رسالة رئيس الجامعة
ّ
الطلب الجدد للسنة
إلى
األكاديمية 2023/2022
ّ
ّ
الطلب األعزّ اء،
الطالبات العزيزات،
ً
ً
القديس يوسف في بيروت !
وسهل بكم في جامعتكم ،جامعة
أهل
ّ
ً
حديثــا فــي مناهــج الجامعــة المختلفــة،
أتوجــه بالــكالم إلــى اآلالف مــن الطالبــات والطـ ّـاب المسـ َّـجلين
اســمحوا لــي أن
ّ
مدتهــا عــام واحــد ،أو لحيــازة درجــة اإلجــازة أو الماســتر ،أو مناهــج أخــرى تســتغرق وقتً ــا
بعضهــم لنيــل شــهادات
جامعيــة ّ
ّ
أطــول !
ليعبــروا لكــم عــن ســعادتنا وفخرنــا كونكــم بيننــا .نريــد
واإلداريــة فــي الجامعــة
التعليميــة
ـي جميــع أعضــاء الهيئــة
ّ
ّ
ّ
ينضـ ّـم إلـ ّ
أود
أن نبــذل قصــارى جهدنــا لكــي تمضــوا الســنوات األكثــر غنــى مــن حياتكــم فــي جامعــة
القديــس يوســف فــي بيــروتّ .
ّ
أن أهنّ ــئ الحائزيــن الجــدد بينكــم علــى البكالوريــا الذيــن تمكّنــوا ،علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي سـ ّـببتها األزمــة ،مــن
الثانويــة ،وأحيانً ــا بمعـ ّـدالت تصــل إلــى المشـ ّـرف جـ ًّـدا.
النجــاح وإكمــال دراســتهم
ّ
ـاص والبعــض
وطائفيــة
ثقافيــة،
خلفيــات
أنتــم تنتمــون إلــى
ـي الخـ ّ
واجتماعيــة متعـ ّـددة ؛ البعــض قــادم مــن النظــام المدرسـ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حصريــا بقــدر
ـإن هــذا لــم يعــد
ًّ
ـمي .حتّ ــى لــو كانــت اللغــة الفرنسـ ّـية هــي لغــة التدريــس الرئيسـ ّـية ،فـ ّ
اآلخــر مــن النظــام الرسـ ّ
مزوديــن بهــذه اللغــة فقــط ! أنتــم تلتحقــون بجامعــة ،منــذ
أكاديميــة باللغــة
مــا يأتــي بعضكــم لمتابعــة مســارات
اإلنجليزيــةَّ ،
ّ
ّ
جامعيــة حيــث المســاعدة المتبادلــة
تأسيســها فــي العــام  ،1875ومــن ثـ ّـم عبــر تاريخهــا ،اعتبــرت هــذا التنـ ّـوع مشــروع أســرة
ّ
ضروريــة ،وحيــث تتـ ّـم إقامــة روابــط الصداقــات علــى أســس احتــرام االختالفــات ،مــع قيــم المواطنــة ،رغــم االختالفــات في
ّ
ـي المحتمــل ،وعلــى أســس مســيرة مــن الصفــاء والتقديــر المتبــادل !
التقــارب السياسـ ّ
كمحــرك
ســلبي ،بــل
يــت علــى الرجــاء ليــس كموقــف
أصر ُ
خريــج للعــام 22/2021
ّ
ّ
ّ
وجهتُ ــه إلــى ّ 2500
فــي الخطــاب الــذي ّ
العلمي ،وخدمــة المجتمع
بجديتكــم ،والتزامكــم بالدراســة ،والبحــث
ّ
للتغييــر فــي مجــرى التاريــخ علــى مســتوى بلدنــا لبنــان ! ّ
«عمليــة اليــوم الســابع» مــن أجــل تنميــة المناطــق والمجموعــات المحتاجــة،
نفذتهــا
ـي مــن خــال األعمــال التــي ّ
ّ
الوطنـ ّ
االجتماعية
والمهمشــين ،أو غير ذلك من األنشــطة
مهمة» لصالح األشــخاص المتروكين
القديس يوســف في
و«جامعة
ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
وأن
والمتعلقــة بالمواطنــة التــي تقــوم بهــا دائــرة الحيــاة
الطالبيــة ،ســتُ ثبتون ألنفســكم ولجامعتكــم أنّ نــا بنــات وأبناء الرجــاء ّ
ّ
حظــر الشــعور باالكتئــاب والســير برتابــة فــي جامعتنــا !
حقيقيــة وصالحــة أمــر ممكــن .باختصــارُ ،ي َّ
التغييــر القائــم علــى أفعــال
ّ
كمــا ّ
دائمــا
تغلبنــا علــى كارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت (ال ننســى العائــات الثكلــى التــي ال تــزال تطالــب بالعدالــة) ،ســنصمد
ً
كل يــوم
تتحقــق ّ
ّ
المدمــرة .التضامــن ليــس كلمــة فارغــة عندنــا ،ولكنّ هــا كلمــة مفعمــة بالوعــود التــي
لتجــاوز األزمــة وآثارهــا
ّ
كل محتــاج فــي الوقــت المناســب.
المقدمــة إلــى ّ
مــن خــال المســاعدة
َّ
ـارا مــن هــذا
ـنوية الخمســين بعــد المائــة لتأسيســها واعتبـ ً
فــي غضــون ثــاث ســنوات ،ســتحتفل جامعتكــم بالذكــرى السـ ّ
معينــة .أولئــك الذيــن
ـيتم تقديمهــا فــي أشــكال وأنشــطة
العــام  ،23/22ســترتبطون
ّ
بديناميكيــة إحيــاء الذكــرى التــي سـ ّ
ّ
خريجــي يوبيــل العــام  .2025وبالتأكيــد
مدتهــا ثــاث ســنوات ،ســيكونون ّ
التحقــوا هــذا العــام بالجامعــة وتسـ ّـجلوا فــي إجــازة ّ
خريــج
المســتَ َح ّق ،ونتذ ّكــر ً
علــى هــذا الحــدث ،نتذ ّكــر
أيضــا ّ 100.000
ـوعيين مــن خــال تكريمهــم ُ
مؤسســي الجامعــة اليسـ ّ
ّ
القديــس يوســف فــي بنــاء بلدنــا لبنــان ،وكذلــك بــاد منطقــة الشــرق
مــن جامعتنــا الذيــن بفضلهــم ســاهمت جامعــة
ّ
األيــام ،ســفراء صالحيــن لجامعتكــم ،لقيمهــا ومــن بينهــا قيمتَ ــي
األوســط وغيرهــا ! أتمنّ ــى أن تصبحــوا ،فــي يــوم مــن ّ
ّ
والمحبــة والتضامــن ،وروح الخدمــة لمجــد
والحريــة،
يتطلبــه ذلــك مــن الثقــة المتبادلــة ،والعدالــة
معــا ،بمــا
ّ
ّ
اإلبــداع والعيــش ً
ـوعيين).
اللــه األعظــم (شــعار اليسـ ّ
جيدة !
أتمنّ ى لكم سنة
أكاديمية ّ
ّ

بروفسور سليم دكاش اليسوعي
رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت

