
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، يف عشاء ولقاء قدامى اجلامعة اليسوعّية يف الدوحة 
 الوجبة.قاعة  -، يف فندق السيغال 2019شباط  28قطر، يف 

 
 قال أحد احلكماء،

 "ال تنهض األوطان وال تكون خبدمة أبنائها إاّل عندما حيكمها احلاكم األمني صاحب احلكمة

 والفكر القومي". والشجاعة
ي اليوم ومن هذا املنرب صاحب السمّو الشيخ متيم بن هذه احلكمة ال بّد لنا أن حنيّ  وعندما نقرأ

على شعبه وعلى ضيوفه من خمتلف البالد محد بن خليفة آل اثين، حاكم هذه البالد واملؤمتن 
بنانّية، فنوّجه إليه آايت الشكر واالمتنان على حمّبته العربّية واألجنبّية وخصوًصا أبناء اجلالية اللّ 

منذ مّدة وجيزة، عند انعقاد القّمة العربّية التنمويّة لكم وللبنان الشقيق. فال ننسى أنّه قام بزايرته 
 قطر ولبنان.على هذه العالقة املتينة بني َدولََت للداللة 

 أيّها األحّباء، 
إىل  ،ها هنا يف قطر ،قدامى اجلامعة ةابطامعة اليسوعّية ور ري وامتنان اجلكيف ال أعرّب عن شك

 اليسوعّيةالعزيز الكواري، وهو من قدامى طاّلب اجلامعة  صاحب املعايل األستاذ محد بن عبد
الذي جيمع قدامى اجلامعة  من معهد اآلداب الشرقّية، على رعايته هذا احلفل السنويّ 

رعايتكم وحمبّتكم وصدقكم واهتمامكم بنا وأهالً وسهالً ها، فشكرًا صاحب املعايل على ءوأصدقا
 بكم يف بريوت يف حضن اجلامعة لنستمع إليكم حماضرين األساتذة والطالب.

وإن شكرت فكيف ال أعرّب عن خالص االمتنان للجنة رابطة اجلامعة ها هنا يف دوحة قطر 
على  ،اهلندسة كلّيةمن  معة من قدامى اجلا ،وعلى رأسها الصديق احملّب األستاذ روبري طرزي

فرًدا فرًدا على استمراريّة  مأشكرهو رعايته قدامى اجلامعة وعلى تنظيمه هذا احلفل مع جلنة الرابطة 



تعّلقهم وانتمائهم ألسرة اجلامعة عرب العمل على دعم برانمج املنح السنويّة وخطط تنميتها 
إىل أحد أعمدة اجلالية ها هنا األستاذ وتطويرها إىل أفضل األحوال. وال أنسى أّن أوّجه شكري 

أن يؤّسسوا لصندوق دائم من املنح  ،مع جمموعة احملّبني ومع الرابطة استطاع، مسعان مسعان الذي
وصلت قيمته اليوم إىل ما يشارف النصف مليون دوالر وقد استطعنا أن نقّدم من فوائده أكثر 

 قوى دائًما مبحّبتكم وإسهامكم وعطائكم.ن ، حننمن عشر منح هذه السنة، فشكًرا لكم مجيًعا
فهو ما زال منذ ووظيفته  التارخييّ  بناينّ وإن قلت هذا فلكي أشّدد على قيمة التعليم العايل اللّ 

عام خيرّج أفضل املواهب والطاقات والكفاءات عرب جامعتنا الَت أتّسست يف  150أكثر من 
 1952واجلامعة اللبنانّية  1866يف السنة  واجلامعة األمريكّية يف بريوت أتّسست 1875السنة 
زلنا نفتخر هبا ونعتّز ألّّنا جامعات صاحبة رسالة سامية  مامن اجلامعات الَت  القليل من اوغريه

الذي يقوم  بناينّ هي تربية األجيال املثّقفة الَت انتشرت عرب لبنان والعامل وأصبحت الرأمسال اللّ 
 لِقَيم احلميدة.على الكفاءة العلمّية واألخالق وا

 أيّها األحّباء،
جتماعّية الصعبة قتصاديّة اإلاألوضاع اإلهذه جامعة القّديس يوسف، يف  ،إّن اجلامعة اليسوعّية

استطاعت هذه السنة أن تقّدم املنح إىل أكثر من أربعة اآلف ومخسماية طالب  علينا يف لبنان،
ألّّنا صاحبة رسالة تقوم على خدمة لبنان احملّبة والعيش املشرتك وتقوم على تربية الطالب على 

سماية مخوهي ما زالت بني أفضل  العلميّ  النقديّ العلم الصحيح وعلى التفكري وعلى البحث 
. ولكي تبقى على هذا ألف جامعة حبسب التصنيف العامليّ  27من أصل  جامعة يف العامل

ضمانة اجلودة من عتماد اتحصل يف الشهر املقبل على شهادة ساملستوى من ضمانة اجلودة 
وكالة حصلت على اعتماد اجلودة من قبل أفضل الوكاالت األوروبّية وكذلك فإّن كلّية اهلندسة 

ابريس ملتابعة  Polytechniqueاألمريكّية وهي ترسل سنوايا جمموعات من طالّبـها إىل  ABETالـ 
وكذلك دخلت كلّية  يف أيلول املقبل املعماريّة وهي سوف تفتح فرع اهلندسة هنالكدروسهم 



على جمموعة السبعة  450الطّب ألّول مرّة يف التصنيف الدويّل لكلّيات الطّب فاحتّلت املركز الـ 
يف َحرم  لبناناألكرب يف  فرتاضيّ اإلف كلّية طّب يف العامل. وقريًبا سوف ندّشن املستشفى اآل

ه وقد تربّع لبنائه أحد قدامى كلّية اهلندسة ؤ الطبّية وكذلك مبىن كلّية الطّب اجلديد الذي يتّم إنشا
 مليون دوالر هلذه الغاية الشريفة. 12األستاذ رميون جّنار الذي خّصص مبلغ  

 ها األحّباء،أيّ 
كلمة حمّبة لكم بعد أن قال    لن أقول لكم إالّ من فيض، فلن أطيل الكالم عليكم، و هذا غيٌض 

ّن احملّبة هي الباقية إاّل أيّن أقول لكم كلمة إميان وثقة أبنّنا سوف نعمل دوًما من أجل إأحدهم 
لبنان سائر على طريق النهوض بفضل بنانّية وأّن إمياننا قوّي أبّن الصداقة القطريّة اللّ تعزيز روابط 

ه هو خري داعم ؤ وأنتم منه وسفراأبّن لبنان املنتشر  واثقونحنن و وجهودهم وحكمتهم  بنيه كلّ 
 حيث العائلةو نبع الِقَيم وضمانة للبنان املقيم حيث  لألوطان املقيم فيها وخصوًصا لقطر الشقيق

 والثقافة وفريوز والصايف وجربان ومشوخ األرز وحيث الوطن. والتضامن
 عشتم، عاشت رابطة طاّلب اجلامعة

 عاش لبنان، 
 وعاشت دولة قطر.

 
 


