
في كلّية طّب  1994كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في عشاء ُدفعة 
كازينو  – la Martingale "مارتينجال ال"مطعم ، في 2019كانون األّول )ديسمبر(  20األسنان، في 

 لبنان.

 

في كلّية  1994 طالب العام ُدفعة عاًما على تخّرج 25يسعدني أن نلتقي هذا للمساء لالحتفال مًعا بمرور 
. عاطفةهذه الإثارة  من شأنه ماهناك مسؤول قام بكّل ذلك ألّن إذا كّنا نحتفل في جّو من الفرح، ف طّب األسنان.

وطاقتهم لجعل  فلنشكر رئيس رابطة قدامى الكلّية، ومنّسقي الُدفعة واألشخاص الذين عملوا وأعطوا من وقتهم
ّن إّتحاد رابطة القدامى، بقيادة الدكتور ا  تطيع أن أقول إّن يقظة قدامى طالبنا تستمّر بقّوة و هذا الحفل ممكًنا. أس

مكاري، يواصل عمله الهائل المتمّثل في توحيد طاقات القدامى لصالح بلدهم وأّمهم المرّبية، جامعة القّديس 
خالل يوًما بعد يوم، ، يخزومالدكتور م ،عميد الكلّيةقام به  ي. كيف ال أذكر أيًضا العمل الذفي بيروت يوسف

في لبنان، وفي البلدان العربّية، إن لم يكن على المستوى  اهتأثير و  ة الكلّيةهذه األعوام، من أجل تجميل مهمّ 
ما الدولّي. دعونا نأمل أن تتمّكن الكلّية من االحتفال بالذكرى المئوّية األولى في ظروف مقبولة حيث يمكن ل

 .اممتعً  يكون مفيد أن هو 

لقد اجتزتم أوقاًتا عصيبة للوصول إلى يوم تخّرجكم، لكّن إرادتكم المرنة من أجل  الُدفعة األعّزاء. فرادتهانّي، يا أ
ين. بفضل المسؤولين عنكم األكاديمّيين والمعّلموقد حّققتم حلمكم  ،الوصول إلى الهدف كانت خالية من أي ثغرة

فساد  هيلّلبنانّي هو التغّلب على العقبات. إال أّن هذه العقبات ا عصيبة ومصير االيوم أيًضا، نحن نعيش أوقاتً 
الدولة، وانهيار جزء كبير من الطبقة السياسّية وتدهور خدمة الوظيفة العاّمة، واختالل النظام السياسّي القائم 

أموال الدولة  المواطنة والمساءلة، وهدر انتفاءعلى العمالة وعلى حماية المصالح الخاّصة، وتبعّية العدالة، و 
من أجل لبنان جديد، كما راود األحالم قبل مئة عام، يعني تجاوز االنقسامات  العملإّن  على نطاق واسع.

الطائفّية وبناء دولة حديثة، بفضل تضافر كّل اإلرادات، فاألمر يتعّلق بإصالح يتجاوز األحزاب السياسّية 
 الجماعات. محاصصةو 

مع و نا، ل على تضامننا مع بعضنا البعض، كلّ المميتة، يجب علينا أن نعوّ خيًرا، للخروج من هذه األزمة أ
العديد من العائالت . ةح الدراسيّ ن  للم   مخّصصة ة كبيرةميزانيّ مع اسة حسّ أكثر من فترة ب الجامعة التي تمرّ 



 لقّديس يوسفجامعة ا واصلتى وحتّ  مأزق نوا من الخروج من الى يتمكّ ا مساعدة كبيرة حتّ والشباب ينتظرون منّ 
 .ةفالمثقّ  النخبة الّلبنانّية منكبير جزء  تنشئة في بيروت

 التمنّيات الحاّرة بمناسبة عيد الميالد المجيد.ب رفًقام ارائعً حفاًل  1994لُدفعة خّريجي العام يبقى لي أن أتمّنى 


