
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل توقيع مذّكرة 

معّدات قاعة تجهيز ، من أجل "في بيروت التفاهم بين مؤّسسة بشير الجميّل وجامعة القّديس يوسف

قاعة مجلس  – 2020تشرين الثاني )نوفمبر(  10محفوظات جامعة القّديس يوسف"، يوم الثالثاء الواقع فيه 

 (.CISحرم االبتكار والرياضة )

 

 : أن ألفت االنتباه إلى نقطتين أو ثالث نقاط ل، أود  سة الرئيس بشير الجمي  مؤس   اهتمي قد  تال الهبة هبهذ

من أجل  ناضل وال يزال يناضلد كريستيان توتل الذي شخص السي   قلق بالتخفيف من ال بلقومون بتعديل، ت م، أنتىاألولالنقطة 

يبحث عنه  السي د توتل ما كان د من أن  جامعة. أنا متأك  المحفوظات  ه، مركز، من أجل تجهيز مركزصندوق الِمنَح الحصول على

 هو اسم الشيخ بشير كحارس كان يريده، ولكن ما ي  ه من أصل حلبأن   يجب أال ننسىفالموعود، صندوق الِمنَح لم يكن فقط 

يس ة بتاريخ جامعة القد  الخاص   والفيديوهاتواألفالم  ،ة للمحفوظات التي يجمعها بصفته أمينًا لألوراق القديمةالمئوي   للمحفوظات

 ها تراث حي  تة وصوًرا باهتة، ولكن  حروفًا مي  يس يوسف، ليست ة بجامعة القد  ما تلك الخاص  . المحفوظات، ال سي  في بيروت يوسف

 .احي   حاضًراصنعه أشخاص ما زالوا أحياء ويخاطبون 

ل هذا إن   نقول فيهاالنقطة الثانية  ل سة بشير الجمي  تطويره بشكل مشترك من مؤس   تم  الذي  المشروع ليس مشروع الشراكة األو 

ة لطالب شباب يشغلون اليوم ح الدراسي  نَتقديم سلسلة من المِ  منذ أكثر من عشرين عاًما، تم   ؛ في بيروت يس يوسفوجامعة القد  

الشباب  نشئةمن أجل مواصلة تقليد ت ِمنَحإنشاء صندوق  . قبل بضع سنوات، تم  والدولي   اللبناني   دة في المجتمع المدني  مناصب جي  

د بسبب أزمة شبه مجم  اليوم هذا الصندوق الذي أصبح موارد تجديد بسرعة  م  ى أن يت. نتمن  وقيمها لسة بشير الجمي  على روح مؤس  

 دراستهم،علينا لمواصلة  عتمدواييريدون أن الشباب الذين من مئات ال، ليساعد  تحت وطأتهاقتصاد اللبناني  اإل رزحاالنهيار التي ي

 ة المنكوبة.األشرفي   شبابة خاص  

ة أخرى اسمه مر   ستقبلفخر لنا اليوم في الجامعة التي كانت وال تزال جامعة الشيخ بشير، أن نله أن أقول إن   النقطة الثالثة، أود  في 

الشيخ  يكون بأن فخر  ل . إن هة، والمقاومة والثقةة، والوالء والشفافي  عادة الوحدة اللبناني  استة، واالستقالل، وبيننا كرمز لـلسيادة الوطني  

نفسها مرتبطة بنشأة لبنان، فضاًل  هيي تال في بيروت يس يوسفجامعة القد   نا فيمحفوظاتعلى فظ ابشير هو الشريك الذي يح

 ة األولى.إلى ما بعد الذكرى المئوي   اتهعن استمراري  

وبالتالي المساهمة،  محفوظاتصندوق لتجهيز مركز ال إنشاءل التي كانت لديها فكرة دة يمنى الجمي  أن أشكر السي   أود   ،لهذا السبب

لديه و أليس له حاضر  : من ليس له ماض   من قال مةكل كم هي صحيحةالماضي.  المتجذ رة فيتنا محفوظا عزيزة، في تالمر  هذه 

باألشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم للحفاظ على مكانة لبنان. سنفتخر  فعَما بماضينا الم  مستقبل. نحن فخورون جد  القليل من ال

 مستقبلنا.ب كذلكدائًما بماضينا وذاكرتنا و


