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 أيّها األصدقاء،

ملا  الرتحيب ابسم جامعة القّديس يوسف يف بريوت كلماتال يسعين إاّل أن أكّرر  
ُأضيف إليها الشكر لكم أنتم الذين  ،جتماعّيةلعالقة اإلافيها من عمق احملّبة وعراقة 

إّّنا ف. مةمداخالهتم القيّ  حاضرين الكرام على ملّبيتم الدعوة إىل هذا اللقاء واالمتنان لل
ذكرى األربعني لسنة اللنحتفل مًعا بذكرى عزيزة على قلوبنا مجيًعا، إّّنا اجتمعنا اليوم 

وهي مبادرة غرّيت صيدا ولبنان اجلنويب  يفمركز الدروس اجلامعّية املبادرة لتأسيس 
 تماعياا له وقعه يف حياتنا اليومّية.زمًخا فكرًّيا واج اجلنوبالكثري من املفاهيم وأعطت 

املؤّسسات واملقامات  يفالشكر لكم أنتم الشركاء يف حتقيق هذه املبادرة رؤساء وممثّل
 قتصاديّة واملدنّية واألمنّية والبلديّة، كنتم معنا يف املغامرة وما زلتم.الرتبويّة واإل

دّشن األب جان  أربعني سنة خلت،منذ  1977 )يناير( يف شهر كانون الثاين
لبنان و  صيدا آنذاك، مركز الدروس اجلامعّية يف جامعة القّديس يوسفرئيس  ،دوكرييه
. وعندما نذكر هذا اليسوعي الفرنسي الذي كّرس حياته خلدمة لبنان وخلدمة اجلنويب

الفكر والثقافة يف لبنان وخلدمة صيغة لبنان الواحد القوّي أببنائه مجيًعا وبوحدة أبنائه 
ونتذّكر مجيع الذين عملوا على إنشاء  الفّذةهذه الشخصّية مجيًعا، إّّنا حنّيي ذكرى 

وتناوبوا على  يف الربامّيةمثّ  صيدا -يف مدرسة مار يوسف الظهور يف البداية  ركزهذا امل
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ومنهم األبوين الرئيسني سليم عبو والراحل ُجّلت ذكراه  رسالتهلا حفظً إدارته وخدمته 
مصطفى أسعد األستاذ هلذا املركز  السابق ديراملرينيه شاموسي من دون أن ننسى 

يف خطابه  ،األب دوكرييه .ذكراه حّية فيناواملدير الشهيد أندريه ماّس الذي ما زالت 
حّدد ثالث ثوابت لن تُنسى على اإلطالق. الثابتة األوىل اليت  ،آنذاك الذي ألقاه

حتّدث عنها هي تلك الصداقة اليت كانت جتمع بني الرهبانّية اليسوعّية وجنوب لبنان 
ن السابع عشر منذ أجيال طويلة حيث إّن اليسوعّيني كان هلم دير يف صيدا يف القر 

جتماعّية والرتبويّة ويقّدم اخلدمة الروحّية لزّوار صيدا يقوم خبدمة الناس اخلدمة اإل
الذاهبني إىل األرض املقّدسة. ويف القرن التاسع  احلّجاجاألجانب من التّجار ومن 

يف  زدهرت املدارس الصغرى يف جنوب لبنان ومنها ما كان يرعاه اليسوعّيونإعشر 
املدارس حّّت اليوم مدرسة عني إبل ولقد بقى من آاثر تلك  اجلنوبجزّين وقرى 

حّّت اليوم  صامًدازال ما يف عني إبل مقرٌّ رهبانّية لراهبات القلبني األقدسني حيث لل
عندما أمضى  1948من صمود أهايل جنوب لبنان. ويتذّكر األب دوكرييه السنة 

 عطلته الصيفّية يف تلك البلدة املضيافة العزيزة.
إّن هتتّز فرًحا جلنوب لبنان، يقول األب دوكرييه وإىل الصداقة اليت جعلت القلوب 

لبنان وأن تؤّسس فيه شيًئا أرادت أن تكون حاضرًة يف قلب جنوب اليسوعّية اجلامعة 
ما ممّا عندها من الثقافة والكفاءة اجلامعّية. "فقلعة صيدا البحريّة ال ينبغي أن تكون 

ن نبين لبنان اجلنويب، فهذه مهّمة فلذلك علينا مجيًعا، أ  للعودة،اباًب للهجرة بل ابابً 
نشاء مركز الدروس : "لقد اخرتان صيدا إل وطنّية ابمتياز". يضيف األب دوكرييه قائالً 

