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  .2015تشرين الثاني (نوفمبر)  10بين جامعة القّديس يوسف ومؤّسسة بشير الجمّيل، في 

  

ذكر اسم بشير، نقف ن حين ،نانّ إ، اسمحوا لي أن أقول المالّية لالجميّ بشير  مواردقبل الحديث عن 
ة الستمراريّ  . نحن نقف أمام رمزٍ الشباب اللبنانيّ ترك أثًرا بالًغا فينا وال يزال يترك أثًرا في  لبنانيّ  عمالقٍ أمام 
تجعلنا ح نَ ب. هذه المِ للطالّ  التي توهب ةح الدراسيّ نَ المِ  عضبتتخّطى  إّن قيمتهته. وقوّ  تهحريّ و  وٕاشعاعه لبنان
 عمربّ كلم  10 452إّن ال .األبديّ  لبنان ا، وجه بشير، وجهدائمً  هنحبّ سوف الذي  هذا نحو وجه لبنان نّتجه

القيمة  يشير إلىل يريد أن بشير الجميّ  بهذه المساحة، كان. ماديّ  مجّرد رقم ليستلبنان  التي تشّكل مساحة
 بالذاتالتضحية من  بأّي روحٍ و أن يتصّرفوا بنانيين اللّ على هذه األرض وكيف ينبغي  كتنزهات التي ضافةالمُ 

 عملسة الكثير وال تزال تمؤسّ اللقد عملت حماية تلك القيمة. ويقوموا ب يتوّجب عليهم أن يناضلوا ويدافعوا
 ت جامعة القّديس يوسف اليومر . إذا قرّ حوله ونقلها منل بشير الجميّ التي عاشها للحفاظ على القيم  جاهدة

 تكانجامعة القّديس يوسف  ذا ألنّ هفة ح الدراسيّ نَ للمِ  المخّصصة لالجميّ بشير أموال  أن تستقبل في حرمها
ال سّيما المتعّلمين منهم كانوا بالنسبة  ،الشباب كلّ الشباب،  وألنّ من جهة في قلب الرئيس  ةخاصّ  ةمكانلها 

وٕاذا قّرر القّيمون على مؤّسسة بشير الجمّيل، بشخص كريمته  .من جهة أخرى مستقبل هذا البلدإليه وعد 
فذلك ألّن بشير  ،)نوفمبر(تشرين الثاني  10ُيمنى، وهب هذه األموال إلى الجامعة في هذا اليوم بالذات، في 

 ، ولو كان ما زال حيًّا ُيرَزق حّتى اليوم لكان احتفل معنا1947من العام  الجمّيل ُولد في مثل هذا اليوم
وهو الذي ُيدَرج اسمه  يستحّقون المنحة طالبل أمواله عطاءح وفر  68 ـال: فرح عيد ميالده  بمناسبتين فرحتين

وهو يبلغ من  1982إال أّن موته اغتياًال في العام  في قائمة قدامى كلّية الحقوق في جامعة القّديس يوسف.
التي ترعى شؤوًنا و  مؤّسسة التي تحمل اسمهالسنة لم يِعق مسيرته فاستمّرت رسالته من خالل  34العمر 

  إجتماعّية كثيرة ومن بينها وهب الِمَنح الدراسّية إلى الطّالب. 

أعربا عن رغبتهما في الشيخ بشير الجمّيل،  ابنةُيمنى، السّيدة بشير وباألخّص  سةمؤسّ ، هذا السببل
تّمت  يس يوسف،: في جامعة القدّ  الزمن على مرّ  دةجيّ ال هنتائج كان قد أعطىقديم  إحياء تقليدٍ إعادة 
. الثانيةالدراسّية ألقساط الدراسّية إبتداًء من السنة لكامل تسديد مع بشير سة طالب من مؤسّ  76 مساعدة

  ����وجامعة الروح القدس في الكسليك  AUBمن الجامعة األميركّية في بيروت  نو طالب آخر 
ة، ح الدراسيّ نَ المِ من  ونكانوا يستفيد ���دة اللويزة وجامعة سيّ  ALBAواألكاديمّية اللبنانّية للفنون الجميلة 



كما حين لجميع المرشّ  االجتماعيّ  لفّ مالدرس ت ،رمل واكيماك السّيدة ، من خاللت جامعة القّديس يوسفوكان
في  .حائزين على الِمَنحشارك في اختيار التكانت و  جتماعيّ وضعهم اإل كانت تزورهم للتعّرف عن كثب على

الذي  نائب رئيس الجامعة وجدي نجمِقَبل من  كبير الذي ال ُيقدَّر بثمنال بالتعاون هذا األمر يتمّ  كان ،البداية
  .جوء إليه بهذا الخصوصال مفّر من اللّ 

الطالب  ساعدتسة مؤسّ الكانت . وقبل ذلك التاريخ، 97و  89 األعوامبين  اتأنشئ نظام المساعد
 ص في الخارج.التخصّ رغبون في يكانوا الذين 

في ( ةللتقنيّ ة الجامعة اإلسالميّ  ا منطالبً ة ح الدراسيّ نَ ت المِ غطّ فقد  مجاالت الدراسة،إلى ا بالنسبة أمّ 
 ّيةتمريضعلوم الوال حقوققتصاد والواإل والطبّ  ESIB يروتبوكلّية الهندسة في  ،األعمال ٕادارةالوقت)، و ذلك 
ه إلى ه، في أعقاب نداءأنّ  ومن المالحظ ة.جتماعيّ اإل خدمةوال من  السابقين على الِمَنح الحائزين  ُوجِّ

في صندوق  مستثمرين منفسهأ مه ونصبحيجعلتهم  ةفعل إيجابيّ  ةردّ لهم  تكانسبق و منهم ، خمسة سةالمؤسّ 
 يس يوسف.جامعة القدّ  من الُمكتَسب. هذا هو التضامن المالّية المساعدات

بفضل ُيمنى وزوجها روجيه  هذا الموارد المالّية صندوقإنشاء إعادة اليوم  تتمّ فبروح من الشراكة 
ع دفَ يُ  كّل قرشو  وأهلهم لتشكيل هذا الصندوق التمويليّ هداة من أصدقائهم ين استخدما هدايا عرسهما المُ الذَ 

لدعم  يجب أن نعتمد على المجتمع المدنيّ  جامعة القّديس يوسف. تدفعها قرٌش  هسة سيرافقمؤسّ الل بَ من قِ 
طالب هذا  3000كثر من أ ونيكونوسوف ة ح دراسيّ نَ لحصول على مِ بطلبات امين العدد المتزايد من المتقدّ 

 .التي ترزح األسر تحت وطأتها ةة والماليّ جتماعيّ األزمة اإل نتيجة تطّورال تزال ت ةميزانيّ العام مع 

 نحن نشعرنيلسون مانديال. هذا ما كان يقوله المناضل  ،"التعليم هو أقوى سالح لتغيير العالم"
 .فضلألونسير به نحو البنان وطننا  ريّ غلن التعليم ة إلىحاجة ماسّ ب

 


