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كغريها من املناسبات، فأهاًل وسهالً عزيز علينا يف هذا املساء أن جنتمع مًعا حول مناسبة ال  
نستلهم  ،يف إحياء هذا األسبوعتشاركون معنا  ، وأساتذة وطاّلب وأصدقاءنيمسؤول ،بكم أنتم

أي  ،احلديثعلى األقّل  ،فللمرّة األوىل يف اترخيها منه ما هو مفيد حلياتنا الفرديّة واجلماعّية.
( على semaine jésuite) ، تنظّم مرشديّة اجلامعة أسبوًعا أمسته األسبوع اليسوعيّ 1975منذ السنة 

 ."اليسوعّيون وااللتزام ابملواطنة"مدى مخسة أّّيم حتت عنوان 
 ،بشخص األب املرشد العاّم جاد شبلي ،فشكري وشكر جملس اجلامعة يتوّجه إىل مرشد اجلامعة

ىل الفعل أبن نرى املرشديّة حتمل معنا مهوم اجلامعة وتساهم يت جتمع القول إى هذه املبادرة العل
فهم قضّية املواطنّية والتعريف بـها عرب هذا  منالشبيبة  متكنيمباشر فعلّي يف عملّية  بشكل  

ات يسوعّية اّتسمت حياهتا سبوع املليء ابلنشاطات املتنّوعة، ومنها التعّرف إىل شخصيّ األ
 إىل املواطنّية احلّق.ابالنتماء 
سم اجلامعة اليسوعّية تعتّز أبن تكّرس أّّيًما من سنتها ا شعبيًّاق عليها  اجلامعة اليت يطل  أقول إنّ 

من معان  ورموز  ليست جمّرد إضافة  هحتملمبا األكادميّية، للداللة على أّن هذه الصفة "اليسوعّية"  
اترخيها القدمي  ،1875رخيها الطويل منذ السنة على مسّمى اجلامعة بل هي جزء ال يتجزّأ من ات

املالزمة  ال بل جزًءا ال يتجزّأ من ذاتيّتها ووجودها، حيث استمّرت حتمل هذه الصفة ،احلديثو 
متداد العامل وال ألّن على رأس اجلامعة يسوعّي إمتدادها إن رهبانّية يسوعّية ال فقط ألّّنا منبثقة ع

منهم  ،ا يقارب من اخلمسة عشر يسوعّي عاملني يف خدمة رسالتهايرعى شؤوّنا وال ألّن فيها م
جامعة يسوعّية ها هنا يف وسط بريوت فذلك يعين أّن  ت كامل ومنهم بوقت أقّل، بل ألنّ بوق
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ومن التزامهم  الكثري من تقليدهم الرتبويّ و الكثري من روحانّية اليسوعّيني ومن رؤيتهم للعامل وللناس 
قرن وجيل  دابلذات سنة بعد سنة، وقرًًن بع ،يف صلب حياة هذه اجلامعة دخل، يّةبقضاّي البشر 

 بعد جيل.
عرب  ،مجيل هذا العنوان "اليسوعّيون وااللتزام ابملواطنة" والدالالت اليت حيملها، ومجيل أن نتذّكر

 دا فلبنانواحد من هولن ،وبيننا عاشا معنا نيثناأربعة رّواد من الرهبان اليسوعّيني،  ،هذا العنوان
محلها، مات شهيًدا للقضّية اليت الذي ويرتز ال كليف بلدته برقا األب نيكو والبقاع  ودير تعنايل

أيًضا من هولندا فلبنان فسورّي، األب الشهيد فرانتس فان درلوخت، واثلث من إسبانيا  وآخر
للعدالة. ورابع من  مالزًماعيش اإلميان  ئيس األسبق بيدرو أرويب، الداعي إىلاألب الر  ،فالياابن

 "السعيد" ألربتو هوراتدو أيب الفقراء واملهّمشني.التشيلي القّديس 
هو ًنفذة نطّل منها ال للتعّرف على جمّرد أفكار أو مبادئ وإن كانت شديدة  فاألسبوع اليسوعيّ 

 األمهّية، 
بيئتهم  م ويفإنّه ًنفذة نطّل منها للتعّرف إىل أشخاص يسوعيني تركوا األثر الكبري يف حميطه

 ومدينتهم ووطنهم، 
ىل اآلخر وإىل جاره ال ألنّه من دين وذًجا للمواطن امللتزم الذي نظر إفنّتخذهم اليوم مثااًل ومن

