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 أيّها األصدقاء،

 الدكتورة مااي خرّاط بكم وبنا أمجل ترحيب بلطيف الكالمحضرة املديرة  رّحبتلقد 
لعالقة االجتماعّية. افال يسعين إاّل أن أكّرر الكلمات ملا فيها من عمق احملّبة وعراقة 

نا مجيًعا، إّّنا ذكرى األربعني سنة مًعا بذكرى عزيزة على قلوبلنحتفل إّّنا اجتمعنا اليوم 
 زحلة والبقاعأتسيس هذا املركز وهي مبادرة غّّيت  الكثّي من املفاهيم وأعطت ملبادرة 

 .وعلى هذه املنطقة ابلذات له وقعه يف حياتنا اليومّيةواقتصادايا زمًخا فكرايا واجتماعياا 
املؤّسسات واملقامات  ي فالشكر لكم أنتم الشركاء يف حتقيق هذه املبادرة رؤساء وممثّل

 وما زلتم.واملسّية الرتبويّة واالقتصاديّة واملدنّية واألمنّية والبلديّة، كنتم معنا يف املغامرة 
 

 أربعني سنة خلت،منذ  1977 )يناير( من شهر كانون الثاين الرابع والعشرينيف 
آنذاك، مركز الدروس  جامعة القّديس يوسفرئيس  ،األب جان دوكرييهدّشن 

. وعندما نذكر هذا اليسوعي الفرنسي الذي كّرس حياته زحلة والبقاعاجلامعّية يف 
خلدمة لبنان وخلدمة الفكر والثقافة يف لبنان وخلدمة صيغة لبنان الواحد القوّي أببنائه 

مجيع أيًضا ونتذّكر  الفّذةهذه الشخصّية ّيي ذكرى مجيًعا وبوحدة أبنائه مجيًعا، إّّنا حن
 يف جناح صغّي من الكلّية الشرقّية مّث يف تعنايل ركزالذين عملوا على إنشاء هذا امل
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ومنهم األبوين الرئيسني سليم  رسالتهلا حفظً وتناوبوا على إدارته وخدمته وأعايل زحلة 
أن ننسى أّول مدير هلذا املركز  عبو والراحل ُجّلت ذكراه رينيه شاموسي من دون

سالمة  د. بيك مثّ لمّث األب املرحوم ميشال ها العميد فايز احلاج شاهنياألستاذ 
قال  آنذاك يف خطابه الذي ألقاه ،األب دوكرييهف .األستاذ جان مراد وبعدهمخوري 

 ما يلي :
 
عقل، ال للتعليق  أوّد أن أعيد إىل األذهان يف بداية كلميت عبارًة قاهلا الشاعر سعيد"

عما قاله إذ إّن ال تعليق على كالم الشعراء، لكن لكي تصبح عبارته زرًعا ينضج يف 
لقد قال سعيد عقل كلمة  ح هذا الزرع أرزًة حتت مشس اللـه.قلوبنا، قبل أن يصب

فيا هلا من  شهّية : "عندما حتّب وطنك، إعمل املستحيل لكي ال تشّوه منظره".
زالت تالحقنا حىت اليوم لنحافظ على مجال لبنان والبقاع، ألّن من ما وصّية عظيمة 

 حافظ على اجلمال، حافظ على الروح والِقَيم.

ماذا يعين أن نؤّسس مركز الدروس هذا لزحلة وألبناء البقاع ":  يضيف األب دوكرييه
بني خصوًصا؟ صحيح أّن الكلّية الشرقّية كانت تؤّمن بعض دروس التعليم العايل 

راّنا، وها حنن نكمل املسّية عرب أتسيس هذا املركز اجلامعي. الكلّية الشرقّية جد
من مؤّسسات الوطن. إالّ  مئويّتان وجامعة القّديس يوسف مها مؤّسستان عريقتان

ننا أبّن أجيااًل من اللبنانّيني كافحوا لكي ذّكراتمّنا، و  ذّكراننا أبّن لبنان هو أكربتأّّنما 
 ."ياايبقى هذا الوطن ح
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الوطن هو حبّد ذاته إرادة العيش مًعا. ":  ولقد أضاف األب دوكرييه يف ذلك اليوم
والوطن يعين التعّلق ابألرض. ولبنان ليس جمّرد مؤّسسة جتاريّة. لبنان هو األرض أّوالً 
ويف لبنان اجلديد ينبغي علينا أن ندرك أمهّية ال األرض فقط، بل الشعب الذي يعيش 

