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دكاش يف احتفال اليسوعية بعيد شفيعها:
انتماء القدامى للجامعة يعزز دورها ورسالتها

األب دكاش يلقي كلمته وبدا أعضاء المجلس االستراتيجي وعمداء الجامعة.

احتفلت جامعة القديس يوسف
كعادتها س�ن��وي��ًا ،بعيد شفيعها،
ول �م �ن��اس �ب��ة م� ��رور  140س �ن��ة على
ت ��أس� �ي� �س� �ه ��ا ،ف � ��ي ح � � ��رم ال� �ع� �ل ��وم
وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا ف� ��ي م � ��ار روك � ��ز.
وال�ت�ق��ت أس ��رة ال�ج��ام�ع��ة ومجلسها
االس�ت��رات�ي�ج��ي م��ع ع��دد م��ن ال ��وزراء
وال� � � �ن � � ��واب ورؤس � � � � � ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ورؤس� ��اء م�ن�ظ�م��ات ط��ال�ب�ي��ة ،وع��دد
م��ن رج ��ال ال��دي��ن ع�ل��ى م ��درج ج��ان
دوكرييه اليسوعي .وبعد القداس
أل �ق��ى رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة اليسوعية
ال �ب ��روف �س ��ور االب س �ل �ي��م دك ��اش
ك�ل�م��ة ال�ج��ام�ع��ة ال�س�ن��وي��ة ،وج��اءت
بعنوان" :الجامعة وقدامى القديس
يوسف".
تضمنت كلمة دك��اش عناوين
رئ� �ي� �س� �ي ��ة ع � ��ن ع� ��الق� ��ة ال� �ق ��دام ��ى
ب ��ال �ج ��ام �ع ��ة ورس ��ال � �ت� �ه ��م ،وع� ��رض
لمراحل تأسيس الرابطة وقيمها
ودورها.
وق� � � � � ��ال دك� � � � � � ��اش" :أن ن �ض��ع
ال� �م� �ت� �خ ��رج� �ي ��ن ال� � �ي � ��وم وال � �ط � ��الب
القدامى ،في صميم خطابنا" ليس
بمفاجأة وال بمفارقة ت��اري�خ� ّ�ي��ة! يا
لها من فرحة بالنسبة إلى الجامعة
أن تعاين اليوم صحوة ال بل يقظة
ق��دام��ى ط��الب �ه��ا ،س� ��واء ف��ي ل�ب�ن��ان
دول ال �ش �ت ��ات ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة
أو ف ��ي ّ
ّ
ال �ك �ب �ي��رة! إن �ه��م ي�ش��ك�ل��ون ج� � ً�زء ا ال
ّ
يتجزأ م��ن أس��رة الجامعة الكبيرة.
ّ
ف��ان�ت�م��اؤه��م إل ��ى ج��ام� ّع��ة ال�ق��دي��س
يوسف ليس ً
عابرا ،إنه يندرج في
ص�م�ي��م وج��دان �ه��م ك ��رج��ال ون �س��اء

