
 

 
 

 

 

 طالب الجدد وإلى جميع أفرادإلى الموّجهة   2017-2016رسالة رئيس الجامعة للسنة األكاديمّية 

 جامعة القدّيس يوسف،الجماعة المنتمية إلى 
 

رمزي   جديد أو شعار   إدخال شعار   أال وهي ة جامعتناهوي  يرسم معالم  مهم   مع حدث   2016 جامعي  هذا العام البدء يتزامن 
ا في يبقى حاضر  س إال أن ه صالحي ته ذي انتهتال القديم شعارالعلى  ستهل  كلمتي بإلقاء تحي ةيس يوسف. أجامعة القد  خاص  ب

ا بالنسبة إلى  وذاكرتنا كرمز   ناأدب تاريخنا.  تسط ر صفحاتثمينة  كرى ذوك، 1975 عامفي ال يس يوسفجامعة القد  كان جديد 
 .ةرسالالة و لهوي  ل ايحمل رمز   اشعار   اتتخط ى كونه شارة   بعض يرى في هذا الشعارال كان
 
مثل سة مؤس  على  ي افور ا و بصري   للتعر ف يصلح رمزي   ري  صو ب ة، هو مرك  كقاعدة عام  ، المرسوم الشعار أن  ر ، دعونا نتذك  ال  أو  

ستنا هذا الشعار هدف . يس يوسف(جامعة القد   )سنة تأسيس 1875 العام يجين منذالخر  من  أجيال   أثر ا على اسمهاترك  مؤس 
يس "جامعة القد   مختصرمن خالل  ااسمه النظر فيإلى إمعان دعو ي هو ؛ بلعنها  نعالاإل وال التعريف بأم نا المربي ة يسل

االذي  USJيوسف"   ة والطاقة.القو  بر ذك  ي ه إال أنيمكنالذي ال تصميم ال الكبيرة ذات حروفبال يظهر من اآلن وصاعد 
 

نا عن رسالة جامعتنا اليوم خبر ين أيحاول العمارة العربي ة،  من أعمدة جذع شجرة أو عمود رتسمي وفيهثاني ا، هذا الشعار الجديد، 
في خبرتها األكاديمي ة واإلجتماعي ة والثقافي ة الل بنانية وكذلك  فيو  ،على مر  السنوات مالمحها ارتسمتالتي تها هوي  الراسخة في 

يس يوسف، ا باسم جامعة القد  ا وثيق  رتباط  إالتي ترتبط  رسالةتوضيح هذه الومن أجل إنجازاتها المتنو عة في خدمة التعليم العالي. 
 مستوحاة، (الشكل ةمتساقطة األوراق مظلي   شجرةوهي عبارة عن ) بخالل   وهي جذع شجرة قديمةرسم  عندنا و التصميمانختار فن  إ

عام ال قبل زرع هذه الشجرةب ون ن اليسوعي  و المؤسس  قام لقد . الشامفي شارع  ة الطب  كلي  في ة الحديقة النباتي   تلك الموجودة في من
األشجار غيرها من نب اإلى ج ،م رةعمالوقد حافظت هذه الشجرة ة. الحالي للعلوم الطبي   الحرم الجامعي   تاريخ بناء، 1912

 رائع الجمالون األخضر الالل  ذات أوراقها  ؛ التي عصفت في أرجائها على رغم الحروب هامكانتها ومقام على، األنواع مختلفةال
لدة المتعد  و  نباتاتها المتدلي ة كالعرائش لتفي ؤ في ظل ها ؛ستخدم لت    نحو ترتفع وارفة ةأغصانها الصلبو  ،براءا للخ، وفق  هاجذور  تشك 



بعضها  صائروارتبطت م وتوط دت نمت صداقات اهأصدقائه. تحت ظل  على اإلله الذي يسهر  عالمة على الوالء للرب   السماء
 ببعض.

 
دة ، وال سي ما في هذا الجذع ار الجديدعالش اثالث ا، نرى في هذ ا، صور ا ورموز ا متعد  : صالبة التنشئة في وهي الذي أصبح عمود 

يس يوسف، وانتماء كل  واحد يس يوسف، و و مصدر جامعة إلى مصدر  واحد ه )ة(جامعة القد  بداعالشخص  فرادةالقد  ما  هوو  هوا 
صات واألحرام الجامعي ة والمراكز اإلقليمي ة )التي تحتفل كل ها هذه السنة بمرور إلى الجامعة تسعى   40تنشئته، وتكاثر التخص 

