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القديس  جامعة  مها 
ّ
تنظ التي  النشاطات  إطار  في 

م 
ّ
نظ لتأسيسها،  الـ140  بالذكرى  واحتفااًل  يوسف، 

يوسف  القديس  جامعة  قدامى  جمعيات  اتحاد 
الجامعة،  لرئاسة  التابع  والتنمية  القدامى  ومكتب 
االستثنائية  العمومية  للجمعية  الدولي  المؤتمر 

لقدامى اليسوعية في َحَرم العلوم اإلنسانية.
 اللقاء بكلمة لرئيس االتحاد شكري صادر، 

ّ
اسُتِهل

أشار فيها إلى التحدّيات التي تواجه التعليم العالي. 
ثم تحّدث رئيس الجامعة البروفسور سليم دكاش 
أن  ون 

ّ
أنهم يستحق واعتبر  القدامى،  اليسوعي عن 

ال  فالقدامى  الجامعة.  ذاكرة  في  مكانهم  »َيجدوا 
ينتمون إلى الماضي فقط، بل هم أشخاص صنعوا 
ماضينا عبر انضمامهم إلى مؤّسستنا لكي يحصلوا 
على شهادات عليا ويحققوا ذواتهم بيننا، ويصبحوا 
وسلوكّيات  ومهارات  معرفة  من  اكتسبوه  ما  عبر 
ينتمون  كقدامى  متمّيزين  وروحية،  إنسانية  وقيم 

إلى الجامعة اليسوعية«.
وأضاف: »لذلك تّم االتفاق بين الجامعة واتحاد 
عملية  في   

ً
قدما المضّي  على  القدامى  جمعيات 

وهو  وهيكليته،  وتنظيمه  االتحاد  عمل  تشجيع 
أجل  من  المّتخذة  الخطوات  في   

ً
إيجابا انعكس  ما 

اإلضاءة على نشاطات القدامى في لبنان والخارج«.
هذا  يكون  أن  »أرادوا  مين 

ِّ
المنظ أّن  إلى  وأشار 

أساسية  مواضيع  في  للتفكير  مناسبة  المؤتمر 
مثل االنتماء واالنتقال من حال الطالب إلى الخّريج 
هؤالء  إلى  والنظر  للقدامى،  جمعية  إلى  المنتمي 
هذا  ل 

ّ
يشك وأن  الجامعة،  لتنمية  كرافعة  القدامى 

رسالتهم  أهمية  القدامى  َيعي  لكي  دعوة  اللقاء 
كشهود للقيم، عبر االنخراط في المجاالت السياسية 

واالجتماعية واألكاديمية والروحية كافة«.
وختم دكاش: »شعار هذا المؤتمر هو: يا قدامى 
والمنطقة  لبنان  حدوا! 

ّ
ات يوسف  القديس  جامعة 

بحاجة أكثر من أّي وقت مضى التحادكم«.
من جهته تطّرق مدير متحف »ميم« للمعدنيات 
شركة  ومؤّسس  يوسف،  القديس  جامعة  في 
التي  القَيم  أهمية  إلى  إده،  سليم  »موريكس« 
ج من جامعة القديس  رَّ

َ
 من َدَرس وتخ

ّ
يكتسبها كل

العالي  المستوى  ذات  »التربية  أّن   
ً
معتبرا يوسف، 

جامعة  خالل  من  اليسوعيون  اآلباء  قّدمها  التي 
يرافق  ما  هي   ،

ً
عاما  140 طوال  يوسف  القديس 

األجيال  إلى  نقله  يجب  وما  حياته،   
ّ

كل الطالب 
الصاعدة، وهي نفسها ما يمّيز لبنان ويصنع قّوته«.

وعقدت خالل المؤتمر 3 طاوالت مستديرة حول 
القدامى  بين  العالقة  في  الجميل  وعرفان  االنتماء 
تجّمع  إلى  الطالبية  الحياة  من  واالنتقال  والجامعة، 

للقدامى، والقدامى كرافعة لتنمية الجامعة.
وعرض الدكتور كريستيان مكاري وهيلين قشوع 

طيار التوصيات خالل الجلسة الختامية.
وقد اجتمع الخّريجون في اليوم التالي وأمضوا مع 
 في الطبيعة حيث أقيمت نشاطات 

ً
عائالتهم يوما

ترفيهية.

قدامى »القديس يوسف«... 
إنتماء واستمرارية

»يا قدامى جامعة القديس يوسف إتحدوا«


