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السيردة كارمل واكيم على استضافتكم لنا على مائدة امسحوا يل أن أعّبر عن شكري وشكر بدًءا  
كثريين وامسها ال لنفسها وألعضائها بل لل، هذه املؤسرسة الكرمية الغنيرة مائدهتا ومكلوب  مؤسرسة الروتري

نتمى إليها االذين يستفيدون من كرمها ونشاطاهتا الفكريرة واالجتماعيرة واإلنسانيرة. وهذه املؤسرسة اليت 
ادئها وعمل من أجلها ل خطرار، الراحل عن هذه الدنيا، الباقية ذكراه معنا وفينا ألنره آمن مببنعوم ميشا

مرتمجًا إيراها إىل أفعال إجنيليرة ومواقف إنسانيرة. وها إنركم يا معشر الروتاريرني تداومون على إحياء ذكراه 
 للصداقة والوئام والسالم. درسة  وامسه، فأنتم مؤسرسة تقوم على مبدأ فعل اخلري إالر أنركم أيًضا م

ال ننسى أيرها األحبراء، مجيًعا أنر األستاذ نعوم خطرار الذي جيمعنا حول مائدة العشاء كما يف   
ا ثالثة أو رابعة بعد عائلته ومدرسة سيردة اجلمهور والروتاري أال و كلر سنة، كان من أبناء مؤسرسة ثانية  رمبر

ا ليست باملفارقة أن الرابعة و  هي اجلامعة اليسوعيرة اليت يل شرف رئاستها منذ بضعة أشهر. وأقول لكم إّنر
عزيزنا نعوم يف هذه األمسيرة وحنن يف احتفاالت املئويرة األوىل لتأسيس كليرة احلقوق يف اجلامعة  جيمعنا

للحقوق، وهو كان من ، وكانت تسمرى عند تأسيسها املدرسة الفرنسيرة 9191اليسوعيرة يف السنة 
، حيث ختررج منها كما 9191والسنة  9199الكفوئني على مقاعد الدراسة بني السنة  اجمللرنيالطلبة 

عوردنا، عايل اجلبني حاماًل ال فقط الشهادة بل العلم الواسع والثقافة القانونيرة والقدرة على التفكري 
لقانونيرني. وكيف ال، وقد خاض غمار الدروس بشكل بني احلقوقيرني وا جيلهوالتمييز مما جعله يف طليعة 

دؤوب وتتلمذ على خرية رجال القانون من علمانيرني ورهبان يسوعيرني، متذكررًا ما قاله أحد املتخررجني 
األقدمني من كليرة احلقوق يف اجلامعة اليسوعيرة :"ال أنسى على اإلطالق ما علرمتين هذه اجلامعة وهذه 

منها القدرة على التفكري والتمييز وكذلك حمبرة لبنان وخدمته ال باألقوال فقط بل  نـهلتالكليرة، فقد 
وكما كليرة احلقوق غارقة اليوم يف مئويرتها تتذكرر ما قدرمته للشبيبة اللبنانيرة وما كورنته  باملواقف واألفعال".

امسها املدرسة الفرنسيرة  ها هي كليرة اهلندسة، وكان ،جلرىمن رجاالت هلذا الوطن وحمليطه من خدمات 
للهندسة، حتتفل هي أيًضا مبئويرتها األوىل وكذلك كليرة الطبر وكان امسها املدرسة الفرنسيرة للطبر حتتفل 
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هذه كما كان يسمريها األب الراحل الرئيس جان  املدنيرةوالكليرات الثالث باملئة والثالثني من عمرها 
أيرها  نفرحرين ألًفا من احلقوقيرني واملهندسني واألطبراء، أفال دوكريره خررجت ما ال يقلر عن مخسة وعش

 أفالوأصدقاء لكم،  أنتمالكبري الذي كان غاية يف اجلودة والنوعيرة ومنهم من هو هبذا الكمر األصدقاء 
نفرح هبذه الغالل الوفرية اليت أعطت ذاهتا وعائالهتا وجمتمعاتنا الكثري من احملبرة واملهنيرة وهي جزء ال يتجزرأ 

