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كلمة قال فيها " نأتي  في المناسبة  اشة البرفسور األب سليم دكّ لقى رئيس الجامعة اليسوعيّ أ
يسوع المسيح جاء  نّ أسة التي قرأنا في االنجيل لى هذه األرض المقدّ إلى صيدا ونحّج إاليوم 

من التذكير بضرورة  ، ال بدّ جديد .. وبدايةً  لى صيدا وصور وقانا .. لنلتقي مع بداية عام جامعيّ إ
الجائحة لم  نفسنا وحماية غيرنا من فيروس كورونا ألنّ أة لحماية اإلجراءات الوقائيّ  اعتماد كلّ 

 ." تنته بعد

كم أنتم قبلنا وستبقون في ذاكرة هذه الجامعة في صيدا الً بكم في بيتكم ألنّ وأضاف " أهالً وسه
 تهاوتنمين نساهم بترقية المناطق أنشائها هنا كانت إوالفكرة من  1977ست هنا عام التي تأسّ 

 . " .. ةة األساسيّ عداد الكوادر البشريّ إمن خالل تأهيل و

ر لنكون بالفعل نا يجب ان نتحضّ نّ أنا للوطن بمعنى كلّ  ،نا للوطن للعال للعلم. نعم" نقول كلّ : وتابع 
للوطن ولبعضنا البعض ولتقوية أواصر الصداقة بين الناس وبين بعضنا البعض . والجامعة هي 

ى ننشىء صداقات ونبني ف على بعضنا البعض وحتّ ى نتعرّ المكان األنسب الذي نلتقي فيه حتّ 
ى لو مات حتّ المقوّ  لديكم كلّ  نّ أعتقد أا . وا ومعنوي قي خالأا وذواتنا ونبني بعضنا البعض علمي 

 ،ن تصبح كبيرة، وبالفعلأن ال تبقى هذه الجامعة صغيرة وأنا يهمّ  ،وهنا .كانت جامعة صغيرة
كثر ويأخذ أكثر وأر فرع الجنوب يتطوّ  نّ أتشعر  ،ة الهندسةة العلوم وكليّ من خالل وجود كليّ 

ام" وسندخل ن شاء هللا "الخير لقدّ إنشتغل على هذا األساس. ومكانه في هذه المنطقة، ونحن 
ي هذا المركز ر كيف نغذّ نفكّ  ،كثر من ذلكأو .اختصاصات وماستيرات جديدة في فرع الجنوب

ا على د كثيرً يس يوسف تشدّ جامعة القدّ  نّ أشعاع للعلم. وتعرفون إكثر مركز أكثر وأى يكون حتّ 
 ." ادً ى يكون االكتساب جيّ تّ م وحمستوى التعليم ومستوى التعلّ 

ن أه من األفضل نّ أكم يقول بعد تجربة فترة الحجر في البيوت، كلّ  ،كيدأاش "وقال البرفسور دكّ 
ا ا ان نشتغل كثيرً تاحت لنا أيضً أا ، لكن هذه التجربة م حضوري لى الجامعة ويتعلّ إيأتي الطالب 

عطوا من وقتهم وجهودهم أطيلة سنتين و موا عن بعدىء الذين تعلّ ئكم وأهنّ على ذواتنا. وأهنّ 
األدوات واألمور  هو التعامل مع كلّ وا ا جد ا مهم ا أمرً يضً أموا ويكتسبوا ى يتعلّ وكانوا حاضرين حتّ 

 ." لمستقبلكممكم وفي اكتسابكم ة اليوم في تعلّ ة والتي هي أساسيّ قة بالمعلوماتيّ المتعلّ 

د على شدّ أم ينقصه شيء. وهنا ة هو متعلّ كما تعلمون، اإلنسان بال معلوماتيّ  ،اليوم: وأضاف" 
مستقبل الجامعة اليوم هو ما بين  نّ أكثر، وعلى أجاه لى هذا اإلتّ إا ن نذهب أيضً أضرورة 

بإعطائها عن بعد، وبأن تكون الوسائل  هناك أمور سنستمرّ  والتعليم عن بعد. الحضوريّ 
ف ونكتسب ونكون أقوياء وتكون لدينا ى نتثقّ م وحتّ ى نتعلّ لنستخدمها حتّ رة الضرورية لذلك متوفّ 

ة ة القويّ ة المعنويّ ب طالبها الشخصيّ كسِ ن تُ أة ات الجامعة اليسوعيّ ة، وهذه أعتقد من مهمّ شخصيّ 
 نّ أقال ى بالفعل حين يُ زة حتّ زة والمتميّ ة المميّ ة، الشخصيّ ة والمواطنيّ فة اإلجتماعيّ مة المثقّ المتعلّ 



ز ة التي تميّ ف من خالل أخالقه ومن خالل هذه الشخصيّ ة يُعرَ هذا الطالب من الجامعة اليسوعيّ 
ى اليوم. نه الجامعة منذ زمن طويل وحتّ نته وتؤمّ ه بالفعل اكتسب منهج الحياة. هذا الذي أمّ نّ أبها 
ة في جامعة يسوعيّ  200لسنا وحدنا في العالم، هناك حوالي  ،ةكجامعة يسوعيّ  ،نا اليومألنّ 

صنعته  جامعيّ  ة وأوروبا وآسيا، ولديها منهج تربويّ ميركا الالتينيّ أة وحدة األميركيّ الواليات المتّ 
ما  نّ أأي من أواخر القرن السادس عشر وقبل ذلك. والمعروف  1600عبر األجيال منذ سنة الـ