أو من مذهب غري مذهبه، أو من عرق  موصوف، أو ألنّه غيّن أو ألنّه معّينة معنّي أو من طائفة 
عظيم، بل ينظر إليه ألّن يف وجهه عالمات األخّوة واملساواة يف االنتماء إىل بشريّة واحدة، وحنن 

، نعمل من أجل تغليب مبدأ اللبنانّ يف جامعتنا، وضمن القوانني املرعّية اإلجراء والدستور 
ه بعضهم ساوي بني اللبنانّيني وجيعل منهم متساوين يف احلقوق والواجبات جتااملواطنة الذي ي

 البعض وجتاه لبنان الوطن، لبنان احلريّة والعدالة.
عنواًًن ومرجًعا يف االلتزام بقضاّي الناس مجيًعا، وخصوًصا و فعندما تكون اجلامعة مثالّية ومنوذجّية 

 ثها اليسوعّي النبيل،املهّمشني منهم، فإمّنا تستلهم ذلك من ترا
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اجلسور بني الناس وبني منطقة رأس النبع والسوديكو واألشرفّية فإّّنا تستوحي وعندما تبين اجلامعة 
 س فان درلوخت،حياة وشهادة نيكوال كلويرتز وفرانت ذلك من

عرب عملّية اليوم السابع وغريها من املبادرات  جتماعيّ وعندما تستمّر اجلامعة عاملة يف احلقل اإل
إاّل عندما يكون  صحيًحا ّن ال إميان ابللـه إواملشاريع فإّّنا تستلهم عملها من ذلك الذي قال 

ابلعمل واألفعال وإن دفعنا ذلك املبدأ إىل أن نذهب  بل ال ابلكالم فحسب ،مالزًما للعدالة
 عّكار،  إىل أقصى اجلنوب أو إىل أبعد منطقة يف

وعندما تعمل اجلامعة جاهدة ملصاحلة الطالب مع أخيه الطالب، مصاحلة حّق ابلكلمة واحلوار 
ميتّد على  يسوعيّ  يّ تربو  اهلادئ ال ابلبطش وأدوات العنف إمّنا تستلهم ذلك من تراث روحيّ 

 سنوات فأجيال،
 والكفاءات املهنّية والتقنّيةوعندما ال تكتفي اجلامعة أبن تعطي املعارف والعلوم وحّّت املهارات 

عرب برامج ودروس املواطنّية وحلقات التفكري وحماضرات التوجيه فهي تبغي، ، والنجاح لطالّبـها
وخصوًصا كّل طالب على أن يعطي معىن حلياته وأن تكون حياته واحد ، أن تساعد كّل الروحيّ 

 ّية اليت حنافظ عليها يف هذه اجلامعة.حياًة شاهدًة للقيم اإلنسانّية والروحّية والدينّية والوطن
كيف   ،يف فصلها الثالث ،أيّها األحّباء، عندما تشري شرعة جامعة القّديس يوسف يف بريوت

على الرهبانّية أن تكون ساهرة على مبادئ "مثل النزاهة الفكريّة والصرامة األخالقّية يف التعليم 
، فإمّنا هي "جتماعّية واالنفتاح على التسامي الروحيّ والبحث واحرتام احلرّّيت وتعزيز العدالة اإل

لتزامها أبن تكون إتعرّب اليوم عن اهتمامها هبذه الناحية من وجودها كجامعة وتؤّكد ابلتايل 
 أمام األسئلة اهلاّمة واجلّدية اليت يطرحها كّل واحد مّنا. فاعلة حاضرة

يقوهلا يل معّلمي األب فرانتس فان  كان  كلمةيف اخلتام أوّد أن أفشي عن سّر صغري أو عن  
دولوخت عندما كان مرافًقا يل يف بعض مراحل حيايت كيسوعّي : "حافظ جّيًدا على الطفل 

هذا الفرح الذي فيك والطاقة اإلجيابّية اليت يف قلبك والنور  حافظ على الذي هو يف قلبك، يعين
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 ،معك". فسالٌم لك أيّها الشهيد و ك  فيّخاذ الذي هو يف عينك، فهذا الطفل هو حضور اللـه األ
أنت الذي كنت مثل نيكوال كلويرتز مواطًنا هولندّيًّ يف بلدك فأصبحت مواطًنا سورّيًّ لكّل 
السوريني مثلما أصبح نيكوال كلويرتز مواطًنا لبنانيًّا بقاعيًّا لكّل اللبنانيني. تبقيان النموذج احلّي 

 واخلمرية يف العجني.
  


