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 حتفال بعيد "التطوّع واملتطّوعني"،حتفال، اإلإلهذا ا أهاًل وسهاًل بكم مجيًعا يف

 C’est la fête du bénévolat et du volontariat, la fête des volontaires.  

ّن جمتمًعا من إوأهل التطوّع يف اجلامعة اليسوعّية،  ،أنتم املتطّوعني ،أوّد أن أقول لكم
وحنن يف لبنان نعتزُّ حبضارتنا،  ! إنسانّيةدون تطوّع ومتطّوعني هو جمتمع بال حضارة 

حضارة التضامن، ألّن يف قراان وبلداتنا، كان هنالك عادة محيدة هي حضارة التعاون 
بني األهل واجلريان إلجناز ما ال يستطيع فرٌد لوحده أن يقوم به. نعتّز حبضارتنا، إالّ أنّنا 

علينا أن نقاوم ذلك ابلرغبة ابلتطوّع ة وحّب الذات الذي استشرى اليوم، أمام األاننيّ 
أكنتم يف حلقات اتبعة  ،ي نشاطكم وعطاءكميكم مجيًعا، أحيّ أحيّ  وحبّب التطوّع.

أو  للجامعة مثل دائرة احلياة الطالبّية واليوم السابع واملرشديّة العاّمة أو يف دائرة الرايضة
ات خرييّة وشبابّية خارج أو يف مجعيّ  يف النوادي اجلامعّية اليت فاق عددها األربعني

الصحيح ولبذل الذات فإّنكم تعطون املثل األعلى لغريكم للعمل التطّوعي  ،اجلامعة
ٍر أو َبَدل ألّنكم مؤمنون أيّها الشباب والشاابت اعات والكفاءة املاهرة من دون أجوالس

ة اآلخرين ومن أجل قضيّ  يعطي من دون حساب وأبّن التطوّع من أجل ،أبّن من حيبّ 
إنسانّية حمّقة أو بيئّية إّّنا هو من صفات املواطن الذي ال يقول للوطن ماذا أعطيتين بل 
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الوطن وقضااي الوطن مبا فيه الكفاية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه  يقول لنفسه :"هل أعطيت  
 "! إزدادت فيه األاننّية والفسادولزرع احملّبة يف النفس والسلوك يف وقت 

جزًءا ال يتجزّأ  تاألعمال التطّوعّية اليت أصبح يف بالد الغرب ىهل تعلمون ماذا ت سمّ 
 ؟ واجلماعيّ  احلياة والوجود على الصعيد الفرديّ  فلسفةمن 

( إلّن احلضارة Le capital social" )جتماعيّ إّن أعمال التطوّع هذه ت سّمى "رأس املال اإل
مثل التضامن واحرتام الضعيف  املعاشة، جتماعّيةاإلنسانّية هي تلك تقوم على الِقَيم اإل

والفقري وتعزيز العيش مع اآلخر املختلف وهي اليت ال ت شرتى مباٍل أو جباه بل هي فقط 
ارس بروح اخلدمة والرسولّية. فليكن التطوّع مثل التدّين ك ن له املساحة تال بل فل ،ُت 

صدقة، والسالم صدقة،  العدلف .الكبرية ألّن املعاملة احلسنة هي من ابب الدين واإلميان
 ،وزايرة املريض واملسّنني صدقة بتسامة يف وجه الغرابء صدقة،واإل وبناء املواطنة صدقة،

 .جتماعيّ ونظافة الشارع هي صدقة والصدقات كلُّها أعمل تطّوعّية تشّكل رأس املال اإل
هو املوارد البشريّة املثّقفة جامعيًّا، وأحّب أن أضيف  نقول إّن رأمسال لبنان األساسيّ 

هي املوارد البشريّة الكفوءة، وهي أيًضا تلك اليت  وأن أقول إّن رأمسال لبنان احلقيقيّ 
األخالقّية و تعّلمت التطوّع إاّبن الدراسة اجلامعّية، فجمعت ما بني الكفاءة العلمّية 

قتصاديّة جتماعّية واإلتزمة بقضااي شعبـها اإلالقائمة على العطاء من دون مقابل واملل
 ! واإلنسانّية والصحّية

 حنن على أبواب األعياد،
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فال نرتك معوًزا أو شيًخا أو مهّمًشا لوحده يف هذه األاّيم بل فلنتضامن معه ال ابلقول 
مبواكبة  الذكيّ  فحسب بل ابلفعل على الدوام، ولنكن دوًما على املوعد مع العمل املدنّ 

 لتزام، جلهود والعطاء واإلا
لكم واحًدا فواحدة على ما تقومون به من جليل األعمال ولن أنسى أبن أقول شكًرا 

 .هاجتماع من دائرة احلياة الطالّبّية وغري جتماعّية، وشكًرا ملن نظّم هذا اإلاإل
كّل كتب يف ملّف  ويف هذه املناسبة أودُّ أن أقول لكم أبّن اجلامعة لديها مشروع أن ي  

طالب ما قام بـه من أعمال تطّوعّية، فذلك يبقى حمفوظًا يف الذاكرة ويستطيع الطالب 
الذي حصل على شهادته أن ي ربَز ما قام بـه من أعمال خرٍي وحمّبة وعطاء من أجل 

 اآلخرين.
يف  ريوا للحديث عن العمل التطّوعيّ تحتفالّية، مربوك للذين اخومربوك لكم هذه اإل

 .جتماعيّ وك للذين سوف حيصلون على درع التقدير لنشاطهم اإلاجلامعة، ومرب 


