
يس يوسف في بيروت، في حفل اش كلمة البروفسور سليم دك   ، رئيس جامعة القد  اليسوعي 
 ةوميدالي   تقاعد،وصلوا لسن  الة و زوا في حياتهم المهني  ا تمي  م  معل   14الشرف لـ ميدالي ة تسليم 

الذين  عام ا من الخدمة أو 30 الذين تخط وافين وظ  أعضاء هيئة الم  من 8لـ  االستحقاق
ا2020 (يوليوتم وز ) 16في  وصلوا إلى سن  التقاعد، حديقة  في ، الساعة التاسعة صباح 

 رئاسة الجامعة.
 

 

 تضعضعتبين الطيّ  فراد أسرتهادة التي تلتزم بها الجامعة من أجل أالتقاليد الجيّ  ، إنّ يتبّين لكمكما 
من  واالجتماعّية ةالماليّ االقتصادّية ناحية واألزمة  من  Covid 19  جائحةإنّ  .التعديل فيهاتّم و 

عندما  المفعمة بالمعانيناحية أخرى، بصرف النظر عن القلق والحزن، تلزمنا بتعديل عاداتنا 
االحترام لذكرى أولئك المفعمة ب ، تلك العاداتومن خدمها بوالء ووفاء ناهامن ب  الجامعة  كّرمت

 مفعمالقلب و النظرة ال تزال موجودة،  لكنّ  .لاألجيا نشئةلتعليم وتاالذين صنعوا تاريخ رسالة 
ة مرحلة عمريّ  التي تتخّطىالطريق  سيرون علىت نالذي مواحد منكم، أنت إعجاب كلّ وبباالمتنان 

 نباهةالقائم على العمل الالتفاني و تبذلون أنفسكم بربع قرن  أمضيتم أو تلقون التقديرنة أو معيّ 
 واألخالق.

الجامعة.  بالذات في مقّر رئاسةسماء في هذا اليوم الذي يجمعنا هنا األيصعب علّي عدم ذكر 
. أتوّقف لحظة عند ة أصحابهاتشيد ببراع مكتوبةوسيتّم تقديم سير ذاتّية  ذكرهابالتأكيد، سيتّم 

جامعة القّديس في حياة التنظيم المركزّي  تركا أثًرا كبيًرا علىشخصين أكّرم فئتين. كيف لي أال 
بو شقرا الذين بذال قصارى جهدهما لصالح أمباشرًة وفاء نادر وفادي  فأذكر، في بيروت يوسف

دائًما  متنانناة وفي خدمة عائلتها. سيكون اشجاعاألّم المربّية، األّم الحاضنة، حّتى تكون دائًما 
ي، الذي توّلى . أنتقل إلى ناجي إدلبي، أبونا ناجامخدمتك لتؤّديا ما بذلتماه من ذاتكما تجاهنسبيًّا 



بعلم وعاطفة  )CEDRAC(للتوثيق والبحث والنشر  المسيحيّ  التراث العربيّ  مركز شؤون  لسنوات
ال . )CERPOC(الشرق المسيحّي للبحوث والمنشورات  مركز توّلى شؤون  منذ بضع سنواتو 

 مكاتب فيبالطبع لم نكن  صعوبة.بإال أن أشكركم على هذا المسار الرائع الذي تحّقق  يسعني
ألخبرها عن مدى تقدير شخصها خالل السنوات لفتة ، لكّن نجال سالمة تستحّق مّني مجاورة

أّنكم جميًعا في  واعلما اآلخرين، لكن  ذكرالعديدة التي قضتها في خدمة كلّية الحقوق. أنا ال أ
ها بناءأ تحتضن، هذه المؤّسسة التي كانت تعرف دائًما كيف هذا المنزل منزلة روحلكم في قلبي و 

 .مجمعهتو 

اليوم  فقط أن أتوّجه إلى مؤّسسة داخل المؤّسسة، الحاضرة بشكٍل مكّثف الواجبدواعي ليس من 
كونها نشأت  لتأسيسهااألولى في هذا الحفل، أعني كلّية طّب األسنان التي تحتفل بالذكرى المئوّية 

