
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في إعالن إنشاء صندوق 
، في قاعة اإلجتماعات في مقّر رئاسة 2018تّموز )يوليو(  6فائيل"، في و "فريد ر  الدراسّية باسم ِمَنحال

 الجامعة في جامعة القّديس يوسف.

 

فائيل، بمناسبة إنشاء و ا، ولين وزينة والسّيد وليد ر ري   إلهام، والسّيدات يسعدنا أن نرّحب بك، عزيزتنا السّيدة
 .، وهو مبلغ بقيمة مليون دوالر"ليفافريد ر "جامعة القّديس يوسف باسم صندوق الِمن ح الدراسّية لطّّلب 

حائز على اإلجازة و  ين في بيروتطالًبا من ثانوّية اآلباء اليسوعيّ  ،مجّدًدا ما كان عليهاليوم، يصبح فريد 
بنانّية في على اإلجازة اللّ و  1954يوسف في العام الفرنسّية في الحقوق من كلّية الحقوق في جامعة القّديس 

نحو جامعته، " يلفافريد ر "إذا كّنا ممتنين لهذه الّلفتة من مؤّسسة . 1955الحقوق من الكلّية نفسها في العام 
سياسة إّنها . جامعتهالتي تمارسها لسياسة اإلنسانّية واإلجتماعّية مرتبًطا بافإّننا نفتخر بأن يكون اسم فريد 

ويؤّثر على فئة كاملة من سّكاننا بالقساوة أكثر فأكثر  يّتسم طالب فرنكوفونّي في سياق 4000تساعد أكثر من 
. كوفونّية الجغرافّيةًصا في خريطة الفرنتقلّ  شهدسياق جامعّي يفي و  ،طةالتي نطلق عليها اسم الطبقة المتوسّ 

 الفرنسيّ -بنانيّ س البنك اللّ ، وهو مؤسّ على تاريخ البنك في لبنان تأثيًرا كبيًراأّثر  فائيلو اسم فريد ر  نحن نعلم أنّ 
ني لن أنسى لكنّ . 2001 و 1997 عواملبنان بين األ ة مصارفلجمعيّ  هو الذي كان رئيًساو ، 1976في العام 

باستقامته ، ةبنانيّ ة اللّ الحياة السياسيّ في الرئيس إلياس سركيس و  والية صديقهفي  بالًغاترك أثًرا رجل دولة  كونه
و  1976 ة بين األعوامة والّلسلكيّ صاالت السلكيّ تّ والعدل واإل ه توّلى منصب وزير المالّيةكون ،وبصيرته
1979. 

لفريد  األب جان دوكروييه الذي كان يكنّ  ا لليسوعّيين، وخاّصةً كبيرً صديًقا ، بالغوتواضعه ال بتكّتمه ،كان فريد
خّلل  Hôtel-Dieu de France تقديًرا عميًقا، وطلب منه ترأس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس

مدرسة لمشاريعنا في  والمتّكتمًدا عن إظهار دعمه المباشر أب يكن يتوانىلم . أكثر من خمسة عشر عاًما
عندما كنت رئيًسا ". يلفاسى وفريد ر مو " الشمالّي والجنوبّي من القاعة الرياضّية باسملجناحين ل تهالجمهور برعاي

ليأخذ أخباًرا عن الجمهور، منزله اليسوعّي خّلل سنوات، و  مّرتين سنويًّا ،لمدرسة الجمهور، كان يأتي متخّفًيا



 يرزحون تحت وطأة الحاجة تّلمذة 10إلى نحو مساعدته  ،مطلق وبتكّتم ،ةمرّ  في كلّ مقّدًما كما كان يخبرني، 
 .خبرنيكان يكما " ةفونيّ و نكيشّكلون فخر لبنان والفر " هملكنّ 

 التضامنو  مشكًّل آخر من أشكال الدع اليوم ّتخذيإّنه . يل، وجودك الودود والداعم بيننا لم يتوّقف أبًدافافريد ر 
والذي من  إّن لبنان الذي عرفته نعّبر لك فيهاإّنها طريقة . كّل عائلتك والمؤّسسة التي تحمل اسمك من خّلل

تّيارك  إنّ  .دية والتعايشوالتعدّ  ،ة والثقافةلحريّ ، رسالة ارسالةال ه لبنان، ألنّ  لن يضمحّل أبًدابجدّ  عملت   أجله
لى و يدعو إلى التجديد والحداثة، ، المتفائل في آٍن مًعاو  الواقعيّ  ى السياسّي،وحتّ  نسانيّ اإل الفساد، مكافحة ا 

 .لبنان الذي سينتصر هذا هو. ةواالستقامة والعدالة الحقيقيّ 

 .بيننا ثابتة ما زالت رسالتكاليوم، 


