا نشريك ا، كيف يمكنني أال أذكر اسم بنك عودة،وأخيرً 

 .ةجتماعيّ نشاطاتنا الثقافّية واإل

ة ال تعمل من أجل تمّيز الوطن، سوف تفقد جزًءا من رسالتها. فلنكن أّيها األصدقاء األعّزاء، إذا كانت الجامع
 جميًعا فاعلين فّعالين في خدمة تمّيز لبنان والوطن.

 


