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كتبة الم جمدر  قاعة لق على طأ  السم الذي ل" بسيطال"االفتتاح هذا حفل  بتأّثر بالغ  نعيش اليوم
 دراساتيه نوابغ الذي انتس  إلالو  ةالشرقيّ  دا ج معهد اآلمدرّ اعت بر  ي طالماذالهذا المدّرج ة، الشرقيّ 

لفلسفة، في ا Bouygesو بويغ  في علم النبات موتيرد Mouterdeون اليسوعيّ اآلباء ة، بحا  الشرقيّ األو 
و ، ف اإلسالميّ ة والتصوّ لدراسات اإلسالميّ في ا Nuwyiaنويا  وAllard وأالر  Lammens من وال

 االمضي قدم  على  ة وأنا قادرلغة العربيّ قواعد الفي  FLEISCHفليش و لتاريخ العربيّ في ا Pouzetبوزيه 
ل كمت   أسماء أخرىالخازن، و و عبد النور، و ، كآل البستاني العلمانّيين سينأبرز المدرّ . في ذكر أسماء أخرى

األماكن  ة هي واحدة من أبرزقاعهذه ال ،. على أي حالبين اليسوعّيين هذه السلسلة من األسماء المرموقة
ة مائة في تاريخ التربية والتعليم والفكر اللبناني لمدّ  رجع إلزاميّ هي مي  يوسف و القدّ  جامعة اكرةذالتي تحتّل 

 .عام

 ،د ساميعزيزي السيّ 

هذا  ههديتالشخص الذي عن على الفور  هابعدو ك، يا عزيزي سامي، عن ال  م أوّ لي أن أتكلّ  اسمح
 ة.لراحلالعزيزة اك ج، أمّ المدرّ 

نا قبل بأعماق قلبي للتفكير  أوّجه الشكر لك منببساطة  اأنف عنك إلى الحدي ا ق كثير  أنا ال أتطرّ 
ة في جامعة األكاديميّ  جامعّيةللمنح المؤّسسة تحمل اسم سامي تركي  دت  أر قد كنت  حي  أّنك هداءهذا اإل

 المعرفةسع المحفوظات تتّ   هبفضل هذف يمن خاللالذين يشكرونك   هناك بعض الطالّ ي  يوسف. القدّ 
 – تركي تعزيز الشراكة سامي تمويل دراستهم. اليوم أردتو ا  غير قادرين على إعالة أنفسهم شبلتطال 

المدّرج نفسه والمكتبة ة لمساعدة ، وهذه المرّ مدّرجال اهذلفي إعطاء اسم والدتك  رغبة  جامعة القّدي  يوسف 



 وهو اسم سامي ك والدتكأعطت:  هذا لي  من المستغر  . كلّ التنمية في الجامعة عومشاري ومعلرض الصور
والدتك حين تفّكر ب ك يؤّثر فينانبل . إنّ "النبيل""سمو" ومرادفه ة في اللغة العربيّ ّّ من الجذر الثالثي  مشتق

 .تجد أفضل من هذا االسمل كأمّ  كنلم ت ثمار من تلك الشجرة.ال تلكنا. بو 

لكن كما أعرفها. ني لم خارجي ألنّ سحرها وجمالها البأمدح أستطيع أن  الف يلىالمرحومة ل كا والدةأمّ 
ا أّنه تأن إاّل  سعنييال ذه المناسبة، الذي و ضع له  في الكتيّ تقول  ملكة ها انتخاب مّ أصّدق هذا خصوص 

لم يكن إاّل جمالها الخارجي  نت  أنّ مّرتين، تيقّ ا لقائن، وبعد حين تعّرفت عليك. 9191عام الفي  جمال لبنان
لعمل االجتماعي ل اهاتونشاط امن ثروته ات جزء  وهب في أّنها ،قولالذي أسفر، كما ت ا لجمالها الداخليانعكاس  

والمعوزين  من المحتاجينباآلخرين رت فكّ ف، ةلفرديّ قامت بأعمال تتخّطى ا اللمحتاجين والفقراء. بواسطة سحره
بأن يكون ا كون سعيد  سي  ي نسالبابا فر  د من أنّ أنا متأكّ بها و أن أمدح يسعني إاّل ال  ،اليسوعيّ بهذا، أنا و 

الذين يكّن لهم شين من أجل الفقراء والمهمّ  نفي العالم تعمل ّياتالكاثوليك جمالال اتهناك الكثير من ملك
 .وجه يسوع المسيح يرتسموجوههم فعلى  العاطفة.

