
 

 

صندوق في بيروت، في توقيع إنشاء وفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف ر كلمة الب
، في من بعد الظهر في الساعة الثالثة والنصف 2018نيسان )أبريل(  11، في همتري قصع منحة باسم

 قاعة إجتماع رئاسة الجامعة.

 

يس ة الحقوق في جامعة القدّ كليّ  يخّريجأحد قدامى ر لنتذكّ بتأّثر بالغ نجتمع اليوم مع فريال قصعة وشقيقها 
، يسعدنا في هذه المناسبة. 1986عام الا في نسبي   ا شاب  توفيّ الذي ، قصعهيوسف في بيروت، األستاذ متري 

 .قصعهمتري  باسم حن  نعلن عن إنشاء صندوق م   أن

  1982ُدفعة سنة ه من إنّ : جامعة القّديس يوسف  في حقوق بابنه خليل الذي درس الأيًضا ب يسعدنا أن نرحّ 
 .اختار أن يعمل في مجال التجارةه لكنّ و 

، ّيةالتمريض العلوم في دراسيين حيث تابعت عامين معة القّديس يوسففي جا ةخاّص ال تنشئتهااآلنسة فريال تلّقت 
 كلّية العلوم الدينّية مختلفة في تابعت مناهج، و صاالتتّ ، واإلعالم، والوساطة، واإلةالفرنسيّ  دابودرست اآل

FSR  ...العالي للصّحة العاّمة معهدال منة ة العامّ ر في الصحّ تسعى للحصول على درجة الماست ليوموا 
ISSP. 

 ح باسمن  للم   اصندوقً   فريال ُتنشئسعدها معرفة أنّ يُ . إلينا في هذه المناسبة هقصعمتري  جاكلين تنضّم السّيدة
 .ا بالحضورال تسمح له الصحّيةحالتها  ، لكنّ اوالده

في مدرسة القلب األقدس في الجّميزة ثّم تابع دراسته في  كان قد تابع دروسه .1924لد في بيروت في العام وُ 
الحقوق في جامعة القّديس يوسف. كان ينتمي إلى الُدفعة الرائعة التي شّكلها سيادة المطران جورج خضر، 

دوار لّحام، وميشال خوري، ومارسيل مرقس، وغابريال سعاده، وغابريال دبس وآخرين أيًضا  وألبير لّحام، وا 
حركة الشبيبة  1942تابعوا جميعهم دراستهم في الحقوق في جامعة القّديس يوسف ومعهم أّسس في العام 

األورثوذكسّي الذي لطالما حّي ، تلك الحركة التي ساهمت في نهضة روح االيمان المسي(MJO) األورثوذكسّية
 الخير للكنيسة. جلب

ما يتعّلق االئتمان في  فتحة فاقيّ تّ ة إستقالليّ إ"بعنوان  دراسات قام بإعداد، بعد حصوله على شهادته كقانونيّ 
في  موجودةو  1955عام الفي  هامقدّ  وهي رسالة، ةيّ مصرفة الفي موضوع االئتمانات التجاريّ " ةقيّ توثيالمسائل الب

في  ،شابّ  كمحام   تدريبالب مقا .قرنة شهوانفي  لجامعة القّديس يوسفالتابعة  فارس زغبي محفوظات مكتبة
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في إنشاء  فريال قصعه فكرة تليس. 1956عام الفي  دراساتلل الخاّص  هس مكتبسّ أ ل، ثمّ مكتب موريس الجميّ 
علمه ونشاطه ب ارائعً  الً رجكان ه اليوم إنّ  نقولجعلنا تي تال هي قصعهمتري خليل  اباسم والده م ن ح صندوق 
ل رئيس نقابة ب  ، من ق  هوداعفي فيه  ُألق ي تالكلمات التي ، ففي الحقيقةكذلك كان لقد . جتماعيّ واإل السياسيّ 

، عالم  وهو خارج عن المألوف،  وهو رجل عّما كّنا نعرفه مسبًقا عنه، إال لم تكن تعّبرالمحامين في بيروت، 
ز ركّ  ؛ األخيرهذا في بيت  قصعهسالمي لقاًء مع متري  جان األديب والكاتب يستحضر. وحكمةرجل علم و 

ة في جريدة غة العربيّ أقتبس المقال المنشور باللّ . لديه ةمعال  ة الالنقاش على مصادر المعرفة وتكوين الشخصيّ 
 :على النحو التالي ( 2004 (نوفمبر)تشرين الثاني  7األحد يوم ) الشرق األوسط

