
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف احتفال 
، يف فندق 2020شباط )فرباير(  5متخّرجي اجلامعة يف أبو ظيب، يوم األربعاء الواقع فيه 

 سان رجيس.

 أيّها األحّباء مجيًعا، مساء اخلري،

اللقاء بدعوة كرمية من جلنة متخّرجي اجلامعة أتيتم إىل هذا  خالص الشكر واالمتنان لكم مجيًعا،
 اليسوعّية يف أبو ظيب،

خالص الشكر واالمتنان إىل سلطات دولة اإلمارات العربّية املّتحدة وعلى رأسهم مسّو الشيخ 
بن زايد آل هنيان انئب رئيس  وإىل مسّو الشيخ حمّمد ،خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة

والنمّو  الثقافة والشباب  الساهر علىمبارك آل هنيان بن  الشيخ هنيان وكذلك إىل مسوّ  ،الدولة
على رعايتهم أبناء اجلالية اللبنانّية،  ،وزير التسامح وصديق وحبيب الشعب اللبنانّ و  االجتماعيّ 

 يشاركون يف هنضة هذه البالد وعمرانـها، 

إىل رؤسائها الذين تعاقبوا على  ،خالص الشكر إىل جلنة مجعّية متخّرجي اجلامعة يف أبو ظيب
الدكتورة ألني سعادة، ملا بذلوه من جهود وعمل صامت يف  ،ستهايوخصوًصا إىل رئ ،إدارهتا

 سبيل اجلمعّية واجلامعة. 

 أّما بعد، 

 وءتسفإّن أمامكم أتيت من بريوت ويف العني دمعة ويف القلب حسرة ملا آلت إليها أحوالنا، 
يوم من أّّيمه،  يف أي ،لبنان املقيم يوًما بعد يوٍم، إاّل أّن العزمية ال تلني واألمل ال يزول، ألنّ 
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كان َدوًما مديًنا للبنان املنتشر ولبنان املقيم واملنتشر هو لبنان الواحد يف السرّاء خصوًصا الصعبة،  
 والضرّاء،

 ،عندما نرى مئات العائالت ،جتماعّيةإة بل ألّن األزمة هي نعيش اليوم الصدمة ألنّنا يف أزمة ماليّ 
مة الكربى اليت ومتابعة هذه األز  ،ليس لديها مقّومات احلياة والعيش الكرمي ،عائالتكم اومنه

أي التعليم العايل الذي نفتخر به هو مهدَّد يف  ،رأمسال لبنانو  ،أوالدها تعليمو لبنان، يعيشها 
 رسالته وكيانه،

 مثل اجلامعة اليسوعّية، يّ حتياطإاجلامعات اليت ليس لديها خمزون وخصوًصا 

 قبل األزمة املالّية،

ابملئة من أقساطهم، وأقساطنا  50ابملئة من الطالب يستفيدون من املنح بنسبة  40كان لدينا 
يف اجلودة واالمتياز،  تساوٍ يف حني أّن هناك  هي نصف أقساط اجلامعات ذات النظام األمريكيّ 
 .ابملئة من موازنة اجلامعة 25مليون أي  25وموازنة املنح اليوم ويف خضّم األزمة اللبنانّية، هي 

ملساعدة العائالت والطالب، حّولنا دفع األقساط إىل اللرية اللبنانّية وابلتايل هذا سّبب لنا نقًصا 
دفع ما يتوّجب  نالب مل يعودوا يستطيعو ابملئة من الط 20يف اإليرادات، وهنالك حوايل الـ 

ابملئة من الذين دفعوا أقساطهم تساهلنا معهم بتخفيضات خاّصة  15عليهم، وهنالك حوايل 
لنستمّر يف رسالتنا، وإيرادات الفوائد اليت كنّا نستفيد منها للمنح اخنفضت إىل النصف، 

 اليًّا، القروض للطالب أوقفتها ح سابًقا كانت تؤّمن  اليت واملصارف

 ر،يمليون دوالر على أقّل تقد 15نا هذه السنة يف عجز يقارب الـ هذا كّله يوقع
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محلة دولّية ابّّتاه  Fondation USJلذلك جئنا إليكم اليوم لنعلن لكم أنّنا أطلقنا بواسطة 
من عمر اجلامعة لنجمع  145، يف السنة الـ2020 السنة األصدقاء ومتخّرجي اجلامعة هي محلة

منحة جديدة خالل هذه السنة من أجل إنقاذ التعليم العايل يف اجلامعة اليسوعّية  2020سوّيًّ 
ومساعدة مئات الطاّلب الذين ال حول وال قّوة هلم إال يف عطاء املاحنني ومساعدة احملّبني لبلدهم 

 ووطنهم لبنان،

ّن أملنا ال يزال قوّيًّ يف إرادتنا ابستمرار الرسالة إلنقول لكم  ،2020لة مح ،جئنا هبذه احلملة
شعلة لبنان  ،املساعدة لتبقى الشعلة يد مدّ ويف قراركم أنتم األحّباء واألصدقاء، واملتخّرجني يف 

وهكذا نستطيع إكمال مسريتنا  ئة مثل املنارة وسط العاصفة،يمض ،التميُّز والثقافة والكفاءة
دميّية العلمّية اليت خّرجت وخترّج املئات واآلالف من خرية املتخّرجني يف لبنان واملنطقة األكا

 العربّية والعامل، 

ت املؤمنني بوطنهم، وطن الشباب والشاابّ  وهكذا نقدر متابعة رسالتنا يف تربية األجيال من
 17منذ  ي خرجت من أجلههذا الوطن الذ ،املواطنية اجلامعة القائمة على املساواة أمام القوانني

من مجيع الفئات  ،شيًبا وشبيبة ،نيؤلّفة من اللبنانيّ األلوف امل 2019 )أكتوبر( تشرين األّول
 .وطن التعّدديّة واالحرتام املتبادل والعيش املشرتكوبمطالبني ابإلصالح والتجديد، 

الذي أييت إليه الكثري من  "أوتيل ديو دو فرانس"وهكذا نكمل رسالتنا االجتماعّية الطبّية يف 
 نستقبلهم وهو من مؤّسسات اجلامعة،الذين الفقراء واملعوزين 

العزيز  هللايف عيوننا ويف عني  نشكر لكم مجيًعا كّل عطاء ولو كان قلياًل أو كبريًا إاّل أنّه مثنين 
 القدير، 

 وكّل عام وأنتم خبري، 
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 ،ولبنان أبلف خري
 ودولة اإلمارات أبلف خري وخري،

 عشتم.