شعب، هناك ار هذا الاختبيف على هذه األرض، شعب القرى والبلدات الصغّية. 
غىن البشري املرتاكم لديه، وألّن هذا الشعب هو غينٌّ السلوكّيات تظهر مدى 

 . "على لبنان أن يبقى حياا وأن تبقى األرض فال تزول القرى والبلدات ،إبنسانّيته
 

ح أن يكون صلُ ا يف الذاكرة، بل إنّه مشروع يَ يبقى فقط حيا ال ما قاله األب دوكرييه 
النهوض أبرضنا وقراان. وعندما يتحّدث األب دوكرييه عن  خريطة عمل من أجل

( الزراعّية يف Bourg-en Bresseبورغ آن بريس )األرض وهو الفرنسي اآليت من منطقة 
بدأ قد فرنسا، إّّنا كان يتحّدث عن الربامج األكادميّية اجلامعّية اليت كان املركز 

واهلندسة الزراعّية واهلدف يف ذهنه تطوير بتدريسها مثل إدارة األعمال والعلم اإلداري 
ة إىل االنتاج فالتسويق، ألّن أرض البقاع معطاء رة األعمال الزراعّية من الزراعإدا

فرّّبا نطرح على أنفسنا السؤال التايل العلم كما حتّب الشعر،  وعاصمة البقاع حتبّ 
؟  سنة 40ييه منذ يتبعه سؤال آخر : ماذا حتّقق من األهداف اليت رمسها األب دوكر 

وماذا علينا أن نفعل اليوم وغًدا ليستمّر هذا املركز يف نشاطه مع العلم أنّه يف السنة 
زحلة والبقاع عندما كانوا اأُلول يف إنشاء هذا املركز يف  ،ًدااكان اليسوعّيون روّ   1977

يف وبعد أن كانوا من األوائل يف إنشاء دير تعنايل ومزرعته كمركز زراعي ّنوذجي 
منتصف القرن التاسع عشر وضّحوا بدمائهم شهداء يف الدفاع عن قضّية احلريّة 
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 زحلة والبقاعيف  اليوم والواقع أّن اخلارطة اجلامعّية. يف هذه املنطقة ابلذات والتنوّع
تنافس خارطة بّيوت من حيث عدد املؤّسسات واألبنية املمّيزة ونوعّية التعليم 

هذه حيث لعبت اجلامعة اليسوعّية دوًرا يف إّناء قد حتّقق الكثّي ل ،واجلودة. نعم
قتصادايا ويشهد على ذلك اآلالف مّمن هم من خّرجيي إفكرايا وجامعياا و  املنطقة

والعلوم التمريضّية  واهلندسة الزراعّيةيف إدارة األعمال  وقدامى هذا املركز حىّت اليوم
سوف نسمع و شاركنا يف ما قامت به خّرجيني نشيطة  ا يف رابطةوقد جتّمعو  وعلم الرتبية

ّبا  ،عنها ّبا ستحّققه من أنشطة يف سبيل اخلّرجيني واجلامعة. وال شّك أن اجلامعة
جتماعي واحلوار اإل قّدمته من إسهامات يف التعليم والتوجيه والتدريب والتثقيف

، وإرادةأجيااًل متالحقة قياديّة أصحاب رؤاي وعزمية أنشأت إّّنا  والروحي والديين،
قتصادايا إوحىّت لبنان  املنطقةبّدلت الكثّي من األمور وقامت بدورها يف إّناء 

 السياساتجتماعياا ابلرغم من استمرار وجود بؤر اجلهل بسبب احلرمان وغياب إو 
 احلكومّية الفاعلة. 

