
 قدامى اتجمعي  حاد ات  عشاء خالل  يس يوسفرئيس جامعة القد  اليسوعي   اشسليم دك   بروفسوركلمة ال
 3102 (نوفمبر) تشرين الثاني 8في كازينو لبنان ، في يس يوسف في جامعة القد   بطال  ال

 
 ،شكري صادراألستاذ المحامي حاد رئيس االت  حضرة 

 ،األعز اء صدااءاأل، أي ها الجامعة يجيخر   نااءعز  أ

حاد القدامى ت  الذي يجمع إالكبير  مساء، هذا العشاءال احدث هذو أكثر من غيرها.  تعنيناأحداث ولحظات  ثم ة 
التي األحداث على فقط  ال يقتصر ،Mark Aguéevمارك أغويف ، كما اال مرءال ف تحت هذا البند. "لكن ما يهم  صن  ي  

 .بضع كلماتأن أاول  أود   الوجدان على مستوىتأثير الهذا فعن " ه.جدانو  فيتأثير هذه األحداث  على بلياته، في حتمر  

 مسباأل كان ضميرنا يقول لنا. الذي يحتل ه أو ينبغي أن يحتل ه القدامى في جامعتنا مكانالتختص  بالكلمة األولى 
. ال، لالستهالك المادي   االحنين أو أشخاص  يعيشون في  اأشخاص  أو  من الماضيو ين هامشي واليس القدامى ن  إل لنا اليوم و قيو 
جامعة القد يس يوسف وتمي زها  اسميحملون سفراء و  الدراساتعلى مستوى جي دين مستشارين يستطيعون أن يكونوا  كاءهم شر إن  

 فاعلينو  بين الجماعات والتسامح والعدالة والنزاهة واحترام اآلخرلقيم الحري ة  اد  شهو كما يمكن أن يكونوا على المستوى المهني، 
 لمزيد من النتماء اللبناني والمواطنة.ل االجتماعي التحو   في

هة إلى الكلمة الثانية  . هذا البيت هو بيت القدامىتسليط الضوء على مشروع بدعوة بطااة الم حاد الذي صم  الت  اموج 
جامعة القد يس يوسف ل واألخير هو األو   كمبيتاعلموا أن  . لكن وجيه ا وفي محل هكون يلى جيل، واد إم من جيل و يد مطلب

وسف يس يجامعة القد   ئاسةر  . من الواضح أن  واحد منكم كل   ةوتوسيع عضوي   ذي ينبغي أن تقطنوا فيهي المعنو ال كممنزل يهو 
 متر مرب ع الت حاد 022 من طابقمنح  تم  هذا السبب لو  مادي ة :ات لفتبواسطة  امىالقد حيال اترجم اناعتهتأن عليها ب ج  تو يس

 إن  . لقدامىلتطوير أفضل الخدمات ل فيه الكفايةكبيرة بما و  ال ي ستهان بهامساحة للقدامى يكون  كياالبتكار والرياضة لحرم 
للقدامى في رئاسة مكتب إنشاء  تم   .اسم ا 00،222 ، تصل لحسن الحظ  إلىبعد عام من العمل امى،قدال عناوين بياناتااعدة 

 جامعة القد يس يوسف. أن هم ينتمون إلى هؤالء حقًّاشعر يبحيث  القدامىمع جميع  مد  جسورل الجامعة

ات ثالث كلي  لة حتفالنا بالذكرى المئوي  ال اختتامفي مكان ما  ياليوم ه التي نعيشها لحظةالالثالثة هي خالصة : الكلمة 
القدامى  كل  ول نا الثالثاتكلي  ل اسعيد   اة أخرى عيد  ى مر  لفرصة ألتمن   إن هادسة. الهنكلي ة و  كلي ة الحقوقالطب و  ةمرمواة هي كلي  
من أجل تحقيق و  أكثر من ارن بتفان  خالل عمل رائع  م  إنجازواد ت والمسؤولين عنها. ها الحاليينبطال  جميع ول المتخر جين منها

 هادعمفرنسا و ل ي ةادة والممساهمة األكاديمي  ال. ال يمكننا أن ننسى بناءاللتثقيف و ا أال وهية نبيلة إطار رسالسامية في أهداف 
ل من ا   توفيره يتم   الذي التعليمز تمي  في خدمة  مستقبلي ةرؤية  تطويرفرصة ل وسعيد هال عيدال أمنيةاإلعراب عن تنا. لقضي  



العلوم ة كلي   دور يأتيا الثالث. غد   اتالكلي  بالحتفال ااصل نو ، (نوفمبرتشرين الثاني ) 41ى . حت  يس يوسفجامعة القد  
ا دوريس يوسفجامعة القد  الذي تمنحه دبلوم ال علىا عام   02 بمرور حتفلت تيال ي ةاالاتصاد معهد  ، وسوف يأتي أيض 

 .4811عام الفي  تأسيسه علىا عام   00بمرور  الذي سيحتقل  IESAV السمعبصري ةالدراسات  

 الذي أعد   القدامى وأصدااء جامعة القد يس يوسفحاد ات  فريق ل ر عن امتنانيوأعب   يشكر  ال أعرب عنا، كيف رابع  
 ة !دينامي   أي ةالتجديد، و  ةدينامي  به أنو   بمعزل  عن العشاء، أود  أنري صادر. الجتماع برئاسة الرئيس شكهذا ا

خدمة في ، القد يس يوسف  جامعة، أي ها القدامى وأصدااء جامعة القد يس يوسف األعز اء، مع ا نستمر  في بناء بيتنا
 نظر اادة بناء الدولة والمواطنة إلع ةطويلالطريق  المعرفة.واإليمان و  نسانالكرامة واحترام اإلوالمواطنة، لبنان الثقافة لبنان 

 نستمر  و  تهاستقال الذي يقد منوع من ال. ولكن نحن لسنا المشتركلعيش ا وتقهقر نحدارا النظر  ف أمام أعيننا و لمآسي التي تتكش  ل
 .في الدفاع عن اضايانا

 .نولبنا تحيا جامعة القد يس يوسف، حادحيا االت  ي


