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ذكرى يس يوسف، في االحتفال بجامعة القد   رئيس، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
أي ار  01 في (عام ا 011والهندسة ) حقوقا( والعام   031) لكلي ات الطب  لثالث ا اتالمئوي  

 في حرم االبتكار والرياضة. 3103 ( العاممايو)

 
 ،داتالسي  و  السادةحضرات أصحاب السعادة، 

 
 الطب  هي كلي ة ات ثالث كلي  التي تحتفل بها  هذه المئوي اتمعكم  عيشأن أ الكبيرفرح شعوٌر بال يخالجني. 1
الحتفاالت والمناسبات ا يبخلوا في تنظيموفرقهم لم هذه الكلي ات عمداء إن  !  الهندسةكلي ة الحقوق وكلي ة و 

 ،المستقبل. اليوم نحوة، وبناء جسور الخاص   اإنجازاتهر يقدت، و هذه الكلي ات ت عليهار القيم التي تأسس  لتذك  
مين اإلدارة والمعل  يس يوسف، جامعة القد   في شخا بين األ الذي يجمعستقبال الاهذا في  ،جامعة بأكملهاال

 لكي نحو الكلي ات المحتفلة بمئوي اتها تتوج هيس يوسف، وأصدقاء جامعة القد   القدامى يجينب والخر  والطال  
، بلدنا وشبابه خدمة فيبعد األقو  و األعلى و نحو األ رسالتهاحمل على االستمرار في  هاعوتشج   ئهاهن  ت
 والتضامن وااللتزام. رجاءال ةعالمة ثالثي  راية تحت  موضوًعااحتفالنا اليوم  ليكناته. حدته وحري  و و 

 
ه علن أن  وتثقة الو  الرجاء واألمللفعل هي استمرار  ،ها الثالثاتكلي   ، شأنها شأنيس يوسفجامعة القد  إن  . 2

ة رسالإنجاز هذه ال تم   نقطة على السطر.. ورسالتها مهم تهاإنجاز  سوف يتم  الصعوبات،  على الرغم من كل  
بذلوا كل  ما في ف بإرادة صلبة من حديد جميعهم يتسل حوننساء ق بل من في اآلونة األخيرة و  بل رجالمن ق  

دف هب ليس موجوًدا هنااآلخر  أن   ينواثقألن هم في أنفسهم  ينواثقو ، فكر ثاقبي و وذوسعهم وكانوا مغامرين 
 .آلخرينا للعمل ضد   أو ةلخيانا

 
رزح  محنة ومعاناة شعبب ن قبل كل  شيءشعرو ي كانوا هذه الرسالة أنجزها أشخا  حالمون وأصحاب رؤ 
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 عنه ينتجال ف األعمى الذي والتطر   جسيمة ارً اضر أب الجهل الذي يسب  كما رزح تحت وطأة ، تحت وطأتهما
 العنف والموت فقط.إال 

 
عبور ابة بو   يه اة في جميع أشكالهالمعرفة األكاديمي   أن   يؤمنونما زالوا و  آمنوا علماءهذه الرسالة أنجزها 

 ذكاء العقل والقلب. نم ية وتة أكثر إنساني  ي  بشر ال جعلتم للتقد  

 
، والبعض احقيقي   تجد ًدا تعرف ولننهار، تس هااتوكلي   يس يوسفالقد   جامعةمنذ زمن كان البعض يعتقد أن  

لم  التي تحتفل بمئوي اتها اليوم ا إن  كلي اتنا. ولكن هرثإلللحصول على اون يستعد  يمن ون النفس و كانوا  اآلخر
بالفعل  ، وتستعد  هي مدركة لهذا األمرأن تعطي أكثر، و  بإمكانها ى لو أن  ، حت  ولم يشح  إشعاعها تفقد نفوذها

 ة.وذلك بفضل مواردها البشري   حياءإعادة إعملي ة ل

 
األمل من  واألصيل األصليالتاريخي  لعملعلى هذا ا تقوم يس يوسفجامعة القد  أن  اليوم  ار معهنتذك   نحن

 كل  و ، إنسان نسان وكل  اإل خدمة كل  في ة يمكن ويجب أن تكون شاملة و ي  أكاديمي   إنجاز رسالةثقة في الو 
يبدو لنا فيه أن  اإلنغالقات وقت ة، في مسيحي  ال هادون أن ننسى جذور من ة، ة اللبناني  قضي  الالمجتمع اللبناني و 

ه مسار التاريخ على الذات والمصالح الضي قة القتسام قالب الحلو  ة التعليمي   رسالةالأن  قوني . صد  توج 
ذه المعركة هفي  تفاز  يس يوسفجامعة القد  أن   كماو ر. تحر   ربية هي فعلالت ألن   هي التي تجذبة اللبناني  

 ! ادائمً  لها الغلبةف في الماضي،

 
تصبح جامعة و ، معمعةة تنمو من دون إنجاز رسالفي  الستمرارلبقاء على المسار وال كيف السبيل اليوم. 3