 هو أساس من أساسات دميومة الوطن اللبناينر. الذيمن رأمسال لبنان الرتبوي والفكرير 
 أيرها األصدقاء، 
وّنا هي رسالة ومغامرة ثقافيرة تربويرة وفعل جامعة القدريس يوسف، أو اجلامعة اليسوعيرة كما يسمر  

إرادة واعية بدأت يف بداية الربع األخري من القرن التاسع عشر عندما قررر اآلباء اليسوعيرون نقل معهدهم 
الثانوير من غزير من أعمال كسروان الفتوح إىل بريوت وكانت قد بدأت تتحورل بريوت من مرفأ صغري 

م أرادوا تأسيس جامعة كاثوليكيرة،  وحاضرة ثقافيرة مدينةإىل  اقتصاديرة ماليرة. انتقلوا إىل بريوت، ألّنر
 ،9911السوريرة يف السنة  اإلجنيليرةكليرتهم الكليرة   متنافسني يف ذلك مع اإلجنيليرني الذين كانوا أسرسوا

بطرس البستاينر يف ، وكانوا عملوا مع املعلرم 9191يف السنة  يف بريوت واليت أصبحت اجلامعة األمريكيرة
نقل الكتاب املقدرس إىل اللغة العربيرة، فسعى اليسوعيرون أيًضا إىل نقل الكتاب املقدرس يف صيغته 

 الكاثوليكيرة إىل العربيرة وقد جنحوا يف ذلك مع الشيخ إبراهيم اليازجي.
 الفراغء، يف وسط فهؤال. يدة بني اليسوعيرني واإلجنيليرنيوال بدر من القول إنر املنافسة كانت شد 

حيث بلغ عدد  الرتبوير يف منتصف القرن التاسع عشر، استطاعوا إنشاء شبكة من املدارس هلا قيمتها
يف جبل لبنان ويف اجلنوب والشمال والبقاع أكثر من مئة وثالثني مدرسة تضمر أكثر من  املدارس اإلجنيليرة

ا اللحاق هبم إذ أخذوا يؤسرسون املدارس يف ألف تلميذ. إالر أنر اليسوعيرني استطاعوا سريعً  عشرين
األوساط الكاثوليكيرة واستقدموا غريهم من الرهبانيرات الغربيرة العاملة يف حقل الرتبية فاستطاعوا أن حيدروا 

 9911يف كتابه حول املؤسرسات اليسوعيرة يف السنة  جوليان. ويروي األب ميشال اإلجنيلير من االنتشار 
ستانت فقال له :"ما أتيت تفعل هنا منطقة جزرين أحد املرسلني الّبوت القصرة التالية : التقى أحد وجهاء

يف هذه املنطقة؟". أجابه املرسل :"أتيت لتأسيس مدرستني". فأجابه الوجيه :"ومل مدرستان؟ مدرسة 
مدرسة، والراهب اليسوعير إذ يسمع أينر  أؤسرسه الّبوتستنيتر :"أنا سوف واحدة تكفي". فردر علي

 أسرست مدرسة سوف يأيت لتأسيس مدرسة ثانية".
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 أيرها األصدقاء، 
إنر انتقال اليسوعيرني إىل بريوت وتأسيسهم جلامعة القدريس يوسف كان غايته تأسيس جامعة هلا  
خدمة النهضة العلميرة اللبنانيرة العربيرة الشرقيرة وقد توضرح األكادميير والبحثير الصرف تكون يف  منهجها

 هذا اهلدف يف مجلٍة من األهداف ومنها :
خدمة الشباب وتدريبهم املهينر إذ مل يكن يف البالد كليرات مهنيرة إالر يف اسطنبول والقاهرة.  -

اعيرة ثالثة أساسيرة، مداواة نشأة الكليرات املهنيرة الثالث كان اجلواب على مطالب اجتم وال شكر أنر 
املريض بالنسبة إىل الطبيب، والدفاع عن احلقوق بالنسبة إىل احلقوقير وتشييد البناء والطرق واملستشفيات 

