
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف لقاء 
، يف َحرم طرابلس والشمال يف جامعة صباًحا العاشرة عنددولة الرئيس جنيب ميقايت، 

 .2019 )أبريل( نيسان 9 يوم الثالاثء القّديس يوسف، 
 

 دولة الرئيس جنيب ميقايت احملرتم، 
 طرابلس الوطني ة، اتالسادة فعالي  

 حضرة العمداء واملدراء ومديرة اجلامعة يف الشمال، 
 أي ها األساتذة والطال ب مجيًعا،

 
 أهالً وسهاًل دولة الرئيس يف دارك، دار اجلامعة اليسوعي ة يف الشمال، 

 من القلب والفكر مًعا،  تنبع هذه الكلمة اليت أود  أن أقولـها لكم
الدولة األستاذ أن نا نستقبل رجل قناعتنا من السياسيني العاديني، بل  نستقبل اليوم ال سياسيًّا

 جنيب ميقايت.
ا الناجحني،   كثريون هم السياسي ون ومنهم الشط ار ورّب 

م مل يرتفعوا بسريهتم إىلإ  مصاف رجال الدولة، ال  أّن 
 بل أنتم ارتقيتم إىل ذلك،

الرصني واألمني كل  األمانة ملصلحة لبنان، فإن نا من معرفتنا بك كان  ابملوقف السياسي  : أّواًل 
 عملت وتعمل من أجل الوطن العرب  اثبًتا.  املوقفالوطن والوطن أبكمله وما يزال هذا  مه ك
قضاايه، ومنها القضي ة الفلسطيني ة، إبميان وصمت، عال صوُتك أحياًًن، إال  أن ك تعمل  وكل  

 بصمت املؤمنني. من أجل خري البلد 



مدافًعا ال بل حاضًنا للعيش أبّن  عرفتك  ،اخلشبي ةغة بعيًدا عن الل   ،أعود إىل ذاكريت وأقول
م منذ عشر سنوات املشرتك عندما ات صلت    مًعا قاءالل  " مبادرة لنا تبارك بنا يف يوم من األاي 

درسة مل رئيًسا، يوم كنُت أًن سنة كل    من آذار 25 يف وطنيًّا عيًدا أصبح الذي ،"مرمي حول
، ألن  ذلك الل  سي دة اجلمهور، وتطلب أن تدعم الل   قاء هو قاء ال معنوايًّ فقط بل عمليًّا ومادايًّ

 هدي ة من السماء. 
، بطاقاته بناّن  ، كل  الشباب الل  بناّن  ابلشباب الل   ونوتؤمن مآمنت مأنتم رجل الدولة ألن كاثنًيا : 
ؤالء الشباب، فخلقتم فرص العمل، هل هو واإلبداعي ة. آمنتم أن  التوظيف املعنوي  واملادي  الثقافي ة 

للحد  من هجرة األدمغة ومن الضياع الذي يصيب شبيبتنا اليوم أمام خمتلف الصعوابت 
 قتصادي ة. جتماعي ة واإلاإل

اعدمت املدارس واجلامعات أنتم الرجل العصامي والناجح، رجل الدولة، آمنتم ابلرتبية فسواثلثًا : 
الالمعني والالمعات منهم. كر سون سنوايًّ املنح ملساعدة امعة اليسوعي ة وطال بـها حبيث تومنها اجل

وسبيالً  واجلماعي   أسس تم املدارس وجامعة العزم ألن كم مؤمنون ابلرتبية طريًقا إىل النمو  الفردي  
 طنة واملواطني ة. اللقضاء على اجلهل والتطر ف ووسيلة للتنشئة على املو 

 فنحن معكم هبذه الِقي م واألخالق اليت وضعتموها أساًسا لعملكم، 
 وحنن معكم بروح الشراكة القائمة على العطاء وإرادة اخلري والفضيلة

  عشتم وعاش لبنان.