ة قضيّ تمّتعت بجمال مزدوج بما أّنها كّرسته من أجل التي  األمّ  ،والدتك، والدة سامي ونديمإّنها 
، األحياء منهم ينالكثير  والدتي ووالدةفي مكان ما والدتنا،  يه هذه األمّ  يوم،ال ،ة. ولكنالعدالة االجتماعيّ 

ن. يومال ي كرَّمنهات ومشاعر األمومة جميع األمّ  ك،أمّ  ذاكرةالتي تحيي  تك: من خالل لفت واألموات كان  وا 
لعالم. في مستقبل اتحمل  التي يه هذا، قولف عن  نتوقّ ، ونحن الاألمّ ف ،في حياة األسرة أساسيّ أل  دور ل

الرجال والنساء،  الستجابة إلى عدم صوا لشيء  أيّ  ةاألمومة واألبوّ من تجعل  بتشريعات عالم مضطر 
من ا نهائي  ا نموذج   األمّ من يجعل  والذي اإللهي، ، المكّر  بالتشريعثني على القانون الطبيعيكيف ال ن  

 .أجيال المستقبل نشئةتعليم وت ضرورةة واإلحسان و بّ الوداعة والمح

 ون أّنناهل تعرف جميع ا. يناعزيزة علالأخرى، وهي الثالثة  أمّ بنحتفل  ،اليومهذا من خالل  ،ولكن
 األمّ  ،Alma Materة، التينيّ صيغة ّدي  يوسف، أّمنا المرّبية ؟ إّنها اجامعة الق جامعتنا،ي جامعة مثل نسمّ 

ه في رحم أمّ  اروحي  حّتى و  ابيولوجي   الذي ينمو طفلالمثل فة، تعليميّ السة مؤسّ ال ةأهميّ  صفتي تال المرّبية،
ثّقفة ة مباعتباره شخصيّ وتكوينه  هتشكيل ج  أن يتمّ يأّن هذا الطفل نفسه  بديهيّ ائلته، من المن ثّم عو 

إّن ة. ة والمدنيّ لدينيّ العلوم افي ذلك ، بما اع  في العلوم األكثر تنوّ  تنموو ، اوحقوقه اعرف واجباتهومنفتحة ت



أّمنا المرّبية، جامعتنا، كون في حالة ح  مع ن: كم ينبغي أن  ا الدر  التالينناك ليلى تعطيأمّ  اكرةصورة وذ
لع  في ت ،ق ذا اللله ستحقّ ت تيال تلكل ربوّية،تالو المدرسّية سة مؤسّ الجامعة و ال ألنّ  جامعة القّدي  يوسف،

ته   المثّقفة التيمة و الموارد البشرية المتعلّ  ما نملك :وتلد أثمن   مثيل له حي  أّنها تشّكلدور ا الدنا بال
 همواردتقاليده وثقافته و بعظمة ولكن  مساحتهقا  عظمة بلد من حي  . ال ت  لرؤيةاوضوح لبهجة و بالدنا ا
 لهو واج  محّتم علينا. تركي، دسيّ ك، من خاللك، نعر  عن امتناننا ألمّ متعّلمة والمثّقفة. أن ة الالبشريّ 

لى ع فتعرّ جعلتني ألتقي بك وأ فهي ا، أشكرك كما أشكر السّيدة كارمل واكيم لخدماتهجامعتنا باسم
ذاكرة والتضامن، أراد ويريد أن يساعد الوّد والصداقة والذكرى وباسم الباسم  ،ولكنيسعى للمظاهر شخص ال 

لكي من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر  لكلّ  اشكر   أن أضيف ال يسعني إالّ صداقة ووالء. ب األمّ  جامعته
ّ  ا ز  متميّ يكون هذا اللقاء  من  تك عزيزة على قلبنا. فلتستمّر شراكتنالفت ،يد سامي. عزيزي السّ اجد  ا وخاص  ا جدُّ

 أجل القضّية الوجيهة ال بل القضايا الوجيهة !
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