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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في العشاء التكريمّي 
، في في بيروت قدامى جامعة القّديس يوسف إتّحاد جمعيّاتللرئيس شكري صادر، في نهاية واليتَيه كرئيس 

   .le Maillon، في مطعم "لو مايون" 2019أيّار (مايو)  29

  

 ه، على طرحيجين، الدكتور كريستيانالخرّ قدامى ات حاد جمعيّ الرئيس الجديد التّ بدايةً ، ال يسعني إال أن أشكر في هذا المساء
 نّ ألقول معه إفق مع الدكتور مكاري وأنا أتّ  .الذي انضّمت إليه الجامعةو ادرالتكريمّي للرئيس شكري صفكرة تنظيم هذا العشاء 

ا هييجوخرّ  إّن أسرة جامعة القدّيس يوسف، ة واليته فحسب، بل لنقول لهمدّ على نهاية م تكريليس الا منّ  يستحقّ  الرئيس شكري
 ستثنائيّ لشخص إ شعور باالمتنانة والالمودّ ب ات المفعمةحظتنظيم هذه اللّ ا وجدوا من الواجب عليهم هيفوموظّ  اوإدارته مى،القدا

أنّكم موضع إال كم قول ل، ال أستطيع أن أشكريعزيزي الرئيس  .والجامعةيجين ورابطاتهم الخرّ  قدامى حياة على ترك أثًرا كبيًرا
  .الجامعة ل قدامى الطالب وأسرةبَ من قِ  محبّة كبيرة

، هناك ما قبل شكري صادر وما بعد شكري في بيروت بالنسبة إلى قدامى جامعة القدّيس يوسف: أستطيع أن أقول بصراحة 
م في رتقد قرّ بهذا الخصوص إلى أّن ترشيحكم كان تعيينًا وليس انتخابًا، و مقد ألمحت مكنت ،م، عام انتخابك2013العام منذ . صادر

ال . اليوم هم، لجامعتهم وطالبفي بيروت جامعة القدّيس يوسف وا شخًصا مخلًصا لقدامى، أن تكونأعماقكم، وفي الخارج أيًضا
ومن دون أن يصبح الشغف  شغف دونمن ، تفعلونهو مأنت م، كما فعلتمن كّل قلبه ذاتهعطي مخلًصا وي  أن يكونشخٍص ليمكن 
رتبة ضابط في نفسها التي تسلّمتم خاللها شارات وسام جوقة الشرف بمسية األفي  في الكلمة التي ألقيتموها. بالنسبة إليه قضيّة

 نوالديالليس  اهيستحقّ  هذه الشارات أنّ ) "أقتبس(على حقيقة  يتمقد أصرّ  م، كنتةة الفرنسيّ ل رئيس الجمهوريّ بَ من قِ  2015عام ال
 ونحن نتشّرف، كّل هذه السنواتطوال  اوتوجيهه ، بفضل تنشئتهايس يوسف في بيروتجامعة القدّ  فقط، ولكن ةذريّ الو ةسراألو

، الحقوقة كليّ ب مزجونهاتالتي يس يوسف في بيروت جامعة القدّ  ، من الواضح أنّ مكيلإبالنسبة ". برتبة ضابط بوسام جوقة الشرف
  .يكاد يجاري حبّكم لهاولكن  م، العزيزة آمال،زوجتكبقدر حبّكم لليس بالطبع  الحياة، ، هو حبّ م الوحيد الذي يفعل ذلكلست موأنت

في بيروت، حصلتم على شهادة اإلجازة في الحقوق  "المدارس المسيحيّة ةإخو" رسةفي مد بالفعل، بعد أن أكملتم تعليمكم الثانويّ 
ودبلوم  1974دبلوم الدراسات العليا في الحقوق في العام  وبالتزامن معهابعدها  والتنال 1972من جامعة القدّيس يوسف في العام 

-1996(في جبل لبنان  عامّ  دّعيمؤكم لعدّة مناصب كتبوّ بعد . في القانون المقارن، بالتوازي مع دبلوم معهد الدراسات القضائيّة
 م، أصبحت)2008-1999(عضو في المجلس األعلى للقضاء ورئيس قسم التشريعات واالستشارات في وزارة العدل ك، و)1999

ة بلبنان إنشاء المحكمة الخاصّ   الذي عمل علىبنانيّ جزًءا من الوفد اللّ  مكنت مك، ناهيك عن أنّ 2009العام في  الدولة رئيًسا لمجلس
. لمحكمة لحدة وصياغة النظام األساسيّ ة مع األمم المتّ فاقيّ تّ في إعداد اإل 2008إلى  2005رة من من خالل المشاركة في الفتال سيّما 
ة ، كرئيس لجمعيّ  المضيئة كانت انتخابكم، ولفترة طويلةة الجبل الجليديّ قمّ  ي أجرؤ على القول إنّ ، ولكنّ فعمة بالعملمهنة م