ون ى تعرفوا كم اشتغل اليسوعيّ ، حتّ هو اختراع يسوعيّ  طار التربويّ إلفي ا يه اليوم الصفّ نسمّ 
ما هو  مات حديثة، فأدخلت كلّ ة على ذاتها وعلى التربية لتعطيها مقوّ واشتغلت الرهبنة اليسوعيّ 

ا في المدارس من قبل ، ه لم يكن موجودً دب وبيان ومسرح ورياضة، كلّ أمثالً فصاحة وبالغة و
يها ويكون اإلنسان الكامل ة الطالب وتنمّ كمل شخصيّ لتدخل هذه األمور لتُ  ون اشتغلوااليسوعيّ 

ى ة حتّ ة والرياضيّ ة والنفسيّ ة واإلجتماعيّ مات العلميّ المقوّ  ته كلّ شخصيّ في المتكامل والذي تدخل 
 ." زة ومتمايزةة متميّ تكون الشخصيّ 

يج التاريخ وتكملوه مثل خرّ نتم سوف تصنعون هذا أسة لها تاريخ ونتم في مؤسّ أا، وتابع" إذً 
ة ن يساعدنا ويساعد كليّ أ ميركا وأحبّ أهذا الفرع األستاذ سجعان بطرس غفري الذي يعيش في 

ذا صنع إة، واليوم ه استفاد من اليسوعيّ نّ إة ليقول لنا ة وأعطى اسمه لهذه الكليّ العلوم اإلداريّ 
ة، وهو ُوفّق في حياته قاته اإلجتماعيّ ته وبعالته وبمحبّ بشخصيّ  ا، فهو غنيّ ذاته واذا كان غني 

ا في جامعته، وهو جزء من ذاكرتنا اليوم، وكثيرون مثله من بً ا طيّ ن يترك أثرً أ هناك وأحبّ 
ن إ ،انتم أيضً أجوا من هذه الجامعة هنا، ومن القدامى تخرّ  2500عن  القدامى، هناك ما ال يقلّ 

المستويات وتفتخروا بالشهادة التي ستحملون ويفتخر بكم  تكونوا ناجحين على كلّ  ،شاء هللا
 ." قوا ذاتكم كما تريدونة وتحقّ حياتكم المهنيّ في قوا هلكم وتوفّ أ

ة ا، هي كلمة التضامن بين بعضنا البعض، خاصّ ة نستعملها اليوم كثيرً "هناك كلمة سحريّ  : وقال
ة وارتفاع سعر صرف ة والماليّ تصاديّ األزمة االق في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وفي ظلّ 

فون الدوالر الذي بات يستنزفنا ويستنزف جيوبنا، العائلة في بيتها، األستاذ في جامعته، الموظّ 
نخسر من  -   مع تدهور سعر الليرة -يوم  نا كلّ نّ أنا هذا األمر، ونعرف نا يهمّ في أعمالهم، كلّ 
ن نجابه بهما أان يجب مران مهمّ أمن هنا، هناك ة وقدرة البقاء في هذا الوطن. القدرة الشرائيّ 

الً التضامن بين بعضنا البعض، ولذا نقول : ممنوع أن يترك أحد الجامعة ألسباب هذه الحالة : أوّ 
نحن  ،كتساب في الجامعة سيبقى معنا وعلينام واالا على القيام بواجب التعلّ ة، فإذا كان قادرً ماليّ 

ن نشهد للرجاء، نحن جيل الرجاء ، أنا دائما يجب نّ أن له الالزم. واألمر الثاني ن نؤمّ أ ،كجامعة
ن نقول "ما هذا أشيء انتهى و كلّ  نّ إن نقول أن نعيش اليأس ، وممنوع أط وحبَ ن نُ أوممنوع 

ذا أنشدناها في إنا للوطن للعال للعلم. هذه كلّ  ،ء. الن نحكي عن لبنان بشكل سيّ أالوطن !" و
ة بأبعادها ن ندافع عن وطننا ونعيش المواطنيّ أن تبقى في اذهاننا وضمائرنا وأجب البداية ي

 ."هاكلّ 



ة بعضنا نحن نعيش بتضامن، والتضامن يعني محبّ  ،"في النهاية : اش بالقولوختم البرفسور دكّ 
ن نساعد بعضنا البعض على مستوى المنح وعلى مستوى الدروس وعلى مستوى أالبعض و

ة هي التي تقودنا وليس المحبّ  نّ أا. هذا يجعلنا نشعر ا وصغارً وايماننا ببعضنا البعض كبارً اللقاء 
ا وتهزمنا، ن منّ ن نترك الظروف تتمكّ أب على شيء اسمه الظروف، ال يجب شيء آخر، هكذا نتغلّ 

ة، ين بالمقاومة الحقيقيّ ن نبقى مستمرّ أويجب  ،شيء رغم كلّ  ،ن نهزم الظروفأال. نحن يجب 
ى يبقى هذا الوطن وطن الشباب، وطن منا وسنكمل حتّ أهل مقاومة. تعلّ  ،أهل الجنوب ،نحنو

ن إ ،اامً سيستعيد عافيته وسنعيش أيّ  ،من خالل الشباب ،هنّ أاألجيال القادمة، الوطن الذي نعرف 
والنجاح ة لة بالمحبّ ن تكون سنة خير مكلّ أى لكم أتمنّ  .ا حلوة مع بعضنا البعضامً تكون أيّ  ،شاء هللا

 . " ..واحد منكم لكلّ 


