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 حضرات اآلباء واألخوات، حضرات السادة والسّيدات رؤساء المدارس والشركات،

 األستاذ سابا زريق، رئيس مؤّسسة سابا زريق،حضرة 
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التجديد هو الذي حّثها على دعوتنا هنا : إال أن أؤّكد لكم ما أخبرتنا به السععععععععععععّيدة المديرة للتّو  في بداية هذه الكلمة، ال يسعععععععععععععني
هو الذي يرّحب بنا  الشعععععععععععماليّ  الحرم الجامعّي في لبنان -تجديد جامعة القّديس يوسععععععععععع  إّنه  ،لشعععععععععععماليّ ا َحَرم لبنانفي بالذات 

عودة الحيوّية  إّنه ،والدة جديدةهو  التجديد باختصعععععععععععار، إنّ  .ما هو التجديد ؟ إّنه لسعععععععععععؤال وجودّي مهمّ  .ويرّحب بكم كما ترون 
ا عودة الرتيى، حّتى لو كّنا ال نزال في شععععععهر  وهطائر الفينيق، و  إحياء عودةوهو ، ظهور أفكار جديدة مهّمة هوالطاقة، إنّ  أيضععععععة

 : يحتوي هذا التجديد على ثالثة عناوين، في سياقنا (.فبراير)اط شب

، الدكتور سعععابا زريق سعععتاذيتعّلق العنوان اأّلول بالشعععخل المسعععؤول عن تجديد المباني التي ترّحب بنا اليوم، وهو ليس سعععو  األ
فعة خّريجيرئيس مؤسععععّ   بعد. التي نفتخر بها ةالعلوم السععععياسععععيّ و  ة الحقوق كليّ في  1975العام  سععععة سععععابا زريق، وهو من قدامى دي

 المكتبة وأنّ  تتجاوز  حدود المساحة كانتأنّ  م، اعتبرتي عملمكتبة وقاعتّ ن تضمّ التي تو سابا قيصر زريق المساحة المخّصصة ل
؛  عرفتا ما كان يجب القيام به مالثاقبة وديناميكّيتك مإّن نظرتك. الّلقاء فيها  قاعات يطيبتسععتحقّ واإلنسععانّية كانت ة العرتيّ  الثقافة

شعهادة  مسعاحة سعابا زريق ، أصعبحتبالعمل واليوم وها أنتم تقومون ، ة وتركة رئيس الجامعةالمدير  السعّيدة ، وتدعم منملقد اقترحت
بحيث يمكن للذين يسععتفيدون من الثقافة  تناسععقالذوق الرفيى والجمال الم كذلك، و عليه العطاء والتضععامن على ما يمكن أن يكون 

، ةنشعععععععاءات الحجريّ د اإلته عن  ديناميّ لكن وجود سعععععععابا زريق ال يقتصعععععععر على ذلك ؛ لم تتوقّ . ينكبيرَ  االحتفال به بفرح وحماس
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ا قام بهاة األكاديميّ لمؤّسسة اهتمامات  إلى ا ضمّ  هولكنّ  روع الدراسات مشهو ورج سعادة الدكتور إميل يعقوب والدكتور ج مشروعة
ا لمهمّ ة، إغة العرتيّ ة باللّ ، خاّص العليا  .مكتبةالة متدادة

مى السعععّيدة المديرة، أوّد أن أشعععكركم على والئكم لّلغة العرتّية واألدب العرتّي، من جهة، ولوالئكم لوضععععكم كخّريل جامعة القّديس 
 كم، بفضعععععععععلوالتي في حرمها في الشعععععععععمال لجامعة القّديس يوسععععععععع يوسععععععععع  الذي يفتخر بانتمائه إلى األّم المرّتية وقيمها ووالئكم 