 وا الجهودخرلم تدّ  مكألنّ  كذلك روح التضامنة والكليّ  يجيخرّ بين  روح اإلتّحاد والوحدة مالحقوق حيث أظهرتة يجي كليّ خرّ 
وا قضاةً ممتازين أصبح منهم من، والستكمال دراستهم ةة إنقاذ ماليّ لمساعدة الطالب الذين يحتاجون إلى خطّ  الشخصيّ  ماستثماركو

 Berytus nutrix legum "أّم الشرائع"بيروت،  مدينتنا وعاصمتنام مت، كرّ هذا الصدد في. أو خبراء قانونيّين في ميدان بيروت
 االستهزاء بها وتهميشها أن يتمّ الرغبة بها بدالً من و احترامها ة وحازمة حتى يتمّ بطريقة سخيّ  وا عن النضالفلم تتوقّ من أجلها التي 

  .فالتعسّ  على حساب

الوجه األّول هو أنّكم فعلتم الكثير لتزداد جرعة : كرئيس لالتّحاد اتّسم بثالثة أوجه تقدّم أجرؤ أيًضا على أن أقول إّن مروركم 
 روعة فولدت عدّ . تتماسك مع مرور الوقتلاالنتماء إلى األّم المربّية في جامعة القدّيس يوسف، من خالل جمعيّات القدامى، و

أعود مع كريستيان . جميعًا السنوات األخيرة وسيكون من المضني تعدادهاات قدامى في لبنان وفي العالم األوسع خالل وجمعيّ 
، كان في أي حال. إيجابيّ  بشكلٍ  اح االنتماء إلى جامعة القدّيس يوسفل ريكيف تتحوّ  نحن نرىو حدةمكاري من الواليات المتّ 

الوجه و. تتمتّع بالديمومةبقاء على قيد الحياة ومن ال نتمكّ ى تحتّ  ات القدامى بشكل كثيفوجمعيّ  روعاهتمام لمساعدة هذه الف ملديك
 أن يلتحقواى لهم ى يتسنّ حتّ  دى قدامى جامعة القدّيس يوسفة لة األخالقيّ تعزيز االستقالليّ بم اهتمام لديك ه كانهو أنّ  للتقدّم الثاني

الثالث الوجه و. احتياجاتها ومشاريعهاو، كن من أجل الجامعة، ولهاة ، ليس من أجل، أن يظهروا كقوّ حادهم ورابطاتهم، وبالتاليباتّ 
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أتباًعا أو أعداًء لبعضهم  وليسطالبًا مواطنين بحزم  ي االستمرار وترجمة كلمة الجامعة التي تريد أن تنشئف ذلك االهتمام هو
 ،والعدالة للجميع ،ةوالديمقراطيّ  ش،ة القائمة على التعايبنانيّ تهم اللّ وهويّ  ةبنانيّ هم للدولة اللّ ين مقتنعين بمواطنيّتلبنانيّ البعض، ولكن 

وجه قدامى جامعة القدّيس يوسف وإظهاركم  هذه الفكرة شكًرا جزيالً على تولّيكم. ة للجميعريّ والتضامن والمشاركة وكذلك الح
إال أن  ال يسعني. ةة األنشطة الرياضيّ ة وخاصّ ح الدراسيّ نَ والمِ  ،وريادة األعمال ،المهنيّ  في أنشطة اإلنخراط الماديّ  همتضامنب

يجين القدامى مشاركة الخرّ في م كبير أهداف رؤيتك إلى حدّ  مقت، حقّ حادتّ كم في لجنة اإل، ومع فريقيالتحدّ  مواجهت مكأقول إنّ 
  .جامعتهم قلب بل فيجامعتهم والتزامهم إلى جانب 

أراكم  .في األشهر المقبلة حقيقة واقعة سيصبحالذي  يُشيَّد، ذلك المنزل وال يزالمنزل الخّريج  ُشيِّد شكري، في رؤيتكم عزيزي
مسبقًا وأنتم تتجّولون في ممّرات قلعة الشاعر شارل قرم وهو من قدامى جامعتنا، جالًسا لتناول مشروب أو احتساء فنجان من 

لذين يحيّيونكم بحرارة الذين يحيطون بكم وا بينهم القهوة، ولكنّكم تنظرون دائًما إلى الخّريجين القدامى الحاليّين أو المسنّين
 .من أعماق قلبهم مويشكرونك

 


