
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في توقيع إّتفاقّية إنشاء 
 صندوق ِمَنح دراسّية جامعّية باسم "ميا تايلور حاتم" بين السّيدة ريتا نبهان حاتم وجامعة القّديس يوسف

قاعة إجتماعات  –الظهر ، في الساعة الخامسة من بعد 2019تشرين الثاني )نوفمبر(  28، في في بيروت
 رئاسة الجامعة.

 

 العزيزة ريتا،

، فريق الخدمة االجتماعّية فرًدا من أفرادوبصورة خاّصة  في بيروت فرًدا من أفراد جامعة القّديس يوسفلعّدة سنوات كنِت 
ينظرون الخدمة االجتماعّية هي دعم حقيقّي لشبابنا بحيث  هم في حياتهم اليومّية.ينساعدتإلى مئات الطالب و  ُتصغين

لقد اكتسبِت تماًما تقنّيات التنشيط االجتماعّي، فأنِت مسؤولة عن وحدة الخدمة  إلى المستقبل الذي يرتسم أمامهم. صفاءب
جدة في السجون، او تاالجتماعّية في حرم جامعّي كبير، وتقّدمين خدمات قانونّية إلى أشخاص متروكين، وأنِت م

 بادرة أمل يفتقدها الكثير من األشخاص. التي ُتعَتَبر المحّبة وباختصار، أنِت تهبين نفسك بالكثير من

يوًما تهمسين في أذني بأّنك ترغبين القيام بأمٍر ما من خالل ابنتك ومعها : ميا تايلور حاتم. قلُت  بكّل بساطة، أتيتِ 
لكن ما  ة سّيدة الجمهور.الجامعة، وهي المسّجلة في مدرسب ستلتحق مستقبالً لنفسي إّنك تفّكرين في مستقبلها كطالبة 

اآلالف من  فيأن تبدأ في التفكير في اآلخرين،  مع ابنتك ومن خاللها، أردتِ  أردِت القيام به كان أبعد من ذلك.
ن والذين يرون في مجال معيّ  تفي بيرو  في جامعة القّديس يوسف تلّقي تنشئتهمالذين يرغبون  هؤالء الطالب الشباب

ن من مساعدة اآلخرين، أولئك ى يتمكّ حتّ  اباسمهِمَنح هو أفضل من إنشاء صندوق  : ما لي قلتِ  .أمامهم وصًداالباب م
، إال أّنني، ِمَنحالكثير من المال إلنشاء صندوق  : ليس لديّ  أضفتِ لقد و  .ى تلك المساعدةالحاجة إل الذين هم في أمّس 

ل في مبالغ صغيرة يمكن أن تشكّ ، فصاًل بعد فصلأن أعطيك، شهًرا بعد شهر، أو  لوصول إلى ذلك، أودّ من أجل ا
 .الِمَنح هذا صندوق  معّينة من الّلحظات، لحظة

والدتها على فكرتها أن تشكر ميا تايلور  باستطاعةصغيرة ومتوّسطة،  تحويل مبالغ، بعد ثالث سنوات من عملّيات واليوم
التبّرع هو عمل تحريرّي ألّنه سُيفرج عن هذا الطالب  جعل ابنتها مشروع تبّرع والتزام لآلخرين المحتاجين.في العبقرّية 

ل التضامن عندما في سجّ  ّيةجامعال ناضعت حقوقليتسّنى له متابعة دراسته، حّتى لو وُ  ما لديهأو ذاك هّم أن يرهن كّل 
عائالت بدفع د في السماح للفي اآلونة األخيرة، لم نتردّ  .بة من الجامعات األخرى طلّ تالمدفوعات الممقياس نقارنها ب
ام، ال يزال هناك اآلالف ة في هذه األيّ خاّص و على الرغم من هذا، ا. على دعم مجتمعن عالمةة كبنانيّ يرة اللّ اتها باللّ مستحقّ 



لسوء  ة.لحياة اليوميّ تحت وطأته في ا ون حرز ي ذياللمواجهة الواقع القاسي  مساعدتكمالذين يحتاجون إلى مساعدتنا و 
 الحّظ، أعلنت المصارف للتّو أّنها ستتوّقف عن إعطاء القروض للطالب بسبب الكارثة التي ضربت البالد.

هو، إذا جاز لي في بيروت  هذا التبّرع الذي تقّدمينه والذي يقترن بالمبلغ نفسه الذي دفعته جامعة القّديس يوسف
ببساطة هبة من مجتمع صغير  هاأو فائًضا من الربح، ولكنّ التعبير، هبة عائلّية بمعنى أّنها ليست ثروة شخصّية 

 يتضامن مع المجتمعات األخرى.

يفّكروا في اآلخرين بطريقة إنجيلّية تعطي مثااًل كي هذه الهبة تحّدًيا لآلخرين للقيام باألمر نفسه  لتمثّ في نهاية األمر، 
 ه عظيم.ُيحَتذى به عن فلس األرملة الذي من الممكن وهبه وهو على قّلت

ي ريتا على صندوق الِمَنح هذا الذي تّم إنشاؤه باسم ابنتك ميا تايلور وعلى الشهادة التي تتركينها لها تفشكًرا لك عزيز 
  ُيعبَّر عنهاال ةحبّ م، بل حقيقة قائمة على األعمال اليومّية. الكلمة متواترةمجّرد ولآلخرين حّتى ال يكون التضامن 

بالّلفتة التي  ي خر ته ويمكنك أن تفينمخر بالنموذج الذي تقدّ تيمكننا أن نف. األفعالب خاّص  بشكلٍ بل ، فحسب بالكلمات
 .تقومين بها

فلترافقك القّديسة ريتا وترافق عائلتك، وليهبك الرّب دوًما حّس اليقظة واالهتمام اآلتي من عائلة نبهان وليبارك كرمك 
 ألّنك من عائلة حاتم.


