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عت جامعة القّديس يوسف في بيروت 
ّ
وق

اش 
ّ
البروفسور سليم دك برئيسها   

ً
ممثلة

متري  الراحل  المحامي  وكريمة  اليسوعّي 
ق��ص��ع��ه ف����ري����ال، ب����روت����وك����واًل ل��ت��أس��ي��س 
ص��ن��دوق م��ن��ح، ف��ي مبنى رئ��اس��ة الجامعة 
– طريق الشام، حضره إلى جانب السيدة 
ونقيب  خ��ل��ي��ل،  شقيقها  ق��ص��ع��ه  ف���ري���ال 
ال��م��ح��ام��ي��ن ف���ي ب���ي���روت أن�����دره ال��ش��دي��اق، 

ومسؤولين من الجامعة وشخصيات. 
ع بين الطرفين 

ّ
نصَّ البروتوكول الموق

اسم  يحمل  منح  ص��ن��دوق  تأسيس  ّعلى 
"ص��ن��دوق منح م��ت��ري قصعه "ي��م��ول��ه كل

طرف بمئة وخمسين ألف دوالر، ويستفيد 
المسجلين  اليسوعّية  الجامعة  طّاب  منه 
السياسّية؛  والعلوم  الحقوق  كلّيات:  في 
العلوم التمريضّية؛ وكلّية اآلداب والعلوم 

اإلنسانّية. 
بالحضور  واكيم  السيدة  رحّبت   

ً
ب��داي��ة

وأثنت على "مبادرة فريال قصعة الهادفة 
إل������ى ت��خ��ل��ي��د ذك�������رى وال�����ده�����ا م����ن خ���ال 
ال��ذي يعيد  ه��ذا  المنح  تأسيس صندوق 
اسم المحامي متري قصعه من جديد إلى 

جامعة القّديس يوسف". 
وتوقفت  والدها،  عن  وتحدثت قصعه 
وق��ال��ت:  باليسوعّية  عائلتها  ع��اق��ة  ع��ن��د 
"أس��ت��ط��ي��ع ال���ق���ول إن ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 

يوسف نحتت شخصيتي وساعدتني في 
بت 

ّ
ورت أفكاري  وبلورت  "المعنى".  إيجاد 

م��ش��اع��ري. "وك����م ك���ان ص��ائ��ًب��ا وع�����اداًل أن 
أسعى من خال اسم والدي واسم جامعة 
ال��ق��ّدي��س ي��وس��ف إل��ى م��س��اع��دة الشبيبة 

موا كيف يصبحون أحراًرا". 
ّ
ليتعل

��اش، فتناول في كلمته مسيرة 
ّ
أما دك

أوالد الراحل وهم طّاب في الجامعة. وعن 
متري قصعة قال أنه كان رجًا خارجًا عن 

المألوف، وهو عالٌم، ورجل علم وحكمة."
أضاف: لم يترّدد متري قصعه في أوائل 
السّتينات من القرن الماضي في االنخراط 
��ا م��ن أج��ل ب���اده م��ن خ��ال إنشاء  س��ي��اس��ّيً
شخصيات  م��ع  االجتماعّي  ال��ت��ق��ّدم  حركة 
وطنّية أخرى، مثل فؤاد بطرس، ومانويل 
ي��ون��س، وب��اس��م ال��ج��س��ر، وج���وزف مغيزل، 
وحسن صعب، وسليمان الزين. كان يجب 
راف��ع��ة سياسّية  ال��ح��رك��ة  ت��ك��ون ه���ذه  أن 
عام  اندلعت  التي  ال��ح��وادث  ول��ك��ّن  مهّمة 
1962، واإلنقاب الفاشل للحزب السوري 
اإلجتماعي، أجهضت ديناميكّية  القومي 

"حركة التقّدم الوطنّي" هذه."
خوري  المحامي شكري  تحدث  وبعدما 
شدياق  ألقى  قصعه،  بمتري  عاقته  عن 
ك��ل��م��ة اس���ت���ذك���ر اس���ت���ذك���ر ف��ي��ه��ا ال���راح���ل 

قصعه.

تأسيس "صندوق منح متري قصعه"
 ملساعدة طالب يف الجامعة اليسوعية

دكاش وقصعة بعد توقيع البروتوكول.