اجلامعّية، بل إنّنا نريد أن تصل دائرة إشعاعه حّّت احلدود الالمنظورة للوطن اللبناين. 
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وعلى جامعات لبنان، وكان  .راء على طريق الثقافة وعلى طرق التطّورمحفال خطوط 
أرض البالد كّلها". وهكذا فإّن ما  غليل عددها إذ ذاك ال يتجاوز الثمانية، أن تروي 

ن هّم األب دوكرييه وال يزال مهّنا اليوم هو أن تستفيد الشبيبة وخصوًصا شبيبة كا
الشهادات  جنوب لبنان من التثقيف والرتبية اجلامعّية حبيث حتصل على أفضل  

 قتصادي.جتماعي واإلوأجودها وأن تساهم ابلتايل يف ّنضة اجلنوب وتطّوره وّنّوه اإل
، كانت 1977األب دوكرييه يف خطابه آنذاك يف السنة والثابتة الثالثة اليت أشار إليها 

. إنّه أعطى مثال وفلسطني وال يزاالن تتعّلق ابملآسي واآلالم اليت عاىن منها اجلنوب
الذي تراءى له املالك وطلب منه أن يذهب إىل  ،واجلامعة على امسه ،القّديس يوسف

عذراء. وهكذا فإّن يسوع املنفى إي إىل مصر أرض الكنانة مع يسوع املسيح وأّمه ال
واحلروب اليت يفتعلها أبناء  ا تقاسيه الشعوب من التهجري والتنكيلأراد أن يقاسي م

أتسيس هذا املركز اجلامعي، نتوّقف عند حقوق كّل أسرة  أصداءالبشر أنفسهم. فمن 
حتت سقف بيتها وعند حّق كّل إنسان حبماية أرض آابئه وأجداده. أن تعيش بشريّة 
عني إبل ابللغة العربّية كانت يف ر األب دوكرييه أّن الكلمات األوىل اليت تعّلمها ويتذكّ 

نشيًدا يتحّدث عن "أرض بالدي" وعن "العناية جبروح أبنائها". "وإن هربتم من هذه 
فعندما حتّل اجلامعة اليسوعّية يف أرض ". ؟ األرض فمن حيميها عند الضيم واملأساة

ثل أرض اجلنوب، تعيش معاانهتا وتقاسم أهلها ما معّينة، وخصوًصا يف أرض م
يعيشون، إاّل أّّنا تفّكر أيًضا ابلعمل من أجل مّدهم ابملهارات والكفاءات اليت تُعّزز 

 الصمود واالزدهار.
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أيّها األصدقاء، إن أتسيس هذا املركز منذ أربعني سنة وَعمله اجلامعي الدؤوب يف ظّل 
هم ب جان دوكرييه أمثرت وأينعت أزهارًا عديدة، صدى تلك الكلمات اليت قاهلا األ

يف إدارة األعمال  حّّت اليوم األلفي متخرّجوقدامى هذا املركز األكثر من  متخّرجو
علوم التنشئة على احلوار الديين ويف  التمريضّية وعلم الرتبيةوالعلوم  واآلداب الفرنسّية

وأيًضا اليوم يف علم الوساطة وعلوم احلياة  ابلشراكة مع مطرانّية صيدا للروم الكاثوليك
شاركنا يف ما قامت به نشيطة  يف رابطة   وقد جتّمع املتخّرجونوالرًّيضّيات  واألرض

سوف نسمع عنها مبا ستحّققه من أنشطة يف سبيل اخلّرجيني واجلامعة. وال شّك أن و 
 الوطين واحلوار مبا قّدمته من إسهامات يف التعليم والتوجيه والتدريب والتثقيف ،اجلامعة

أجيااًل متالحقة قياديّة أصحاب رؤًّي وعزمية أنشأت إّّنا  جتماعي والروحي والديين،اإل
وحّّت لبنان  احلنوبوقامت بدورها يف إّناء  واملفاهيم ، بّدلت الكثري من األموروإرادة

عياا ابلرغم من استمرار وجود بؤر اجلهل بسبب احلرمان وغياب جتماإقتصادًّيا و إ
 املؤّسسات احلكومّية الفاعلة. 

