
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في 
ب السعادة سفير قطر في لبنان األستاذ ابراهيم بن بيروت، أثناء اللقاء بصاح

كانون األّول (ديسمبر)  7، يوم األربعاء الواقع فيه العزيز السهالوي عبد
  ، في صالة االجتماعات في رئاسة الجامعة.2022

  السفير،سعادة 

السابع من كانون  هفي الواقع هذه الزيارة اليوم األربعاءعلى م كأن أشكر أودّ 
التي سوف تُكتب في سجّل الشرف في الجامعة، فأهالً  2022  (ديسمبر) األّول

 فوق العادة، سفير قطر في لبنان األستاذ ابراهيم بن عبد ،وسهالً سعادة السفير
، وأهالً وسهالً بحضرة المستشار علي اليسوعيّة العزيز السهالوي في الجامعة

  المطاوعة والمستشار مشعل الكواري.

على المنحة التي أوالها صاحب السمّو األمير  ،سيّدي السفير ،ف الشكرويُعطَ 
لمجموعة من طالّبنا في َحَرم الجامعة في شمالي  يالوالد حمد بن خليفة آل ثان

ا ألف شكر وشكر داعين له بوفور الهّمة لبنان، فباسمهم وباسم الجامعة له منّ 
بن حمد آل ثاني خالص المودّة  تميم أمير البالدوالصّحة ولصاحب السمّو 

  األمان واالزدهار. دوامقيادة اإلمارة نحو في والدعاء 

وأودّ أن أعلن هنا أنّنا نفتخر بأن يكون من بين المتخّرجين من جامعتنا المئة 
العزيز  الوزير حمد بن عبد يوعلى رأسهم معالألف، كوكبة من أهل قطر، 

الوزراء وغيره من المثقّفين  بمرتبة نائب رئيس مجلسالدولة  الكواري، وزير
  ورجال الدولة.

بالرغم من كّل  ،لى ذكر العالقات بين دولة قطر ولبنان إذ إنّهاع يولن آت
بل أودّ اإلشارة إلى المئات  متانتها،حافظت وتحافظ على  ،توتّرات المنطقة

والمئات من متخّرجي الجامعة اليسوعيّة الذين يعملون بصدق وإخالص في 
ن ورجال القانون وغير ياء والمهندساإلمارة ومن أجل عمرانها، ومنهم األطبّ 

ومعها في مناصب  ن مباشرة من أجل الدولةيومنهم العامل ،نهَ ذلك من المِ 



ر كّل الشكر والتقدير على رعايتهم واإلحاطة ، فالشكاالستشارة والمرافقة
 بأحوالهم إلى جانب عشرات اآلالف من اللبنانيين العاملين في اإلمارة بروح

  الخدمة والعطاء. من

وبما أّن الشكر موصول، فمن واجبي أن أشكر دولة قطر العزيزة وصندوق 
ا بواسطة على مشاركتها الثمينة حديثًا في إعادة إعمار جامعتن قطر الخيريّ 

 -إسهامها القوّي في إعادة ترميم مكتبة الجامعة التراثيّة ومنّظمة األونيسكو 
العمل  منّظمةانفجار بيروت ضمن  بفعلالتي تضّررت كثيًرا  -المكتبة الشرقيّة 
نحن نعلم أنّكم ال تريدون أن تعرف  .، وجمعيّة أليف السويسريّةمن أجل الشرق

فعل الخير لكن واجب الشكر هو من وصايا اللـه يسراكم ما تقوم به يمناكم من 
  .معَ م النِ اوذلك لدو عّز وجلّ 

أن أنهي كلمتي بالتفاتة شكر إلى السيّدة روال الرفاعي  سانحةة صوهذه فر
واألستاذ رفيق عبداللـه الذين سّهال أمر المنحة إلى طالّبنا في َحَرم الشمال 

الجميّل، فلهم منّا الكثير من االمتنان التي تديره بمهارة األستاذة فاديا علم 
  والمحبّة.

  عاشت جامعتنا، لبنان ودولة قطر.


