
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل عشاء ُيقام 
من رابطة قدامى كلّية الحقوق والعلوم السياسّية وكلّية  1968بمناسبة العيد الخمسين لُدفعة خّريجي السنة 

، 2018تشرين األّول )أكتوبر(  31العلوم اإلقتصادّية في جامعة القّديس يوسف، يوم األربعاء الواقع فيه 
 روم" في فندق فينيسيا. في الثامنة والنصف مساًء، في "بال

 

 السعادة،وأصحاب المعالي و  السّيدة ليلى الصلح حماده صاحبة المعالي

 الجامعة، خّريجي حضرة رئيس إّتحاد رابطات قدامى

  كلّية الحقوق، خّريجي حضرة رئيس رابطة قدامى

 ة،حضرة عميدة الكليّ 

  أصدقائي األعّزاء،

 فاديا كيوان، ةحضرة المكّرمة البروفسور 

 ، صاحبة التكريم في عيدها الخمسين،1968يا ُدفعة السنة 

 

 ،تكريًما ووعًدا تتضّمن كلمتي

ة الحقوق في جامعتنا التي أصّرت على عقد هذا الّلقاء الرائع بين القدامى كليّ  ييجخرّ لجنة رابطة قدامى  نكّرم
 .شكرنابأن نوّجه إليها  ا جديرةه؛ إنّ ه على الرغم من الصعوبات اآلنّية تنظيمو  وأصدقائهم

أنتم . تخّرجها على سنة خمسينمرور التي تحتفل اليوم ب 1968هذه الُدفعة الرائعة من العام وكيف ال نكّرم 
في بيروت، وحلب، ودمشق، ودبي، وباريس، ونيويورك، سّجل حاملو شهادة الحقوق . أفضل مّني اهتعرفون
اسمحوا لي أن أذكر . في نقابة المحامين وفي الكتب القانونّية التي تستحّق أعلى الجوائز بفخر أسماءهم 1968

 حقوق في الجامعةكلّية الكعميد  اسمين، هما العميد الفخرّي فايز الحاج شاهين لما كان عليه بالنسبة إلينا
 اليد صاحبمن حلب الذي كان وال يزال  اآلتي ، المقاوممغربنيالقانونّية، وبول دراساته وأبحاثه بالنسبة إلى و 



ذلك، الجميع جديرون بتكريمنا  إلى. من دون تعب أو كلليعمل من أجلهم تجاه الجميع اإلنسانّية  البيضاء
لترسيخ  ائع في خدمة القانون والعدالةالر  معملك ، إستمّروا في1968أّيها الخّريجون من ُدفعة العام . وتهانينا

 ! مكان في مدننا ومناطقنا في كلّ  العدالة بحاجة إلى عملكم هذا. مبادئها ومقتضياتها

نضّم صوتنا إلى صوت الجمعّية لتكريم صاحبة المعالي ليلى الصلح  الواجب أن حّتم علينافي هذا المساء، ي
، الجامع الذي تقوم به مؤّسسة الوليد اإلنسانّية والصّحي والوطنيّ  ستثنائيّ اإل جتماعيّ الدور اإل نظًرا إلىحماده، 

زالت مستمّرة في العطاء والعناية بالجميع  مافمعالي نائبة رئيس المؤّسسة  وهذا ليس من باب التكريم اإلضافي
فنقول ! في خدمة المرأة العربّية  العربي العالم إلى ناسفيرتفاديا كيوان  ةالبروفسور  بالرغم من كّل الظروف. أّما

ك نحن فخورون بمسار ... أيًضااليسوعّية جامعة الوباسم لبنان وباسم  ك،، باسمشكًرا لاللتزام الذي تقومين به كلـ
 ! والوطنيّ  جتماعيّ واإل خّريجينا المهنيّ  مساربو 

أن تكون معكم و  اليسوعّيةجامعة الهو أن نقوم بكّل ما في وسعنا لكي تبقى جامعتنا، و  وعدفي كلمتي أيًضا 
من أجل لبنان الذي نريده وال من أجل لبنان النسخة  مقاومة دائمةحرّية ورسالة أكثر فأكثر جامعة تحمل رسالة 

في يين نوالمهالمحامين  فضلألالتي تعطي التنشئة  منارة للعلم والثقافة الجّيدة المزّورة التي يريدونها، نريده
من  عاماًل  جامعةال ، وأن تكون ، هؤالء الذين يتمّتعون بأفكار صائبة وقلوب هي بسعة الرجاء والمحّبةالمدينة

عن الحرّيات وعن قيم العيش  افعةالمدأن تكون أيًضا العدالة، و التالقي و  عوامل التغيير من أجل المزيد من
 .واألعلى واألرحبويرتفع اسمه نحو األقوى الديمقراطّية كي يحيا لبنان المشترك و 

 عشتم وعاشت الجمعّية،

 .وعاش لبنان