إّن جامعتنا مبا قّدمته إّّنا كانت وفّية لوثيقتها التأسيسّية اليت تنادي للعمل من أجل 
الثقايف واجلامعي فال جيوز أن يكون  ورقّيهم أبواصر املواطنّية وحدة لبنان ابحّتاد أبنائه

من بعض شوارع بريوت فقط بل إّن العلم هو للجميع  املتعلّ مرأمسال لبنان البشري 
يتكّون من أبنائه كافّة. فبهذا النهج وهبذه الروحّية تستمّر اجلامعة ورأمسال لبنان 

أكثر من أجل ، تقوم مبا تستطيع القيام به ال بل صيدا واجلنوباليسوعّية حاضرة يف 
يف النمّو والتطّور والتكامل واالرتقاء ابإلنسان إىل األعلى  اجلنويب أن يستمّر لبنان

واألفضل. فاليوم إذ أهّنئ أبناء هذا املركز على عيدهم األربعني إدارًة وأساتذة وطاّلاًب 
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أتت  أنفسنا ألّن الثمار بعد أربعني سنة من العمر دامى من املتخّرجني، فإّّنا ّنّّنءق
كّية وطعمها ز وفرية، نرّية وانضجة أسهمت وتسهم يف إغناء روح اللبنانّيني برائحتها ال

وهبذا املبدأ الفاعل واحلقيقي الذي حتّدث عنه حضرات احملاضرين يف  اللذيذ
مداخالهتم والذي يقول أبّن املواطنّية، مواطنّية احلقوق والواجبات، مواطنّية املساواة 

م املتبادل والوحدة اللبنانّية هي املقياس ملدى حمّبتنا لبعضنا البعض واألخّوة واالحرتا
. فها حنن على الوعد وانتمائنا للبنان ولقدرتنا على مواجهة الصعوابت واألزمات

، منارة علم وثقافة وحفاظ على الدين صيدا واجلنوبمستمّرون أبن نبقى هنا يف 
تعّددان اللغوي والبشري يف و  فرانكوفونّيتنان يف و متمّيز  نّناألنبقى واألخالق، 

نا إىل الرتبية تعلى إعداد جيل النخبة والقيادة ويف نظر  جتماعي، يف عزمنا املستمرّ واإل
اجلامعّية ال كمجّرد تسليم شهادات، بل تكوين أشخاص، شّبان وفتيات على أعلى 

طّور يف منهجّياهتا وطلبها درجة  من الكفاءة واملهارة. واجلامعة مبا ختطو به من تقّدم وت
لالعتماد من أرقى املؤّسسات الدولّية وانتقاهلا إىل مراكز متقّدمة يف التصنيف الدويل، 

يف طرابلس والشمال وزحلة والبقاع  كافّةً   إّّنا تعمل يف الوقت نفسه من أجل مراكزها
 هي فهذه املراكز املّتحدة وكذلك يف صيدا واجلنوب. دولة اإلمارات العربّيةبويف ُديب 
 وعلى العامل أمجع لة الراقية اليت تطّل منها جامعتنا على لبنان والعامل العريبياملرآة اجلم
ها يف سبيل الوطن وأبنائه من دون متييز أو حماابة، إذ إّن إمياّنا اثبت أبن إبرادة متيُّز 

عل اجلميع جيمن يعمل للوطن اللبناين مبختلف أجنحته ومناطقه هو الرابح وهو الذي 
  راحبني بكفاءاهتم وشخصّياهم املمّيزة.
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. شكًرا لكم حتفال ابلعيد وأنتم أصحاب العيدأتيتم لال أنتم الذين شكًرا لكم مجيًعا
ضرة والشكر حلهذه املناسبة، و هذا االحتفال  كمقلبمن أعددمت مجيًعا أنتم الذين 

 يوم حبقّ  اليوم هذا املتطّوعني اليوم جلعل والطالباتاملديرة ومجيع فريق العمل والطاّلب 
 اجلنويب. ولبنان صيدا يف اليسوعّية اجلامعة مركز

وكلماتك الرائدة، صاحبة السعادة السّيدة هبّية احلريري على حضورك  لك  وشكًرا 
سة للمواطنة الصاحلة عرب النمّو السّيدة دًّيان فاضل على كلماتك املؤسّ   شكًرا لك  

قتصادي ك حضرة الرئيس حمّمد صاحل على دعوتكم إىل النهوض اإلالدائم وشكًرا ل
 عرب اجلامعة والثقافة.

 عشتم،
 ،صيدا واجلنوبعاشت اجلامعة اليسوعّية يف 

 وعاش لبنان.