 
إّن جامعتنا ّبا قّدمته إّّنا كانت وفّية لوثيقتها التأسيسّية اليت تنادي للعمل من أجل 

الثقايف واجلامعي فال جيوز أن يكون رأمسال لبنان  ورقّيهموحدة لبنان ابحّتاد أبنائه 
من بعض شوارع بّيوت فقط بل إّن العلم هو للجميع ورأمسال لبنان  املتعلِّمالبشري 

ئه كافّة. فبهذا النهج وهبذه الروحّية تستمّر اجلامعة اليسوعّية حاضرة يف  يتكّون من أبنا
، تقوم ّبا تستطيع القيام به ال بل أكثر من أجل أن كل زحلة والبقاع وكل لبنان

 يف النمّو والتطّور والتكامل واالرتقاء ابإلنسان إىل األعلى واألفضل.  يستمّر لبنان
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ركز على عيدهم األربعني إدارًة وأساتذة وطاّلاًب قدامى من فاليوم إذ أهّنئ أبناء هذا امل

نّّية و أتت وفّية،  ،بعد أربعني سنة من العمر ،املتخّرجني، فإّّنا ّنيّن أنفسنا ألّن الثمار
كّية وطعمها اللذيذ. فها ز وانضجة أسهمت وتسهم يف إغناء روح اللبنانّيني برائحتها ال

، منارة علم وثقافة وحفاظ زحلة والبقاعحنن على الوعد مستمّرون أبن نبقى هنا يف 
تعّددان اللغوي يف و  فرانكوفونّيتنان يف و متمّيز  نّناألنبقى على الدين واألخالق، 

 ناتعلى إعداد جيل النخبة والقيادة ويف نظر  والبشري واالجتماعي، يف عزمنا املستمرّ 
إىل الرتبية اجلامعّية ال كمجّرد تسليم شهادات، بل تكوين أشخاص، شّبان وفتيات 
على أعلى درجٍة من الكفاءة واملهارة. واجلامعة ّبا ختطو به من تقّدم وتطّور يف 
منهجّياهتا وطلبها لالعتماد من أرقى املؤّسسات الدولّية وانتقاهلا إىل مراكز متقّدمة يف 

ا تعمل يف الوقت نفسه من أجل مراكزها مجيًعا ويف طليعتها مركز التصنيف الدويل، إّنّ 
الذي كان طليعة املراكز اجلامعّية االقليمّية اليت أتّسست كّلها يف السنة  زحلة والبقاع

وحنن نعتّز أبن نكمل املشوار مع مركزان يف البقاع حيث ابشران جزئياا بفرع  .1977
فس واملاسرت يف التكنولوجيا الصناعّية واحلبل على لكلّية اهلندسة وإبجازة يف علم الن

 اجلرّار.

جلميع أتيتم لالحتفال ابلعيد وأنتم أصحاب العيد. شكًرا  أنتم الذين شكًرا لكم مجيًعا
. شكًرا لكم لى الصعيد املعنوي أو املادييساعدون هذا املركز إن كان ذلك ع الذين

أكنتم من فريق عمل املركز أم من  هذا االحتفال كمقلبمن أعددمت مجيًعا أنتم الذين 
للدور الذي تقوم به يف اهتمامها ضرة املديرة والشكر حل اخلّرجيني أو اخلّرجيات،
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مقطًعا من شعر لشاعر عظيم من وعنايتها بكافّة أمور املركز وطالّبه، وأختم مرّدًدا 
 زحلة هو فوزي املعلوف :

 ومذهبا فؤاًدا فيها يقّيدان والوال بزحلة ليالينا أتنسى"
 نراقب يف النهر اللجني املذواب    الصفا ضفة على ينامتشّ  أتنسى    
 ابهوقد سدلت يف غيهب الليل غي متّر بنا الغادات شاردة اخلطى   

 جمدين وجًدا منشدين تشببا ونقفو خطاها خافقني صبابةً 
 فتهرابتتبعنا تلك الظباء  وتلتحف الظلماء خشية أن ترى   

 "واي لك عهًدا كان كاحللم طّيبا فيا لك بعًدا صار يقظة حسرةٍ 
 

أيّها األحّباء، ها حنن على العهد ماضون يف مسّيتنا وسوف نعمل املزيد لكي يصبح 
 .احللُم طيّـًبا وطيّـًبا

 عشتم،
 ،زحلة والبقاععاشت اجلامعة اليسوعّية يف 

 وعاش لبنان.


