
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف حفل تدشني 
ابالشرتاك مع جامعة القّديس يوسف، وابلتعاون مع السفارة الفرنسّية يف حديقة الكرنتينا، 

 .2016 )ديسمرب( كانون األّول  13يف لبنان، 
 
ا مناسبة مجيلة جتمعنا اليوم وهي من مجال حدائق 1 مدينة بريوت وجبال لبنان الغنهاء . إّنه

 .فتحيهة لبريوت أم الشرائع ،الشهرية وقد تغّنه بـها كتاب أانشيد األانشيد يف الكتاب املقدهس
مناسبة مجيلة وفريدة من احلدائق وخصوًصا هنا يف الكرنتينا املدوهر.  أمها اليوم فتحيهة لـها أمه 

نوعها أن نلتقي اليوم لنصنع احلدث، حدث إنشاء حديقة صاحب النيافة والغبطة مار بولس 
الـُمنجزة ملشاريع اب ،برئيسها وهيئتها التنفيذيهة ،بلديهة بريوتمع صنع احلدث فنبطرس املعوشي، 

وعندما تلتقي اإلرادات  مع جامعة القدهيس يوسف وابلتعاون مع السفارة الفرنسيهة يف لبنان.
التنفيذ، خصوًصا عندما يبارك يوقف على صنع اخلري واجلمال بعزم وإميان واقتناع فال شيء 

العمل سعادة حمافظ بريوت األستاذ القاضي زايد شبيب. وحنن اليوم مل أنت هلذا االحتفال 
بنجاح املهمهة  فقط لتدشني احلديقة وفتحها أمام الكبري والصغري، بل أتينا لنحتفل أيًضا

 املشرتكة يف إنشاء هذه احلديقة الغنهاء. 

ا أربع : التعليم أأيهها األصدقاء، من املعلوم  .2 نه اجلامعات حتمل ثالث مهمهات أساسيهة ورّبه
فتح أبواب العمل أمام حاملي شهاداهتا، وأخريًا و ونقل املعارف واملهارات، والبحث العلمي، 

 ،تمع من الباب الواسع. وها حنن يف جامعة القدهيس يوسفال آخر العمل على خدمة اجمل
مسنا على حائط أو احلديث عن إجناز بل ايف هذا العمل، فإنهنا مل نسَع إىل ختليد  ناشاركعندما 

ا ساندت بلديهة بريوت،  هتقدهم اجلامعة أن إنهنا قمنا ّبا يتوجهب علينا وعلى ضمري أي إّنه
سم بريوت يف عنواّنا الرمسي، أبن تؤههل هذه احلديقة وأن تنشئها خلدمة أهل اوجامعتنا حتمل 

شامة على خده الصبيهة البريوت وهواء بريوت، وأزهار بريوت ومجاهلا الذي يتعلهق بـها تعلهق 



 راحتهجمتمعها فتخدم  ابنةعليها أن تكون  ،حبسب شرعتها ،اليسوعيهة . واجلامعةاجلميلة
 ووزنعه عن لقمة عيشه، ابإلضافة إىل ما تقدهمه من جليل العلوم ودقهة وسالمته وتعزهز دفا

توفهر  ،ويف هذا املشروع .املعارف وكذلك تلك البحوث العلميهة اليت تفيد العلم واجملتمع مًعا
غين القلب وللجميع املكتبة اليت تُ  ،اجلامعة اليوم للعائالت ولألطفال وسائل الرتفيه والسلوى

من العمل يف  يف تعاون مستدمي مع السفارة الفرنسيهة إىل هذا النوع األساسيه . وحنن والفكر
 خدمة اجملتمع واإلنسان يف لبنان. 

Je voudrais apprécier la collaboration avec l’Ambassade de France avec qui ce projet a été 

réalisé, et saluer l’action de l’Ambassadeur de France et la présence de M. le Chargé d’Affaires 

et du Chef de Protocole 

مساهمة سفارة فرنسا ومعها أُنجز هذا المشروع، وأحيّي عمل سفير فرنسا ل أعبّر عن تقديريأودّ أن 
 وحضور السيّد القائم باألعمال وزعيم البروتوكول.

ا سرور عندما علمت أنه . 3 قد وقع على البطريرك  احلديقةانتخاابت تسمية وسررُت أميه
املعوشي وهو من قدامى اجلامعيهني والقدامى من اجلامعة الغريغوريهة اليسوعيهة يف روما، وهو قد 

والشكيمة واملؤيهد الصريح ، حيث ُعرف عنه قوهة اإلرادة 1975و 1894عاش مثانني سنة بني 
دما وقهع على عريضة عن ،الستقالل لبنان عن االنتداب حيث قالت اجلماهري يف دمشق

اللـه والبطرك حبيب اللـه". وال ننسى ما قاله  : "الشيخ التاج عدوه  معارضة االنتداب الفرنسيه 
 العاَلَمنيعنه صاحب النيافة والغبطة مار بشاره الراعي أبنهه كان بطريرك االنفتاح حبكمة على 

إبنشاء هذه احلديقة  البلديهةصاحب سعادة رئيس سديد، . وال شكه أن قراركم والغربه  العربه 
يف  املوارنة أربعة أشهر األساقفة روما بطريرًكا بعد فشل عيهنهالذي سم البطريرك املعوشي اعلى 

تثبيت االستقالل وجعل يف  كانت له اليد الطوىلعريضة الذي   أنطوانبطريرك لانتخاب خلًفا ل
 يتها واندفاعها إىل األمام.بريوت، عاصمة الفكر والقول الصحيح واجلامعة العريقة برتق



من ساهم يف إجناح هذا املشروع من اجلامعة بشخص األستاذ املهندس وجدي  شكري لكله 
جنم ومن البلديهة بشخص األستاذ غاب فرنيين مسؤول جلنة احلدائق وزينة قرنفل وابميال 

 هيدموس.

سائلني  ،جامعة، جامعة كبريوت اجلامعة أيهها األعزهاء، مًعا نبين، مًعا خندم الناس فنكون ابحلقه 
 جناحه.دوام للبلد 