 لبنان، في القانونيين لمعأ من كإن ّ يقال»: سؤالاّ هللا، رحمه قصعه، متري الشهير المحامي على ةمرّ  طرحت

 نأ لك هل»: يقول وهو واقفاا انتصب ثمّ . ابتسم نأ إل منه كان فما. «هذا؟ تعزو ماذا فإلى. ةالعربي ّ الدول وفي

 الجدران تفغطّ  الكتب فيها ستتكد ّ واسعة قاعة دخلنا ىحت ّ لحظات ال هي وما لرغبته فامتثلت. «!تتبعني؟

 .السقف ىحت ّ

 

 اوابحاثاّ مراجع المكتبة حوت ما فجلّ . واحد دبيأ مصن ف على فيها عثرأ لم نيولكن ّ كثيرة، كتب هناك كانت

 قادني نأ يلبث فلم طويالا، يمهلني لم صاحبي ولكن. درساا وأشبعته إل بالشرائع عالقة له شيئاا تركت ما ة،قانوني ّ

ا هي غص ت كبرأ قاعة لىإ  حفرت التي الكلمات تلك مسامعي على يلقي نأ قبل لحظة وتريث. داتبالمجل ّ ايضا

ا ذاكرتي في . طالعه له وابتسم رزقه بوابأ سعتات ّ المحامي، مكتبة سعتات ّ ماكل ّ هن ّأ صاحبي يا اعلم»: حفرا

 .«!المعادلة هي هذه. فتفشل تقرأ ل أو فتنجح، تقرأ: البساطة منتهى في المسألة

 

ن ح متري قصعه تّم إنشاء ّية إلعطاء اإلمكانّية للطاّلب القادمين من كلّية الحقوق والعلوم التمريض اليوم صندوق م 
هم أكثر من ) عندما ال تتوّفر لهم وسائل الدراسةوكلّية اآلداب مواصلة دراستهم في جامعة القّديس يوسف 

كان . تهمالدراسة وبناء شخصيّ  في التضامن مع أولئك الذين يرغبون على  كدليل   (هذا الوضعفي  4000
ت ر  ة ُنش  ًفا لدراسة بحثيّ مؤلّ  1951عام في الكان   موجوًدا مسبًقا في فكر متري قصعه فقدجتماعيّ التضامن اإل

األوضاع : " ة في بيروت تحت العنوان التاليالتابعة للجامعة األمريكيّ  األبحاثة في مجلّ  1951عام في ال
 ".ااإلجتماعّية في األرياف الشرقّية ومقتضيات تحسينه

حركة إنشاء وبالمثل، لم يترّدد متري قصعه في أوائل السّتينيات في االنخراط سياسي ا من أجل بالده من خالل 
مع شخصيات وطنّية أخرى، مثل فؤاد بطرس، ومانويل يونس، وباسم الجسر، وجوزيف  التقّدم اإلجتماعيّ 

ة سياسّية مهّمة ولكّن األحداث كان يجب أن تكون هذه الحركة رافع. الزينمغيزل، وحسن صعب، وسليمان 
لحزب الوطنّي السورّي، أجهضت ديناميكّية الذي ُمني به اقالب الفاشل اإلنو ، 1962التي اندلعت في العام 

 .هذه "حركة التقّدم الوطنيّ "
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 :جورج خضر في وداع متري قصعه  المديح الذي قاله سيادة المطران كلمتي بذكرأنهي 
 ةالبلور على قادرة هافإن ّ لنفسك جهادك األكبر الجهاد أنّ  نتقالها بعد من عليك يلحّ . لبنان في ةوصي ّ قصعه متري

 اقومّا ألنّ  الدهر هذا حدود في عاشت ّ مجالت ةثمّ  أنّ  آلمنت العظيم، ذالك قصعه، متري عرفت لو. والسماحة

 عندها يرتجفون وقدّاألبصار أولي تدهم فالغشاوة به ليحيا يستلمه من ويجد يحنو العلوي العطاء بأنّ  وثقوا امن ّ

 حياته كانت ام،أي ّ منذ عناهود ّ من إنّ . اإلغراء يعدله ل رضا النفس في وتحلّ  الغشاوات تهتك المروءة لكنّ 

 .التائبين من تجعلك التي ةالقوّ  بتلك ذلك تصرخ

 