هة لألبحاث يعتمدون علينا  مستحق ون جدد بطال   استقبالو ناهيك عن خدمة المجتمع، والمجتمع بأسره،  موج 
، اطقعنا في المناستئناف توس   ف السبيل إلىوكي .ةاللبناني   القضي ة تخدم تيالنخبة ال واصبحليو أنفسهم لبناء 

ليست العاطفة وحدها هي الحافز  ؟ ةاللفع  الفعلي ة وا لتضامناقيمة من خالل إن لم يكن ذلك  قكيف نحق  و 
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 عليهاينبغي  التيهي  ر على األطفالالتي تؤث   أو المآسي والكوارث اإلنساني ةالقضايا  تليسو  ،التضامنعلى 
 ،اليوم تضامننا. تستحق   أخر  قضاياهناك  صد قوني، ؛ التضامن والكرم الحث  علىقلوب و التحويل فقط 

ن ةر كبيال يس يوسفجامعة القد   جماعةكأعضاء في  ة الهيئة اإلداري  كل  مين وأعضاء ب والمعل  من الطال   ةالمكو 
، أم نا جامعتناباالنتماء إلى د إحساسنا علينا أن نجد  يتوج ب  هأن   تكمن في األولى الهيئة التعليمي ة، قضي تناو 

ز شعورنا بالفخر، هاقيمو  المربي ة إلحساس المشترك التضامن في اإن ه . تناهوي   ويكو ن األمر الذي يعز 
كي ، لمتعد دة يوه ة والمادي ةالمعنوي  والمساعدة الدعم أعمال ب المجبولهو التضامن ا ، ولكن أيضً باالنتماء
 كما جاء في بنود ،التعليم العاليف. أصبحت أكبر احتياجاتهن  األفأكثر أكثر  يس يوسفجامعة القد  تشع  
هذه األفعال عن ( هذا أقولأن  اليومخجل أ)وأنا لن  فما القول إذن، ةحقيقي   قضي ةبالفعل هو  ،ميثاقنا

طالب  2،522ن أكثر م مساعدةلا سنوي   بادرونيواألصدقاء الذين  القدامى يجينالخر   ق بل من ي ةالتضامن
 أن يلتمسواا ون أبدً اليسوعي   لم يخش  . مواصلة دراستهم سن ى لهمى يتحت   مساتهس  على مؤ و  ميعتمدون عليه

 ةالمساعدبمر أياهلل نفسه  ، وذلك ألن  اإلحساس بالتبعي ةة من دون ة واالجتماعي  التربوي   همألعمال المساعدات
ه شكري لهاليوم أيًضا، وأنا أو . ةوالصدق الذين يمد وننا و  ؤالء األشخا  الذين تبقى أسماؤهم طي  الكتمانج 

 ادرهمً سواء كان األرملة،  فلسإعطاء  من زدهر. ال تخافوايالدعم و  كي يستمر  هذال نداءال طلقأ بالمساعدة،
 .الفرح للجميعجلب يالذي سيؤتي ثماره و هو  جماعةتضامن الفأو أكثر من ذلك، ا قرشً أو 

 
اليوم لتأكيد كلي ات تحتفل بمئوي اتها يدعونا ثالث  على مستو مس باألالتزامنا  ، فإن  وليس آخًرا ا. وأخيرً 4

 لقد كان هذا االلتزام إلتزام العقل والذكاء والقلب.ا. عامً  33قرن ومنذ الذي أخذناه على عاتقنا نفسه االلتزام 
 من أجل قضي ة اروحً ا و جسدً  وعلماني ين وأشخا  مكر سين ،يناليسوعي   جماعة، رهبنة ديني ةالتزام لقد كان 

باعتناق الرهبنة،  وندعوة ويفك ر  ممن لديهبين الشباب  إذا كان – يسوعي ينكم منجعل . أنا ال أسعى ألةوجيه
شارك أحد قيم ه إذا ن  إأقول  نيولكن   - مرشد الروحي لجامعة القد يس يوسفاألب غابي، ال واأن يقابلم عليه

امح واالنفتاح والمشاركة من التسة شع  بعض األ تسكنروحه في  أن   تجاهلأن ي هه ال يمكن، فإن  هذه الجامعة
اآلخر  ةخاص  و  نفسه اآلخر الذكاء ومحب ةحترام للقيام به والتمييز ما هو أفضل  المتواصلةرغبة وال، اآلخرمع 
 تصر ففكير والالت طريقة وبمختصر مفيد،ة، بساطة الروحي  والاآلخر، هذا ة ، واحترام حري   بعيدالو  مختلفال

 غناطيوس.إيس ة القد  مدرسى تعليمه في الذي تلق   نسيسفر  التي يتمت ع بها قداسة البابا
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ن كانت جامعة القد يس يوسفالجامعة.  ألن كم أنتمواحد منكم،  على كل   تت كل تناها األصدقاء، جامعأي    وا 
الذي  نا هذانلبناب متعل قينزال ننا ال ة، ألن  قاعدة عام  لجعلها  وًماد حاضرين كونن، سوف استثناءً تشك ل 

 .ةحري  و  شتركصبح رسالة سالم وعيش موي ساعدناه على أن ينمو