ا، تجدّ م في الشعععععععمالأصعععععععدقائكبفضعععععععل و  كون به د وعودها بأن تبقى منارة للعلم والعيش معة  الخطّ  مثلنا وهو في لبنان الذي تتمسعععععععّ
ا على سععععة صعععدرك منشعععكرك .لجامعتنا االسعععتراتيجيّ  الذي ال حدود له سعععو   مية ولحماسعععكفي مواجهة التأخيرات المؤسعععسعععّ  مأيضعععة

 .ةالمهمّ  د وفي خدمةالقيام باألداء الجيّ 

يتعّلق العنوان الثاني من هذا التجديد باسععم وجودنا الجامعّي في الشععمال وفي المناطق ؛ بدالة من مركز الدراسععات، نختار العنوان 
ا، ولكّنها الجامعة نفسععععها هي  في شععععمال لبنان لنقول إّنها ليسععععت الجامعيّ الحرم  -جامعة القّديس يوسعععع  : التالي  مركزةا ضععععائعة

 "تعنايل"الموجودة من خالل الحرم الجامعّي في شععمال لبنان، واألمر نفسععه تقّرر بوجودنا في صععيدا من أجل جنوب لبنان وزحلة 
ا أمام التطّورات ب أسعععوةة  حرم شعععمال لبنان،إّن . من أجل البقاع نوّد أن يكون . الجديدةالحرمين اإلقليميين اآلخرين، سعععيكون مفتوحة

صعينا األكاديميّ  ة به ونعمل مى متخصعّ سعة خاصعّ هذه المسعتجّدات، لديكم فكرة مسعبقة عنها، . ين للقيام بذلكلكّل حرم جامعّي مؤسعّ
نا فاجئيزال يي ال ذال (ESIB) بيروت في لمعهد العالي للهندسععةة لأوّد اإلصععرار على إنشععاء مناهل من السععنوات التحضععيريّ لذلك 

من ، في الهندسةعلى االعتماد األكثر شهرة  ي حصل للتوّ ذالشهيرة وال" البوليتكنيك"مدرسة بإرسال مجموعات من الطالب إلى 
، المقبل( سبتمبر) شهر أيلول بتداءة من ذلك إسيتمّ . من دون مالحظات ألمريكيّ ا  ABET مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا

إجازة في علم برنامل ح تافتا ، سععععيتمّ عالوة على ذلك. ة وآدابهاغة الفرنسععععيّ اللّ في الماسععععتر والدكتوراه ب فة إلى الدراسععععات العلياإضععععا
في شعععععمال   أن ّتدرَّسها تسعععععتحقّ ، ولكنّ ة لبيروتصعععععات الجديدة ليسعععععت مخصعععععّ التقنيّ  على أنّ  ا يدلّ ، ممّ البيانات في شعععععمال لبنان

حقيق التنمية العادلة ممكن الحتياجات الناس والمناطق من أجل ت ى حدّ الجامعة على اسعععععععععععتعداد لالسعععععععععععتجابة إلى أقصععععععععععع. لبنان
 د من أنّ أنا متأكّ . في المناطق جامعة القّديس يوسعععععع  س مراكز، مؤسععععععّ Ducruet شعععععععار األب دوكروييه كما كان والمسععععععتدامة

ق على التألّ  مساعدة الحرم الجامعيّ ة المساهمة في هذا التجديد من أجل في شمال لبنان سيعرفون كيفيّ  خّريجي جامعتنا القدامى
 .والنموّ 

ا علينا والذي كان مسؤوالة عن شؤون المركز مذ رحل صديقه، األب  العنوان الثالث الذي يتناول التجديد يتعّلق بشخل عزيز جدًّ
ا لهذا الحرم الجامعيّ  عّمن أتحّدث، أنتم تفهمون  .سليم عبو، إلى مسكن اآلب، أب يسوع المسيح قبل شهرين تقريبةا، وعّينه رئيسة

