
إطالق رابطة  حفل ي بيروت، فيكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف ف
 le، في مطعم 2016نيسان )أبريل(  16كلّية العلوم اإلقتصادّية، يوم السبت الواقع فيه  قدامى طالب

Maillon )األشرفّية(. 

 

 اإلقتصادّية،عّزائي قدامى كلّية العلوم أّيها األصدقاء األعّزاء، أ 

في  . إّنه لمن دواعي سروري وفخري أن أراكم مجتمعين كقدامى كلّية العلوم اإلقتصادّية التي انطلقت1
ينتسب كان من الطبيعّي أّن  اإلجازة والماستر في العلوم اإلقتصادّية. ككلّية تمنح شهادَتي 1980خريف 
 طة كلّية العلوم اإلقتصادّيةإلى راب الحقوق والشباب منهمإلى رابطة قدامى كلّية من الدفعات األولى القدامى 

يخبرنا التاريخ  تظّللنا السماء نفسها وهي جامعة القّديس يوسف. ،الحديثة المنشأ. على كّل حال، كّلنا أبناء هللا
بمبادرة  الحقوق والعلوم السياسّية كلّية في 1963في العام  في العلوم اإلقتصادّية كانت منخرطةأّن الدراسات 

إال أّن عبرة تاريخ العلوم اإلقتصادّية في جامعة القّديس يوسف تقول لنا كّل  المرحوم األب جان دوكرييه.من 
، يشهد باهًرا نجاًحا ذ نشأتها وحّتى اليوم، كانت وال تزال تحّققيوم إّن الدراسات في العلوم اإلقتصادّية، من
أينما كان و بعلمهم ومهارتهم في لبنان  ّية الذين يتفّوقون اإلقتصادعلى ذلك عدد القدامى الهائل في العلوم 

 ورة وطوكيو، مروًرا بنيويورك ومدنفي أفضل العواصم المالّية في العالم، من باريس حّتى لندن وسنغافأيًضا 
ة ي جامعة القّديس يوسف في المملكرابطة خّريج الساحة المالّية. باألمس، حين أطلقنا أخرى معروفة على

، وال من أصل ما يقارب مئة شخص موجودين فيها في المئة من القدامى 50في لندن، كان هناك  المّتحدة
إذا حاولت اليوم أن ستتبّوأ المكانة الجّيدة التي تستحّقها سّيما من كلّية العلوم اإلقتصادّية. أنا متأّكد أّن الكلّية 

 فخرنا.مدعاٌة لألّنها األفضل في لبنان وهي اإلقليمّية أو الدولّية،  تصنيفال تدخل في منافسة

قدامى العلوم اإلقتصادّية، أمام نهم الدوالر الذي ال لون له وال رائحة،  أخرى أيًضا : لم يفقد . أضيف حقيقة2
مشاعر التضامن لديهم مع جامعة القّديس يوسف والمعوزين. إّنهم كثر من بين قدامى العلوم اإلقتصادّية 

اص هم أشخو ، على رأس المنّظمات الخيرّية أو مشاريع المساعدة ودعم الِمَنح الدراسّية الجامعّية أو المدرسّية
كونوا كثر يا قدامى كلّية العلوم اإلقتصادّية األعّزاء في االنخراط إلى  .يلاإلنج بقلب كبير كما يدعو يتمّتعون 

التضامن اإلجتماعّي. هنا ستكّملون معنى حياتكم حين تهبون من دون مقابل إلى من هو في حالة عوز 



لى من من دون قلق من  مفي دراسته والكي يتقّدم همساعديتوّجب على جامعة القّديس يوسف أن ت ليكبر وا 
 المستقبل.

 وابحر فع أشرعتكم لت  أّيتها الرابطة الجديدة لقدامى كلّية العلوم اإلقتصادّية، فلترت. أّيها األصدقاء األعّزاء، 3
على . والكبيرة منها ، األسماك الصغيرةشبكتها فيينخرطون في كلّيتكم  أكبر عدد ممكن من القدامى واجعلوت

يتوّجب علينا أن نفّكر به دائًما  قّديس يوسف وعلم لبنان أيًضا الذيمعة ال، علم جاشراعكم سيخفق علمكم
لحرّية في شغفه ل ، كما ندعمهالذي يعطي تنشئة إلى أفضل ن َخب بلدناّيد للعلم، العلم الج لندعمه في شغفه

 والعدالة والعيش المشترك.والديمقراطّية 

سة للرابطة التي تخّطت قلبنا، نشكر الّلجنة . مًعا ومن كلّ 4 وهو الرياح،  بمواجهة ،ِمَحنالمصاعب وال المؤسِّ
من أجل إطالقها و وضع أسس الرابطة اليوم،  القيام به من أجل رجال اإلقتصاد عمٌل فّعال كما يتقن

فعة األولى  واالستمرار بها ! شكًرا لعّرابنا اليوم، معالي الوزير األستاذ موريس صحناوي، وهو من قدامى الد 
 مًعا سنرسو في ميناء النجاح والتمّيز !و ! مًعا نسير، مًعا نتقّدم،  1966من العلوم اإلقتصادّية للعام 

 

 العلوم اإلقتصادّية، عاش وفاء قدامى كلّية

 عاشت رابطات القدامى،

 عاشت جامعة القّديس يوسف وعاش لبنان.