مهنيًّا يتحلرون  أناًسا قادرينكورنت بالنسبة إىل املهندسني. وإنر هذا اهلدف قد حقرقته كليراتنا إذ  واملرافئ 
يف زمن أصبح فيه  ونرّبر عليهااألساسيرة اليت نريد أن نسرتجعها  احلميدةبالصفات اإلنسانيرة واألخالق 

 األخالقير سيرد املوقف. الفراغ
ئهم  عّب إنشا وكذلك ال ننسى أنر من أهداف اليسوعيرني كان خدمة الكنيسة الكاثوليكيرة -

يف خلق أجواء روحيرة ودينيرة وأخالقيرة ينمو فيها الفرد توى اجلامعة على مسوقد جنحوا  كليرة الالهوت
والطالب واألستاذ منوًّا طبيعيًّا وصاحلًا من دون أير كبٍت وقهر للحريرات بل إنر موقف اجلامعة كان دوًما 

ا على مسمرى، إمسً مشجرًعا للحوار واللقاء واملبادلة الفكريرة والروحيرة. ونسعى اليوم إىل أن تكون اجلامعة 
أير أن تكون واحة حوار ولقاء ال بني األديان فقط بل مساحة منرو روحير وفكرير حيث يكتشف 

نسان أنر اللـه األوحد هو مصدر احلياة واحملبرة والعدالة والسالم. نريد أن نكون جامعة عنواّنا املشاركة إلا
 االحرتاموالتسامح وإرادهتا أن يلتقي فيها الطالب مع الطالب املختلف مناطقيًّا ودينيًّا فيقبله باسم 

 التشنرجات اك نقوى على الكثري مناملتبادل والكرامة البشريرة اليت خصر هبا اللـه كلر إنسان. بذ
االصطفافات املذهبيرة وعلى التطررف الذي خيلو من احلكمة والذي هو مصدر اخلوف من اآلخر والغلبة و 

 عليه.
كليرة احلقوق من الناحية حيث إنر  آخر تطورر وتبلور مع األيرام  هدفهذا يدلر على و  -

امًّا يف قيام دولة لبنان احلديث كملتقى حضارير جلماعات لعبت دورًا ه والقانونيرةالسياسيرة والدستوريرة 
العيش املشرتك ويف إطار املواطنيرة الصحيحة  بلد سياسيًّا أن تعيش مًعا يف إطارو  اجتماعيًّاخمتلفة اختارت 

اليت يرسم الدستور اللبناينر اليوم كما باألمس صورهتا وأشكاهلا. ولقد سامهت كليرة اهلندسة ومتخررجوها 
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إدخال مفهوم الصحرة للجميع يف األطباء سامهوا بناء مرافق الدولة وبنيتها التحتيرة وال زالت كما أنر  يف
 ةاجلامعة بكافرة كليراهتا الثالث عشر ليوم مدعوون إىل جتديد العهد بأنر إىل خمتلف األحناء اللبنانيرة. وحنن ا

عشر  االثينيتجاوزون وطالربـها الذين  البحثيرةا معاهدها ومدارسها العشرين ومراكزها اإلقليميرة وأقطابـهو 
من أجل خدمة لبنان، هذا الوطن  اجلامعة وهيئتها اإلداريرة والرتبويرة، جتدرد العهد أن تعملألًفا وأساتذهتا 

 لوحدةٍ أو  لنهضةٍ استعادة الذي سامهنا يف والدته ومنوره، خصوًصا عّب التأكيد أنر ال خالص للبنان وال 
إميان اللبنانيرني بلبنانيرتهم وعدم خوفهم من بعضهم البعض واحرتامهم لالختالف كمصدر غىن  إالر عّب

أنر لبنانيرة اللبنانيرني هي  ومبنظومة احلقوق والواجبات، بل  وتعلرقهم بالدولةال مصدر شرذمة وتفترت 
 كالينبوع الصايف منه يرتوي اللبنانيرون ويتجاوزون كلر مصيبة.

