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تشرين  7في ، الشاطئ الفّضيفي  ،قدامى مركز جامعة القّديس يوسف في شمالي لبنان

  .2015 )نوفمبر( الثاني

  ،األصدقاءو  أيّها األعزّاء

ا الساعة  ّ الساّر، فلقد ُولدت لنا مجعّيٌة جديدة من رحم ! لقد زفّتنا القابلُة املاهرة باخلرب إ
ّلل  اجلامعة اليسوعّية وهي مجعّية قدامى مركز جامعة القّديس يوسف يف مشايل لبنان. فتعالوا 

اآلنسة و ن نبيل نّصور ورودي عرجيي، يالسّيدو مسر اخلشمان،  السّيدة ،ونفرح مع جلنتها التأسيسّية
ومع مديرة مركز اجلامعة  نابلسي ودميا مرعب، والسّيد زياد طليس، دانيا نيالسّيدتو رانيا غامن، 

ّىن  ّىن السّيدة فاديا اجلمّيل و  140جناز الذي يقّدم هديّة الــ على هذا اإل ء أنفسناء اجلميع ال بل 
 . فقدامى الطّالباجلامعة حول اليوم حتّلقواالذين متخرّج  140 الـو عمر اجلامعة  ي سنة وه

م. فهم سفراؤها  واملتخّرجون عندما يكّونون مجعّية فـَُهم يعّززون ويقّوون اجلامعة، واجلامعة تقوى 
اكتسبوها من دراستهم  ومن معارف ومن مهنّية ميثّلون اجلامعة مبا حيملون من ِقَيم خري ومجال وحقّ 

م ومبا حّققوه من جناح وإجنازات. م بالتايل جزء ال يتجزّأ من  فيها وهي تفتخر  ّ    أسرة اجلامعة.إ

  أيّها األصدقاء،
  إّمنا يُعّرب عن ثالث :  يف الشمال جامعتناإّن إطالق مجعية قدامى طّالب 

بالنسبة إلينا ليسوا على  املتخّرجون لقدامىفاالفكرة األوىل تتحّدث عن روحّية جديدة 
م يف الواقع شركاء  ،نتذّكرهم يوًما وننساهم أيّاًما اهلامش وليسوا جمموعة نستخدمهم كما حيلو لنا ّ إ

أن نبين  ورسالتهم رسالتنا يتهم ورسالتهم من رسالتنا.يتنا من صِ لنا، مصرينا من مصريهم، وصِ 



أن جتمع أبناءها وال  يف دورهايكمن وأن نبين الدولة القديرة اليت  املثّقف املؤمن بالعيش مًعااجملتمع 
  تفّرق بينهم.

الشراكة، فنحن نبين رأمسال لبنان الفكري واالجتماعي، والفكرة الثانية هو التضامن بعد 
نبين هذه النخبة الواعية املثّقفة الـُمتمّيزة وأنتم منها. وحنن نستمّر يف العطاء من دون متييز، نعّزز 

وال نفّرق بني لبناين ولبناين، بني غّين وفقري وبني صغري  ة بالربامج ذات االمتياز واجلودة،اجلامع
املنح  ينالونآالف ونيف  ةم تستقبل اجلامعة حوايل أحد عشر ألف طالٍب ومنهم ثالثوأمري. فاليو 

تستطيع اجلامعة ليست لك ألّنك ال بأّن ومل نقل ألحد ليكملوا دروسهم، منها واملساعدات 
وجزء من املنح  ،حيث إّن رسالتنا تقول إّن ال حاجز مادّي بني اجلامعة والطالب تسديد أقساطها

عمل باإلنسان يقوم فعندما  ،يُعّزز إنسانّيتنا ويُفرحهاأنتم القدامى وهذا فعل تضامن  به ونسامهت
  اجلّنة واألصحاب اخلالدين فيها. إىلأقرب  خري ويساهم يف تعليم الناس فهو يصبح 

يا أهل مشايل لبنان املعروف بعنفوانه ومحاسه وعطاءاته الفكريّة  ،ة لكم ومنكمثوالثال
دعوة إىل التآلف والوحدة والتضحية، هي منفتحة على  ،مثل اجلامعة ،اجلمعّية فهذهواالجتماعّية 
الشمال عددهم ليس أقّل من مخسة إىل  ويف ،طّالب اجلامعة من الشمال يجيوخرّ  جممل قدامى

من جامعتهم وهذا احلفل  ويقرتبوا إذاكأن تدعو اجلميع أن جيتمعوا فيها  جنةاللّ سّتة آالف، فمهّمة 
 يف هذا املساء، هو خري انطالقة حنو النجاح والوصول إىل اهلدف املنشود. يقول احلكيم : "إنّ 

 اء لعشر سنوات ويف السنة احلادية عشرة تنمو سريًعا وتصبح شجرةً ة يف املشتلة البامبو تبقى خفيّ 
تعليم واكتسبتم ِقَيم التواضع والنظام  تعّلمتم أفضل فهكذا أنتم يا أبناء اجلامعة ".وارفة الظالل

  واحرتام القوانني وها قد أصبحتم جنوًما.



أتيتم لتقولوا إّنكم من أبناء لقد  .ال بّد أن أوّجه الشكر إليكم مجيًعا ،ويف ختام كلميت
ت جنة التأسيسّية املنّظمة اليت أعطى أفرادها الوقوبنات اجلامعة وأنتم منها ولـها. أشكر بامسكم اللّ 
، فنسدي آيات الشكر وعرفان اجلميل إىل مديرة واالندفاع للوصول إىل هذا الوقت املفعم بالعاطفة

اليت تقود السفينة بكثري من احلكمة والّنجابة واالنتباه إىل اجلميع   ،السّيدة فاديا اجلمّيل ،هذا املركز
ذه النتيجة فاللـه  م واحًدا. أعرف أّنكم فرحون  ّ القدامى اخلّرجيون عرفوا كيف حيّولون و كما لو أ

    املاء إىل مخر والنوايا احلسنة إىل واقع مليء باملواعيد املقبلة. 