امتلكوا ،باإلضافة إلى العلم ،القيم
ّ
ّ
واالجتماعية من
الروحية
والمبادئ
جامعة ّ
القديس يوسف.
وع ��اد دك ��اش ال��ى ذك��ري��ات من
ف�ت��رات تأسيس جامعة ّ
القديس
يوسف وان�ش��اء ال��راب�ط��ات منذ عام
 ،1897ال��ى المرحلة ال�ج��دي��دة من
تجديد حياة راب�ط��ة ق��دام��ى طالب
الجامعة في عام  1995عندما بدأنا
الكالم على إنشاء رابطة لمتخرجي
جامعة ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ال�ت��ي ّ
تم
قبولها م��ن وزارة ال��داخ�ل� ّ�ي��ة ،ولكن
م��ن دون أن ُت َ
ًّ
قانونيا.
منح وض� ً�ع��ا
ّ
وف ��ي ت� ّ�م��وز  ،2006ت ��م االع �ت��راف
ّ
ب��ات �ح��اد راب �ط��ات م�ت�خ��رج��ي جامعة
ّ
االقديس يوسف بمرسوم .وخالل
ه ��ذا ال ��وق ��ت ،ن �ش��أت راب� �ط ��ات في
الخارج تحمل اسم جامعة ّ
القديس
ي��وس��ف ك�م��ا ه��و ال �ح��ال ف��ي بعض
دول الخليج ون�ي��وي��ورك وب��اري��س،
وأخ� �ي� �رًا ف ��ي م��ون �ت��ري��ال وب��وس�ط��ن
ّ
وعمان وقطر ولندن.
وإذ ش ��دد ع�ل��ى أهّ�م�ي��ة االن�ت�م��اء
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،ق ��ال إن �ن��ا ف��ي حاجة
إل� ��ى دع� ��م ال �ت ��واص ��ل ال �ح �ق �ي �ق� ّ�ي ال
ّ
السطحي بين الجامعة ومجتمعها
ّ
األك ��ادي� �م ��ي وع �ل��ى ال �ت��واص��ل عما
يحدث في جامعة ّ
القديس يوسف
وما هي ّعليه ،بغية تنمية الشعور
ّ
ّ
األكاديمية
بأنها تحقق رسالتها
ٌ
ّ
واالج�ت�م��اع��ي��ة ،وه��و ش�ع��ور بالفخر
�أن جامعة ّ
ب� ّ
القديس يوسف تنمو
ّ
ّ
وت� ّج��دد أساليبها التربوية بإعطاء
م�ع��ل�م�ي�ه��ا أف �ض��ل م �س �ت��وى ،فهي

(ميشال صايغ)

ت� �ع ��رف ك �ي ��ف ت ��دع ��م ال� �ت� �ط � ّ�ورات
األك ��ادي� �م � ّ�ي ��ة م ��ن دون أن ت�ف�ق��د
روحها.
وف � ��ي ال � ��واق � ��ع ،ان ال� �ع ��دي ��د م��ن
ق� ��دام� ��ى ال � �ط� ��الب ال �ق��ري �ب �ي��ن م��ن
جامعتهم ،وهم يزدادون ً
قربا منها،
يقولون ّإن إصرارهم على أن يكونوا
حاضرين في ّ
كليتهم ّ أو معهدهم،
يعود إلى شعورهم بأنهم مدينون
ّ
ألم� �ه ��م ال �م� ّ�رب �ي��ة ال �ت ��ي زرع � ��ت ف��ي
ن �ف��وس �ه��م ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر
ّ
ومحبة الحقيقة والقريب.
وشدد على دور القدامى ورسالة
الجامعة في العمل على بناء الدولة،
مؤسسات يجب بناؤها ً
وهي ّ
دوما.
ّ
وت ��دع ��و ال �ج��ام �ع��ة ق ��دام ��ى ط��الب �ه��ا
ليكونوا فاعلين م��ن أج��ل التغيير
ّ ً
ّ
والسياسي أيضا.
االجتماعي ً
ّ
وختم" :وفقا لحساباتنا ،يتوجب
ع �ل��ى م �ت �خ��رج��ي ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
يوسف أن يصلوا في عام - 2016
 2017إلى مئة ألف متخرج ،وهو رقم
فأي ّ
قوة تلك التي ّ
رمزيّ .
ّ
تتزود بها
ّالجامعة م��ن أج��ل بناء المستقبل!
إن�ه��ا لنفحة كبيرة تكمن ف��ي هذا
المجتمع ال �ب �ش� ّ
�ري .ل�ه��ذا ال�س�ب��ب،
أع�ل��ن ّأن السنة المقبلة ه��ي سنة
ال� � �  100000م �ت �خ��رج م ��ن ج��ام�ع��ة
ال �ق� ّ�دي��س ي ��وس ��ف .ف�ل�ت�ك��ن سنة
حقيقي ي� ّ
ّ
�وح��دن��ا ف��ي ف��رح أن
وع��ي
ً
ن�ن�ج��ز م� ً�ع��ا أم � ��ورا ع�ظ�ي�م��ة ورائ �ع��ة.
َ
ف �ل �ن �ب��ق م �ت �ض��ام �ن �ي��ن ل �ن �ح �م��ل م� ً�ع��ا
ّ
ج �م �ي� ً�ع��ا رس ��ال ��ة ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س
يوسف.

