
ّتحاد رابطات قدامى إمعة القّديس يوسف، الموّجهة إلى كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جا
ء في كازينو لبنان، صالة السفراء، يوم األربعاء الواقع عشاامعة القّديس يوسف خالل مأدبة الطالب في ج

 ، في الساعة الثامنة والنصف مساًء.2016تشرين الثاني )نوفمبر(  9فيه 

ن يجيخرّ ال حاد رابطاتتّ إ قوم بهاالتي ي دةمتعدّ ال بل األعمال العمل ال حّييأن أ يطيب ليفي بداية هذه الكلمة 
في العديد  حضورهمب الطالب قدامىتجمع ات لقاء إّنها. منذ سنواٍت عّدة يس يوسفطالب جامعة القدّ القدامى و 

م إلى دعم الجديدة، و العالقات الة و جتماعيّ اإل عشاءال آدبومجامعة، المناسبات من  والشباب  الرياضّيينالُمقدَّ
وها . العالمالقدامى في لبنان و  المستمّر إلى جانب رابطات حضورهمو ، المهنيّ  هممستقبلعلى  قلقينالقدامى ال

 رابطاتحاد تّ ، أصبح إبهذه السياسة. من أّمهم المربّية مقّربينتكمن في جعل القدامى و  تتبلور سياسٍة جديدةإّن 
وهذا ما يدعو إلى الفخر  ،ةاللبنانيّ  جتماعّيةحياة اإلال ساحة علىا فاعال رئيسي   قدامى جامعة القّديس يوسف

 .واالمتنان

لقد !  ةها رمزيّ نّ إ. فترة طويلة أمنيات ورغبات القدامىشغلت منذ لتي ا دامى الطالبقبيت فكرة  من ثّم، تبلورت
إن لم  ،لمناسباتمن أجل الترحيب بالقدامى في االواقع أرض على  الفكرةهذه أن تتثّبت أصبح من الضرورّي 

من أجل تطوير بنيتها  هانضاللجامعة في شركاء ا همالهامش ولكنّ حيث أّن القدامى ليسوا على ب ،ومي يكن كلّ 
ة الحياة الطالبيّ مواصلة تعليمهم وتعزيز الكثيرة لكي يتسّنى للطالب ة الماليّ المساعدة  طلبات ة وتلبيةالتحتيّ 

نعم، سوف  .امعة نفسهاالج ما ُتطالب به فحسب بل هوحاد االتّ  بيت القدامى ليس من شأن. اإلنخراط المهنيّ و 
منذ عام ملًكا لجامعة  الذي أصبحمقابل مدرسة "الليسيه"  الذي يقع برج قرم المشهور داخل هذا البيت يكون مقرّ 

 متر مرّبع من الحدائق. 6700القّديس يوسف مع مساحة من 

 ولئك الموجودينأفيهم  ، بماكّلهم القدامى يجمع بيت  اك الجامعة سوف يكون هن الذي تمّثله داخل البيت الكبير
 .راحة داخل جدرانهطلب اليأتون لسالذين و في الشتات 

الذين نحتفل بهم هذه السنة والذين  100.000 قدامى الطالب الببالترحيب  إالكلمتي  ال يسعني أن ُأنهيو 
لقد صنعوا جامعة القّديس يوسف . جامعة القّديس يوسف بالمعنى المباشر وغير المباشر للكلمة عظمةصنعوا 

فلنحّيي مًعا هذا الجمع من  !بقدر ما كانوا طالبها ولكّنهم صنعوا أيًضا شهرتها وال يزالون يصنعون مستقبلها 
أجيال القدامى وبينهم من كان وال يزال يحمي ويبني لبنان الثقافة والمعرفة، لبنان العدالة والحرّية، لبنان الدولة 

 !والعيش المشترك 
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