د المجاالت األكاديمي ة ومراكز األبحاث، هاعام ا على تأسيس التجذ ر في أرض عاصمتنا ى من دون أن ننس(، وكذلك األمر تعد 
لون  ؛ الل ون األخضر بيروت يرمز إلى الرجاء الذي تغذ يه الجامعة في نفوس طال بها وفي فكر كل  األشخاص الذين يشك 

إلى القدري ة، يبقى أفق كل  طالب من  اإلستسالمدون من و من خالل المعرفة، والتمييز الحقيقي  والحكم الصائب،  مجتمعها.
بنا ا ودافئ ا.  طال  على جامعة يديرها : "ينبغي  قائال   نحفظ كالم البابا فرنسيس واصف ا رسالة الجامعة اليسوعي ة هذا المعنىبمفتوح 

تنشئة اإلنسان كل ه. في الواقع،  على بلفكري ة فحسب، ال  تقتصر على التنشئةالتنشئة شاملة  تقديم يكون هدفهااليسوعي ون أن 
د  قداسة البابا  حديثتصبح ببساطة خارج المسار". )ن، يمهني  ال من" أكاديمي ة من المفاهيم أو "مصنعإذا أصبحت الجامعة مجر 
 (.2016تم وز )يوليو(  30مع اليسوعي ين البولوني ين في 

ا، يجب أال يغيب عن  ران بالوحدة التي  دعامةبالنا أن  الجذع أو الرابع  وي ة جامعة هالشجرة والرسالة و  فيها تتجذ رإذا كانا يذك 
يس يوسف، دية األكاديمي ة واإلجتماعي ة والثقافي ة والسياسي ة التي يتوج ب علينا أن نحترمها  فالنباتات المعترشة ترمز القد  إلى التعد 

لهذه التعددي ة.  ةمفتوح مساحة  يس يوسف مدعو ة لتكون لبنان، جامعة القد  ونحب ها في جامعتنا. نظر ا لموقعها الجغرافي  في قلب 
، إال أن   ا فكري  وثقافي  دية التي  الدفاع عن المبدأ نفسه لهذهعن طريق  هذا الوضع ليس جغرافي ا فحسب بل هو أيض  التعد 

. إال أن  هذا األمر اليوم  طاولهاي   الحقائق " لهذه حث عن الحقيقة وعدم منح مصداقي ةالبن "عال ي غني الحقد واإلرهاب الدولي 
أن ندع أنفسنا قاء مع اآلخرين مفتوحة وتحتاج إلى ل  ال. حقيقة نفسه حديثال قداسته في القكما  "التي ال يناقشها أحدمغلقة ال

يس يوسف رسالةهكذا و واقع. لل نستجيب بالفعل حياة الفي  وهي معني ةة "التعددي  هذه احترام  على تثقيف تصبح رسالة جامعة القد 
 ويعيشها الوطن".لكنيسة التي تعيشها ا ةالفعلي  

ا، فلنعترف أن    الذينهؤالء الرجال والنساء ب نلتقي ة، في التعددي  بالفعل. نحو األعالي نايرفع يبدو لنا وكأن ه جذع الشجرةخامس 
الحاجة  مس  في أهم عن أولئك الذين  ندافع كما يجب أن اا خاص  هتمام  إ ا دائم   أن نوليهم . يجبينهامشي   ميمكن اعتباره

يس يوسف والذين تلق وا ويتلق ون تنشئة  100.000وال  الحالي ون  الطالبلحماية. ل طالب من القدامى المتخر جين في جامعة القد 
ون   ين.جتماعي  إل ونهوض تحو  عوامل  ليصبحوا مت جهة نحو اآلخرين، مدعو 

 

 



يس يوسف ورسالتها من خالل لبعض عرض  بعد  رسائل  هذا الذي يحملالشعار  رمز هذه العناصر حول هوي ة جامعة القد 
ة لين الجدد  أنتم بكمر نفك   ،عد  من  األولى السنة في طالب 1600من أكثر  الذين يبلغ عددكم في جامعة القديس يوسفالمسج 

لين من الشباب طالب 1،000العام وأكثر من حلقة اإلجازة   في الماستر والثالثة الثانية قتينالحل في السنة األولى من المسج 
 (ن  )منكم (ة)واحد كل   بفضل التزام  تبقى من أعمدتهوس وركائزه لبنانأعمدة  إحدىيس يوسف هي والدكتوراه. جامعة القد  

 يس يوسف.قيم جامعة القد   من أجل، اهمجتمعأعضاء كعضو من )ها( وتفانيه

 .جي دة 2016/2017أتمن ى لكم سنة أكاديمي ة 

اش اليسوعي    سليم دك 

 رئيس الجامعة