 ابالطبى، جّددت السعععّيدة فادي .علم الجمّيل، وهي إنسعععانة شعععغوفة بعملها، وطالبها، وحرمها الجامعّي، وجامعتها إّنها السعععّيدة فادي
 ببساطة أن أقول إنّ  أودّ  .تجديدة تجديد اإلنسان عندما يقوم بعمليّ  يتمّ . وورش العملقيادة جميى المشاريى توّلي نفسها من خالل 

شعععععععخصعععععععان يتمّتعان ه عندما يجتمى هو أنّ  ادة فاديوالسعععععععيّ  مه من هذا المشعععععععروع الذي أنجزه األسعععععععتاذ زريقالدرس الذي يمكن تعلّ 
ا ا إال النجاح وجعل هذا اإلنجاز الرائى، ال يمكنهملسبب وجيه ساحمبال  .ييحتذ  به نموذجة
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ا بسعععياسعععة إيرتبط هذا الحماس الذي تشعععارك به الجامعة  في المائة  60 منها تفيدالتي يسععع في إعطاء الِمَنح الدراسعععّية ةجتماعيّ دومة
ة وعلم النفس وأولئك الذين غة العرتيّ ةة أولئك الذين يتابعون دراسععععععععععععععات عليا في اللّ ، خاصععععععععععععععّ من الطالب في هذا الحرم الجامعيّ 

ها الجامعة تختار التضعععععععامن مى طالبها عندما يكون ذلك ضعععععععروريةا وأنّ  قول إنّ ة وذلك لنالفرنسعععععععيّ  في اآلداب يتابعون الدراسعععععععات
نا نريد أن تكون ألنّ  الذي يتمّتى بالجودة هو  النجاح المسععععععععععتحَّق، لكنّ  هو نجاح طالبناالمهمّ   .ةمن أجل الخدمة جامعة في مهمّ 
زنا كجامعة في مناخ يمكن أن يميّ  هذا .مة هنا كما في بيروت صععععععحيحة وتعكس مسععععععتو  الشععععععخل الذي يحملهاالشععععععهادة المقدّ 

 .ثمنها ة وأكثر سلعة يجب دفىة وأكاديميّ قيمة معنويّ أقّل   حيث تصبح الشهادةلبنانيّ 

 إنّ ". إن في أطوائها باب الخلود ،ثقوا باألحالم: "أصعععععدقائي األعّزاء ، كتب مفّكرنا الوطنّي من شعععععمال لبنان جبران خليل جبران 
ة ، وخاصععععععععععععععّ خدمة لبنان ككلّ ق أحالمنا ورغباتنا من أجل حقّ ق وما زال يحقّ  ،في هذا الحرم الجامعيّ  يينَجز إنجازه وال يزال ما تمّ 
والخير والذين  ةحبّ مالحّس اإللتزام من أجل ب وأشعععععععععخال يتمّتعون ، يتمّتعون بالكفاءةال أشعععععععععخ إّنهم. لجزء الثمين من بلدناهذا ا

ة . هو فرح وواجععب( هنّ ) وترقيتهم (هنّ ) من أجععل تنميتهم ومعهنّ ي ؛ العمععل معهم ة مواجهععة التحععدّ يعرفون كيفيععّ  طالبنععا هم علععّ
التزامهم جل أمن  الجامعيّ  ناحرمين في مين واإلداريّ المعلّ  نشععععععععععععععكر. ر جهودهم ونتمّنى أن تيَتوَّج هذه الجهود بالنجاحنقدّ وجودنا، 
ورؤسععععاء المدارس والمصععععارا والشععععركات، نشععععكركم على  ،ةوالدينيّ ة ، السععععلطات المدنيّ الموجودين هنااء أصععععدقائي األعزّ . اليوميّ 
دارته الجامعيّ  ناحرمدعمكم ل  .وا 

 .واإليمان هذا، بلد الجمال لبنان  يتناسب مى وطننامشىّ  في تحقيق أحالمنا من أجل غد   نستمرّ ا، فلمعة 