. كان هناك من الزمن لعقودو ّيد كٍل جشمع دولة لبنان الكبير لالعتناء باألسنان وقد قامت بذلك ب
الكثير من األحداث التي تّم التخطيط لها لالحتفال بالذكرى المئوّية، لكّن األزمتين أوقفتا تحقيق 

 ما يقارب اثني عشر تكريمما تّم التخطيط له والذي يمكن تنفيذه الحًقا. ولكن اليوم، من خالل 
من الترقيات العظيمة لجّراحي أسنان تركوا  كاماًل  تاريًخا كّرمالكلّية السابقين، فإّننا ن من أساتذة

من المرضى. آمل أن يكون هذا مجّرد تأجيل واآلالف بصماتهم وحّققوا براعة لصالح اآلالف 
 .أكيدللمناسبات الموعودة ألّن اليوبيل يحّولنا فقط نحو بناء المستقبل ومستقبل 

يس بتحذير : أنا ال أشير فقط إلى جامعة القدّ  هالمناسبة هذ يقودني هذا األمر إلى إنهاء كلمة
التعليم العالي  ي أشير أيًضا إلىولكنّ  ،وتاريخها في خدمة هذا البلد والمنطقة في بيروت يوسف

وأشير وهي رأسمال هذا البلد بامتياز، مواردنا البشرّية المثّقفة، ل والمدرَّب كفوءوالمستقّل وال حرّ ال
تسديد . المشكلة ليست مسألة ميزانّية أو هاوجود يهّدد لخطرساطة ببمعّرضة الجامعة إلى أّن 

أصوات هناك واالختناق. لسوء الحّظ،  حصارإرادة الفرض تتعّلق ب هي بل فحسب أقساط دراسّية



غير عقالنّية على مستوى أولئك الذين يحكمون هذا البلد، ينظرون إلى جامعاتنا التاريخّية 
المزدوج للمصطلح، كما لو كانت طفيلّيات يجب القضاء عليها. سمحت هذه واإلرسالّية، بالمعنى 

مؤّسسات عليا ال تسعى إال إلى الربح السريع والمكاسب  إنباتالحكومة وأسالفها ولفترة طويلة ب
ي أضّر بسمعة التعليم العالي ذال ، األمرالفورّية، على الرغم من تحذيراتنا وتحذيرات أسالفنا

من  وزارةلسنوات في أدراج ال تتكّدس، برامجنا ديد من طلبات البرامج، بما في ذلكالّلبنانّي. الع
 حولمشاريع قانونّية ال و ، مثّبت مدير عامّ  وزارةليس لدى الفاستجابة أو تضيع، أن تلقى دون 

، وهي كّلها ا عادة هيكلة التعليم العاليو التعليم عبر اإلنترنت، حول الجودة، و  ضماناالعتماد و 
يمكنني أن أؤّكده لكم، وبدعمكم ودعم ا المتكّررة. ما مهّمشة على الرغم من صرخاتن يعمشار 

سوف يتّم ال نستسلم و نحن ، نفسهاخّريجينا وكذلك طالبنا، ودعم الجامعات األخرى التي تحترم 
عادة بناء لبنان الكبير هذا على أسس متينة وعلى تكمن في إ صوتنا. مهّمتنا  االستماع إلى

ولن نترّدد في المضي ُقُدًما كمجموعة من الجامعات  ، إّنه شأنناالمهارات المهنّية واألخالقّية
 الّلبنانّية التي تتمّثل مهّمتها في خدمة وطن بأكمله.

ال  بشكٍل أو بآخر، ،كمألنّ  ا في العملربع القرن أو قرنً ّنكم أمضيتم كم مبروك فقط أللقول أنا ال أ
لكم  عّبري أ اء، ولكنّ ها األصدقاء األعزّ ، أيّ مع السالمةفقط  مأنا ال أقول لك .ناأسرتن أعضاء و تزال

 .متكبصحّ  واأن تعتن واتنسال   !رن قأي امتناننا لوجود ال يمكن أن يمحوه عن 

 