هذه اجلامعة نشأت يف املدينة يف وسط مدينة بريوت، على طريق الشام، وعلى وال ننسى أنر 
خطر التماس، وهي جامعة من املدينة ومن أجل حيويرتها ووحدهتا. فمركز اجلامعة على طريق الشام، 

ا بني وسط بريوت هو شاهد على إرادة اجلامعة بأن تكون جسرًا اقتصاديًّا وثقافيًّا وحواريًّا وعلميًّا ومعرفيًّ 
فخمسة آباء يسوعيرني استشهدوا يف منطقة طريق الشام،  أبناء بريوت كافرًة ومنها بني اللبنانيرني مجيًعا.

م رووا بدمائهم أرض لبنان، لكير تكون هذه الدماء فاديًة للوحدة والتواصل ومغنية لرسالة  حيث إّنر
، لعب معهد الدراسات اإلسالميرة واملسيحيرة  دورًا كبريًا يف اجلامعة. ففي وسط بريوت مقابل كليرة الطبر

 واحلوار والدراسة املقاربة بني اإلسالم واملسيحيرة.القلوب و تقريب األفكار 
وكذلك فإنرنا ال ننسى أنر اجلامعة تأسرست باسهام واسع من الدولة الفرنسيرة ومن جامعة ليون 
وهي قد اعتمدت اللغة الفرنسيرة لغة تدريس وتعليم، وبالتايل نوجره التحيرة إىل الكثري من املدراء 

الذين توالوا على سدرة الرئاسة وكانوا من الفرنسيرني الذين لعبوا دورًا أساسيًّا  املؤسرسنيواألساتذة والرؤساء 
يف تنمية لبنان وحميطه. ونقول اليوم إنر جامعتنا هي جامعة فرنكوفونيرة وهي جزء ال يتجزرأ من شبكة 

 اجتماعيرة ال بل هي حالة ثقافيرةاجلامعات الفرنكوفونيرة العامليرة إالر أنر الفرنكوفونيرة ليست اترباع لدولة 
والعلم  والتسامحاحرتام االختالف واحلريرة  ومنهالبنانيرة قبل أير شيء آخر وحنن أمناء على قيمها 

. إالر أنر على الطالب يف جامعتنا أن يتقن اللغة العربيرة وأن ميتهن اللغة اللجميع ألنره أد ة النهضة والنمور
امعة، فيكون قادرًا على التواصل بثالث لغات هي العربيرة والفرنسيرة اإلجنليزيرة عند خروجه من اجل

إثر واإلنكليزيرة وهذا ما يفتح له آفاق العمل حيث إنر مخسة وتسعني باملاية من طالربنا جيدون عماًل 
 من الدراسة القانونيرة. انتهائهم
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تك ألنر جامعتك اليت أحببت يف اخلتام، َنمْ قرير العني يا صديقنا نعوم وحنن جمتمعون حول مائد
والثقافيرة واالجتماعيرة واللبنانيرة، وهذا  الرتبويرةواليت فيها متررست على احلقوق وجماالته ماضية يف خدمتها 

دة أكانت معنويرة أمر نر جامعتنا هي حباجة إىل كلر مساععهد جندرده ملناسبة املئويرات الثالث. ال أخفي أ
ا قبل أير  ا لوال حمبرة شيء آخر جامعة لبنانيرة حبقر منفتحة على دور عرّبر إقليمير  ماديرة. إالر أّنر ألّنر

طالربـها إبران احلرب اليت كرسحت خمتلف أحرامها وكليراهتا لكانت إندثرت  واستضافتهماللبنانيرني هلا 
ا مستمررة يف العطاء قويرة برجاالهتا صلبة برجائها حيث مهرها األورل واألخري تنشئة  وغابت عن الوجود. إّنر

اجلامعة  ومنهاسات رر وجودنا وبقائنا وخدمتنا. إنر املؤسر سبعلمها وكفاياهتا وهذا  املتميرزةاألجيال اجلديدة 
 بل بقيمة خدمتها الرتبويرة يف املاضي واليوم وغًدا. بالسننياليسوعيرة ال تقاس أعمارها 
 عشتم وعاش لبنان.
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