
كلمة البوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل عشاء قدامى 
 )باريس(. ئرة اإلّتحاد التحالفيّ ، في دا2018آذار )مارس(  16جامعة القّديس يوسف في باريس، في 

 

 يس يوسف،ب القدامى وأصدقاء جامعة القدّ أعّزاءنا الطّل 

يس أن أكون هنا بينكم بمناسبة حفل عشاء رابطة قدامى طلب جامعة القدّ  بالسعادةيغمرني شعور عارم 
 ، ألّننا سنتمّكن من أنلوفد الذي جاء من بيروتاو  بشكٍل خاّص، أنا تغمرنا السعادةو يوسف في فرنسا. 

 هذه األمسية الرائعة. ها في فرنسا،ئّديس يوسف وأصدقاخّريجي جامعة الق أنتم، نشاطركم

 أن أحّيي،أوّد 

 سعادة السفير السّيد رامي عدوان، سفير لبنان في فرنسا،

ميتسوبيشي والعضو في المجلس  –"نيسان"  –السّيد كارلوس غصن، الرئيس التنفيذّي لشركة "رينو" وحضرة 
 االستراتيجّي لجامعة القّديس يوسف.

َنح الم  و  جامعة القّديس يوسف أن يدعم حفل العشاء هذا من أجل لكّنه أراد مسبًقاا، و قته ثمين جد  أنا أعلم أّن و 
ملتي ت  الدراسّية ا عن التعليم، راغًبا في أن يشاركنا رؤيته من خلل  ناثحدّ يو  بيننا ايكون حاضرً  أنو  ،هال قدَّ

 .اثنين من الشباب ينيجَ خرّ محاضَرين وتبادالت مع لشخصين  مداخلة

ا أن تكونوا معنا هذا المساء.أصدقاءنا األعّزاء، ضيوف الشرف   الكرام، نحن فخورون جد 

 القّديس يوسف في فرنسا، وعلى رأسهب جامعة اأشكر بصفة خاّصة أعضاء مجلس إدارة رابطة قدامى طّل 
 ،والجهود الدؤوبة ل على اإلندفاع والعمل المتفانيالرئيس نّعوم أبي راشد. ما قمتم بإنجازه ونجحتم فيه هو دلي

وااللتزام تجاه جامعتنا وطّلبها ؛ أتقّدم بالشكر إلى فريق مكتب خّريجي جامعة القّديس يوسف،  مواظبةوال
 طّيار التي شاركت بنشاط في إعداد هذا العشاء.ال هيلينوالسّيدة 

 نع أنتم الذين تدافعون  ،لب وأصدقاء جامعة القّديس يوسفب عن امتناني لكم، قدامى الطعر  أوّد أيًضا أن أ  
ر بثمن دَّ قَ ت  ي ال تالكم تمهاسم)فرنكوفونّية( في الشرق األوسط.  ةاتنا كجامعة ناطقة بالفرنسيّ نا وخصوصيّ عتنوّ 
كرمكم تّم  بفضل. فدائم في توّهجٍ  انتمائكم لألّم المرّبية جعلنبنا يلصالح طّل  اندفاعكم الرائع في التضامنو 
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َنح ل ل عشاء األوّ العائدات حفل  يه، تغذّ جامعة القّديس يوسف –في فرنسا  يجينرابطة الخرّ إنشاء صندوق الم 
هذا،  صندوق األموال .2017 (أغسطس) شهر آب باالشتراك مع الجامعة في ،2017العام م في ظّ  الذي ن  

 ةها العامّ توأمين سة جامعة القّديس يوسفعمل مؤسّ  ا بفضلرً مؤخّ  ألخرى التي تشّكلتالصناديق اكما سائر 
 من جامعة القّديس يوسف طالب 3000في مساعدة أكثر من  سيساهمارمل واكيم، كجودة هنا، السّيدة المو 

مليون دوالر  18ة قدرها التي تدير اليوم ميزانيّ  جودة. إّن جامعة القّديس يوسفبال يتمّتع عالٍ  تعليملمتابعة 
 أّي تمييزدون  من جديرينال البكالوريايجي خرّ ممكن من  أكبر عددٍ  ستقبالال سعىت ةجتماعيّ ح اإلنَ من الم  

. ميديكأ بين ب الذية. أنا أشرح ذلك في الكتيّ ة اللبنانيّ المدارس الحكوميّ من ما ة، وال سيّ جتماعيّ ألوضاعهم اإل
تلبية  ، يمكنناكمتضامنبفضل زخم  ،ولكن قيق ما يبدو مستحيًل في الظاهرم ستلّبون النداء لتحكوأنا أعلم أنّ 

 ذلك ! معكم يمكننا! النداء 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

أمجادها. نحن ندرك كتفاء ب، ال تنوي جامعة القّديس يوسف اإلفي بيئة حيث التغيير هو من إحدى الثوابت
على و  الذي تحّققه جامعتنا على مستوى الفرددور الالتفكير باستمرار في  حّثنا علىتنا التي تونعي تماًما مهمّ 
جامعة  "رؤيةل: أنشأنا التفكير أكثر فأكثر مواصلة اليوم نختار .  على حّد سواءاللبنانيّ مستوى المجتمع 

بالذكرى اإلحتفال عام ، وهو 2025العام ى ة من شأنها أن ترافقنا حتّ ة استراتيجيّ "، خطّ 2025 القّديس يوسف
هذه الخّطة . 2015عام الفي  ة كانت قد بدأتخطّ وهي ن، ل اآلباء اليسوعييبَ لتأسيس الجامعة من ق   150ال

د من جديد تعزيز تؤكّ  ب الجامعة،قدامى طّل  هاة، بما فيالجامعيّ  األسرة ضمن حلقات عمل بها امتقالتي 
 سيتناول التنشئة على التقليد اليسوعيّ ب المدعوم العمل التربويّ  نّ إلى أ واكتساب ثقافة المواطنة وتشير

ه نحو "جامعة التوجّ  مثل ر تنفيذ مشاريع واعدةالقيادة. ومن المقرّ والتدريب على  الوساطة من خلل المواطنة
ة "نعم إلفتراضيّ مركز االار"، و نجّ "ريمون وعايدة باسم  ة الطبّ خضراء"، واستكمال المباني الجديدة لكليّ 

طلق المتحف المعاصر ل مقابل  إدارة البيئة في حديقة آل قرمفي علم جديد ال حرمالو ، اللبنانيّ  لفنّ نعمة"، وا 
 .ةالكثير من المشاريع وغيرها  مدرسة "الليسيه"
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إّن خارطة الطريق هذه ستقودنا للسنوات القادمة لمواصلة البناء الفكرّي والمادّي والمعنوّي لجامعتنا من دون 
المتبادل من أجل إهمال التزامنا المستمّر بقيم الحرّية والمسؤولّية والعدالة والصرامة والتمّيز والتسامح واإلحترام 

 في خدمة لبنان والمجتمع اللبنانّي. يستمّرون من أجل اآلخرين ومعهم و  تنشئة رجال ونساء يعملون 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

. ونحن إذ سنة على تأسيسها 143مّرت  وقد جامعةالبضعة أّيام تفصلنا عن عيد القدّيس يوسف، عيد شفيع 
 ومن أعادوا تأسيسها، أتمّنى لكم جميًعا عيًدا سعيًدا.نستذكر بورع جميع مؤّسسي الجامعة 

 


