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”القّديس يوسف“ تحتفل بالعيد الـ١٤٠ لتأسيسها

صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
أمس باطالق احتفاالت الـ١٤٠ سنة 
لتأسيس الجامعة في مسرح فرانسوا 
باسيل في حرم االبتكار والرياضة، 
برعاية وحضور وزيــر الثقافة روني 
اش 

ّ
عريجي، رئيس الجامعة سليم دك

تــحــاد خريجي  ا ليسوعّي، رئيس  ا
لرئيس  ا لقّديس يوسف  ا جامعة 
 بأمين عام االتحاد 

ً
شكري صادر ممثال

كريستيان مكاري، ونواب الرئيس، 
والعمداء، واألساتذة، ووزراء ونواب 

سابقين وفاعليات.

إنجازات
أشار مكاري الى أن ”اتحاد جمعيات 
القّديس يوسف،  قــدامــى جامعة 
بالتعاون مع مكتب القدامى والتنمية 
التابع لرئاسة الجامعة، يعمل على 
َجْمع الخريجين عبر إحصاء أعدادهم 
في لبنان وخارجه، وعلى التقريب في 
ما بينهم عبر تفعيل آليات التواصل 
من خالل موقعه اإللكتروني وشبكات 

التواصل االجتماعي“.
أما دكاش فقال: ”اجتمعنا اليوم 
لنفرح مًعا في بداية هذه السنة التي 
لها طعمها الخاّص في حياة الجامعة. 
األكيد لست هنا الستذكار الماضي 
د مًعا 

ّ
وتعداد االنــجــازات، بل لنؤك

التوّجهات األساسّية التي اختارتها 
الجامعة منذ تأسيسها، فتوّجهاتنا 
عبر الميثاق األساسي للجامعة تقضي 
 لبنان بمختلف 

ّ
بأن نكون للبنان، لكل

مجموعاته، وأن نكون منشئين لنخبة 

مهنّية قادرة في مهاراتها وكفاءاتها، 
ا 

ً
أيض فها 

ّ
ّنها توظ أ ّال  إ تحيا منها 

إنماء اإلنسان بمختلف  في خدمة 
ا رسالة تنشئة 

ً
مستوياته. إّنها أيض

ــزاوج مــع التنشئة  ــت أكــاديــمــّيــة، ت
الثقافّية التي توّسع في اإلنسان 
لفلسفّية  ا لمستويات  ا فاقه على  آ
والعلمّية والوطنّية واألدبّية، بحيث 
يصبح المتخّرج من الجامعة عنصًرا 
 يعمل على التحّول االجتماعي“.

ً
فاعال

فترة إنتاج وبناء
وتابع: ”...ستتّوج هذه السنة الـ 
١٤٠ بوثيقة متكاملة المعاني واألبعاد 
حول ما تقوم به الجامعة من أعمال 
واسعة خالل السنوات المقبلة لتكون 
الفترة ما بين الـ ١٤٠ والـــ١٥٠ سنة 
فترة إنتاج وبناء، ومنها على سبيل 
 العوائق أن تصبح 

ّ
المثال ورغم كل

جامعتنا جامعة خضراء في مختلف 
أحرامها وأن يتّم بناء المتحف الفّني 
اللبناني العاّم وأن يتّم بناء عشرات 

الوحدات لمبيت الطّالب وأن ُينشأ حرم 
جديد لتجّمع كلّيات اإلدارة واالقتصاد 
وغير ذلك من المشاريع التي تتّم 
دراستها اليوم. بدوره، أكد عريجي أن 
”جامعة القّديس يوسف منذ العام 
١٨٧٥ ذلك الرابط الفطري المنقوش 
في حجارة المبنى والذي يقّرب وطننا 
يجمع  و ليسوعيين  ا نّية  هبا ر مــن 
بينهما. لم تفلح الحروب وحركات 
التهجير القسري يوًما في تفكيك 
ا 

ً
هذا الرابط الذي ضرب جذوره عميق

في األرض اللبنانية وقلوب اللبنانيين. 
لطالما واجهت هذه المؤسسة ضراوة 
الحروب وقساوة البشر، ورأت طّالبها 
ن  و

ّ
يصل جئهم  مال فــي  ن  يختبئو

ها مشّتتين في 
َ
لخالصها، وأساتذت

ها 
َ
أصقاع العالم، وجدراَنها وحدائق

مدّمرة وقد التهمتها النيران“.
تمّيز حفل إطالق احتفاالت العيد 
١٤٠ سنة بفواصل موسيقية  لــــ ا
فقها  ا ور نعمة مطر  ليال  متها  قّد

موسيقًيا جورج نعمة.

عريجي    البلد دكاش
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