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سيرتك  رجعُت إلى، تجاه جامعة القّديس يوسفالكريمة  لفتتكو  الكريم شخصكب لإلشادة هذه الكلمةل يإعداد خالل
ال  كمرجعة مرّ  في كلّ يرد ة كان ة الحقوق والعلوم السياسيّ اسم كليّ  ما لفت انتباهي هو أنّ . اإلنترنت شبكةة على الذاتيّ 

وهو تخّرج حصل يس يوسف من جامعة القدّ  1972عام الفي  كجوراء هذا الذكر فخًرا لتخرّ  بأنّ  شعرتُ . بّد من ذكره
 مكتب الخدمات القانونّيةشريًكا ل أصبحت  اليوم ا و محامًيا أمريكي   أصبحت   كجبعد تخرّ . Lyon "ليون "جامعة  عم الشراكةب
ة أكثر هذه الجمعيّ  تضمّ . بلد 31منتشرة في فرًعا  77 يتأّلف من محاماة دوليّ  مكتب و عبارة عن، وهDLA Piper ـ

نفسك  أنت  . فينفي العالم من حيث عدد الشركاء أو الموظّ  محاماة دوليّ  مكتبأكبر تشّكل محام وهي  4200من 
على رأس  أنت  دون الخوض في التفاصيل، من . تسوية النزاعاتو وشؤون الشركات  ،التحكيممجال ص في متخّص 

أوقات ، في أنت أيًضاو . وبناء الطاقة ،والترفيه ،ةة والالسلكيّ صاالت السلكيّ واالتّ  ،العديد من الشركات في مجاالت البنوك
 .في الشرق األوسط تلك الموجودة ةمستشار كبير للعديد من رؤساء الشركات وخاّص ، فراغك

لى أرض لبنان و  إلى المزدوج انتماءك الحظأن نأيًضا  من الطبيعيّ  مع  اشًطان ، أصبحت  منذ شبابك. ةجذورك األرمنيّ ا 
في الوقت و . 1977العام في منه  ، انسحبت  1973العام في  ض العامّ منصب المفوّ  يت  ، وبعد أن تولّ افة في لبنانالكشّ 

جمعّية الوهي جمعّية تعمل تحت رعاية ، Antranik "أنترانيكاّتحاد الشباب األرمنّي في  بكّل كيانكنفسه، بقيت  حاضًرا 
مة جماعّية في الشتات، حاضرة وناشطة في أكثر من ثالثين دولة، أكبر منظّ  يوه، UGAB  ةاألرمنيّ  الخيرّية العمومّية

منذ العام  AGBU   ةاألرمنيّ  الخيرّية العمومّيةجمعّية ال هذه في التزمت  العمل. ةة والرياضيّ مدارسها ومراكزها الثقافيّ ب
 من خالل ما. 2002العام حاد إلى تعيينك رئيًسا منذ الذي دفع أعضاء االتّ هو الواضح  اإلنسانيّ  كلتزامإ؛  1977

، حاد ال يقتصر على جمع األموال أو منح المساعدة لالجئين والطالبعملك على رأس االتّ  ، فإنّ تسّنى  لي أن أراه وأقرأه
 فيعلى لسانك  ستشهد بما جاءأ. جاًها لما فيه خير المجتمع وخارجهواتّ  معنًى عيّ التطوّ لمنح هذا العمل يّتجه  هولكنّ 

ة ولويّ ُتعطى باألة نا الدراسيّ ح  ن  ، كانت م  بل أربعين عاًماق: "L’Orient-le-Jour  "لوريان لو جور"جريدة  ك فيمقابلة مع
األرمن تعليم  ه يتوّجب عليناعتقد أنّ ن ّناك. ةاإلبادة الجماعيّ  بسبب وجود عقدةاألسنان،  وطبّ  الهندسة والطبّ  بطاّل إلى 
، نحن نساعد رجال الدين في الحصول على تعليم اليوم". "استخدامها أينما ذهبوا يمكنهم التي ن ه  م  الهم ل تتوّفرى حتّ 

. ةدراسيّ ال تناحن  م   استفادت من نّيةأرم ية هأوركسترا فيينا الفيلهارمونيّ في  ةالكمان الثاني ةعازف .انينأفضل، وكذلك الفنّ 



 
 

نريد أن يكون الشباب فخورين .  في وهبها منحة دراسّيةسنستمرّ ل عازفة كمان، إذا كانت لديها فرصة أن تصبح أوّ 
 ."أبطاالً  نشئأن نُ علينا يجب "  :قائاًل تختتم وأنت  ".بأرمينيا

شرف صديقنا القاضي الكبير شكري  الحفل الذي أقيم على خالل، لهذا السبب .األبطال نشئعلينا أن نُ يجب ، عمن
: قّدمت  لنا مفاجأتين، ال بل تحّديين ، و جنًبا إلى جنب اسميكمالصق  ، تمّ 190ار في الصفحة الزوّ  سّجل، في ادرص
عليكم مواجهة ، لجامعةا كإدارة، أنتمامعة هارفارد الشرق األوسط و ج ماة ههذه الجامعة وهذه الكليّ " : ل عندما قلت  األوّ 
 نسانبناء اإل عن طريق ،ز الذي ال حدود له، في التميّ فاظ عليها في هذا المكان المرموق ل في الحي المتمثّ التحدّ 

ح ن  صندوق الم   إنشاءمدروس عن  هلكنّ و   العفويّ اإلعالن التلقائيّ  تكمن فيالمفاجأة الثانية  .طالب المتكامل في كلّ 
 .ة في القانون والدراسات القانونيّ  أبطال المستقبل هؤالء، بألفضل الطاّل ة الذي نطلقه اليوم الدراسيّ 

لنا وللخّريجين، مه لنموذج الذي تقدّ على او  ينين وهذين التحّدي  أت  اتين المفاجإليكم على ه ، من خالل توجيه الشكراليوم
مواصلة مواجهة التحّدي والتحّديات من أجل  نا نحرص علىنّ  أن أقول لك إ، أودّ لديك تجاه جامعتكاالنتماء والوالء بحّس 
ة أن تعطيها أي جامعة يسوعيّ  تلك القيمة المضافة التي تودّ تعزيز ، لMagis  األفضل الذي يتضّمنز تنا في التميّ مهمّ 

لى و  إلى التنشئة ألنفسنا المزيد م نقدّ  ، نحن المتسّلحين بقّوة الوعي، أننودّ  لذلك .المتمّيزة يجلطالب والخرّ اة شخصيّ بناء ا 
 .دناأكثر لصالح شبابنا وبال أكثر فى تشعّ ة حتّ لهذه المهمّ  من الوسائل


