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 كلمايت أيّها األحّباء ثالث : 
 .الصرخةهتنئة، والثانية دعوة والثالثة فيها شيٌء من  األوىل

من البديهي أن أقول كلمة هتنئة لكم مجيًعا للسنوات السّتني من عمر الرابطة، رابطة متخّرجي 
كلّية احلقوق يف اجلامعة اليسوعّية، وقد رافقت يوًما إثر يوم الكلّية مبختلف أنشطتها الثقافّية 

  أُولئك ، 1956واحلقوقّية واالجتماعّية. أهّنئ ابمسكم من كانت هلم اإلرادة واملبادرة يف السنة 
واحدة فأّسسوا رابطة املتخّرجني وجعلوا  ومجعّيةواحدة وبفكر واحد  بوتقةلتقوا يف االرّواد الذين 

، والتهنئة بشوقها ملن يقود سفينة يف الساح الوطنّية ويف حياة الكلّية وزهنا منها مؤّسسة لـها
ابطة الذين أعّدوا ونّظموا هذا اللقاء ستاذ عّباس احلليب وأعضاء جملس الر القاضي األ ،الرابطة اليوم

نكّرم على وجه  ،لكثري من متخّرجي الكلّية فالشكر هلم مجيًعا. إالّ أنّنا  يف هذه األمسيةل اجلامع
رئيس جملس  ،اخلصوص املسرية املهنّية والشخصّية والثقافّية واألخالقّية للرئيس شكري صادر

 1972يف السنة  األشاوسوهو كما تعرفون ابن الكلّية ومن متخّرجيها  ،شورى الدولة سابًقا
امعة وال اجلترك البصمة تلو البصمة فهو مل ينس ال راكز القضائّية العالية حيث وهو الذي تبوأ امل

تبوأ رائسة الرابطة ملّدة طويلة كانت غنّية ابإلجنازات حيث التزم االلتزام الصادق يف  كلّية بلال
شاكرين  ،حّبنا الصادر من قلوبناو فإليه حمّبتكم  التزام. أّّياطاّلب واجلامعة واملتخّرجني خدمة ال



هي أن نلتقي معه كرئيس  ،إن شاء هللا ،وحمطّتنا املقبلة ،لوطنّيةاب احلافلةهللا على هذه املسرية 
  يف تدشني بيت املتخّرجني يف قصر آل القرم يف منطقة املتحف.  ّّتاد روابط متخّرجي اليسوعّيةال

 ل رابطتهم وأن يكونوا سنًدا هلاتخّرجني أن يتحّلقوا حو املإىل  الكلّيةوكلميت الثانية هي دعوة 
وملشاريعها يف الدعم املعنوي للكلّية وللجامعة، دعوة أن تتعّلقوا دوًما ابلِقَيم األساسّية األخالقّية 

اليت تعّلمتموها يف الكلّية وأصبحت جزًءا من كيانكم واترخيكم  والفكريّة واالجتماعّية والوطنّية
 املنتمني إىل لعودة أهل اليسوعّية وحّّت ولو ختّليتم عنها فهذه الِقَيم تبقى منكم وفيكم. إهّنا دعوة

الحرتام والروح الدّيوقراطّية والتسامح وا إىل الوحدةقيادًة وإدارات إىل الدولة،  ،كلّية احلقوق
املتبادل والشفافية وكّلها ركائز العيش اللبناين املشرتك. دعوة إىل أن تكونوا القدوة يف السلوك 

دولة ولبنان املواطن فوق كّل مصلحة آتية أو فرديّة الوطين الصحيح الذي يصنع لبنان، لبنان ال
الذي يرشد إىل الصوت العايل  ،بكّل احرتام ولني وهتذيب ،أو مذهبّية. أدعوكم إىل أن تكونوا

كونوا القدوة يف العمل   على الدوام. موضع مصلحة لبنان فوق كّل اعتبار فيحيا لبنان فيكم ولك
ذي ينتظره الوطن اللبناين بفارغ الصرب والذي جيعل من من أجل اإلصالح السياسي املنشود وال

 لبنان الدولة القويّة والعادلة.

 ،وأخريًا كلميت فيها شيء من الصرخة والوجع وألّول مرّة أقوهلا ابلصراحة وابخلّط املباشر : جامعتنا
اجلامعة اليسوعّية هي يف تقّدم مستمّر على كّل املستوايت األكادّيّية والفكريّة والعمرانّية وهذا 

برسالة هذه املؤّسسات ومبعىن احلياة. مًعا  كّلنا مقتنعونوحنن   قانون احلياة واستمراريّة املؤّسسات 
مخسماية جامعة بني نفتخر أبّن جامعتنا أصبحت بشهادة وكاالت التصنيف العاملّية من أفضل 

ألف جامعة  إذ تبّؤات املركز الثاين عشر على جامعات العامل ومن أهم جامعات العامل العريب
، وإن أردان احملافظة على الثالثة عشر ثابرةستمرار واملنا إذا أردان اإلعربّية "واخلري لقّدام". إاّل أنّ 



نؤّمن املنح واملساعدات كل سنة ألربعة  من معجن اليسوعّية، علينا أن اينهلو لألًفا من الطاّلب 
القادرة على اجلامعات  بعضليس عندها املخزون املايل كما  تنا، كلّيتكمعجاماآلف طالب. 

غري احملتاج. وصلنا أيّها األعزّاء إىل موازنة مثانية عشر مليون دوالر ل وممكنتوزيع املنح على احملتاج 
جزًءا كبريًا من الفائض القليل لنعطي  نكّرساليوم  أنّناأمريكي للمنح فال نستطيع أكثر ال بل 

الصرخة اآلتية : اجلامعة مل تعد تستطيع  نطلققتصاديّة. لذلك األزمة اإلوطأة ؤون ّتت و الذين ين
يعطون  والبعض ،ن ّتمل هذا العبء. أتوّجه إىل كّل واحد منكم ال ليعطي اآلالفأمبفردها 

س األرملة مع فلس آخر فنستطيع أن ننجز الكثري ممّا عجز وهم مشكورون، بل تعالوا جنمع فل
 العطاء، حّّت ولو ابلقليل القليل. يفعنه اآلخرون. فالسعادة تكمن 

 هتنئيت لكم جمّدًدا، أهّنئ لبنان بكم أنتم الذين شاركتم وتشاركون يف بنيان الوطن.

 عشتم، عاشت الرابطة، عاشت الكلّية واجلامعة، وليحيا لبنان.
 


