
 

 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، خالل مأدبة عشاء 
 3، في Esiam-Esiaلدول البحر المتوّسط  العاليالهندسة الزراعّية  معهدقدامى طالب 

 زحلة. ، في فندق قادري في2016حزيران 
 

يتحّول إلى حماٍس وأمل  ، شعورٌ يخالجني شعوٌر من الفرح العميق النابع من القلب في هذا المساء
قاء حول مأدبة عشاء، أعّزائي قدامى مّتحدين في هذا اللّ ين أراكم مجتمعين ال بل المستقبل. حب

الطلبة المتخّرجين من كلّية الهندسة في بيروت ومن معهد الهندسة الزراعّية العالي لدول البحر 
نحو األمام مؤّسستكم  إطالقرغبًة جامحة في إعادة  ال يسعني إال أن أقرأ في عيونكمالمتوّسط، 

ّتحاد رابطات الطالب القدامى في جامعة اقلب اعة حّية في خدمة المعهد في وجعلها جم وتعزيزها
القّديس يوسف. إذا كانت هذه الفرصة في االجتماع من جديد قد توّفرت هذا المساء، فذلك بفضل 
مبادرة الّلجنة ورئيستها وأعضائها الذين أوّد أن أشكرهم باسمكم وباسم المجلس األعلى لجامعة 

حين  .في خدمة القدامى الموضوع هم الجماعيّ القّديس يوسف من أجل عطائهم الذاتّي وذكائ
 أنا اه، التحّدي حاضًرا في هذا الّلقاء ألكون  أعضاؤها نياتني الّلجنة منذ بضعة أسابيع ودعزار 

ا ولكن من الواضح أّنني جئُت خّصيًصا من أجل قدامى  ألّني بينكم بالطبع أحّب زحلة والبقاع جدًّ
ّنهم جامعة القّديس يوسف وهم ليسوا نقطة نستطيع محوها من تاريخ جامعة القّديس يوسف ولك

كتاب جامعة القّديس يوسف الكبير الذي يحمل في ضمن صفحات بالفعل صفحة ملتصقة جّيًدا 
ألّنكم تنتمون  هم مستقبلهابل فحسب،  هاماضيوليس  الجامعة ماضي، فالقدامى هم ّيزطّياته التم

 ،الحرّية والعدالة ن من قيمهما أال وهماعلى قيمَتي والشهودإلى مجتمعها الكبير، أنتم شركاؤها 
  التمّيز المتواصل. ها، سفراءسفراءأيًضا أنتم و 

القّديس  معكم، أوّد أن أدافع عن حلم جامعة .بكثير  نحن نحلم جميًعا بعالٍم أفضل وبلبنان أفضل
أصّرت الجامعة وما زالت  واستمّر عبر السنين ويستمّر اليوم. 1875 يوسف الذي بدأ في العام
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ة سير متصّر دوًما على تنشئة معّلمين مفّكرين وفاعلين وملتزمين. نحن نحلم اليوم أن ُنكِمل ال
العتمادات المتمّيزة شهادات واالعلى متابعة رسالتها ونيل  المقدرةب جامعة القّديس يوسف بتزويد
ببرامج رائدة وببنى تحتّية تساعد المعّلمين ها في تزويدو  ذات التصنيف العالي وكاالتمن ال

أفّكر  والطالب على التمّيز األفضل في المجاالت كاّفًة، والدراسات واألبحاث واإللتزام المدنّي.
الذين يتلّقون مساعدة مالّية من جامعة  3000ال تضامن، بالطالبخاّصًة، في ما يتعّلق بال

في المئة من قسطهم الدراسّي، مّما يجعل جمع أكثر من  50القّديس يوسف بما يعادل أكثر من 
ي ايلي وسيلفانا بشعالني مليون دوالر أميركّي ضروريًّا لتلبية الحاجات. بهذه المناسبة، أحيّ  15
الهندسة  معهدهبا ثروتهما وهي أكثر من مليون دوالر من أجل إعطاء ِمَنح إلى طالب ن و الذي

تزداد على مراحل  كم قدمعهد إلى هذه المساعدة التي ُمِنَحت. طلدول البحر المتوسّ  العاليالزراعّية 
  لحاجات المعهد. تجاه بعضكم البعض كقدامى من الطالب والطالبات وتلبيةً  بحضوركم المكّثف

جامعة إّنها قدامى فخورين بمعهدهم وجامعتهم ! و ولنكن كّلنا المحّققين لهذا الحلم،  فليستمّر حلمنا
القّديس يوسف الفخورة بقدامى طالبها المتخّرجين والحالّيين ! فلنبَق مّتحدين برابطتنا، رابطة 

 م الحرّية والعيش المشترك !يَ القدامى، لنكون شهوًدا لذكرياٍت جميلة ولقِ 


