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Chapter  "لقدامى جامعة القّديس يوسف في والية "هيوستنHouston تشرين الثاني (نوفمبر)  19، في

  .Omni Galleriaفي فندق "أومني غاليريا"  –، في الساعة السابعة مساًء 2022

 

 !مبارًكا   Houston" هيوستن"يس يوسف في يجي جامعة القدّ خرّ لل هذا العشاء األوّ  فليكن

 ! يجيها وأصدقائهايس يوسف وخرّ الرائع بين جامعة القدّ  لقاءت هذا المن أعماق قلبي للجنة التي أعدّ  اشكرً 

والمهندس  )1991(كليّة الطّب  ر خورياين، الدكتور بيرائعَ ين وجدنا حجرَ ونحن نا يسوع المسيح بطرس ليبني كنيسته، وجد ربّ 
جامعة القدّيس مكتب  ة) ومدير1987اد رزق (بدعم من ليليان حدّ  )ESIB( )1988(المعهد العالي للهندسة في بيروت  بيار مبارك

ة األمريكيّ يجي الجامعة ى خرّ يس يوسف وحتّ يجي جامعة القدّ لعديد من خرّ ول م. شكًرا لكجميّل حكيماليوسف في شمال أميركا رندا 
يس يوسف الشباب الذين ساعدوا في تنظيم هذا العشاء يجي جامعة القدّ الرئيس فضلو خوري) وخرّ  وافي بيروت (يجب أال تخبر

 بنجاح.

 !جامعة القدّيس يوسف يسألني البعض عن أخبار 

تنا، نواجه الصعوبات، ونواصل مهمّ  ، ما زلنا موجودين، وما زلناالتي نتخبّط بهاة ، على الرغم من األزمات الشيطانيّ في الواقع
اتنا مسؤوليّ  وال نتخلّى عنا نحن ال نستسلم أبدً  .يوم بالمئات ونحن على أقدامنا، ولدينا طالب باآلالف، ومرضى في المستشفى، كلّ 

  .عيش المشتركوالات بلدنا لبنان بلد الحريّ  ظلّ يى حتّ  قاومونبالقلم والكلمة، نحن م ،نا شعب مناضل مسالمألنّ 

  ة.والعدالة واألخوّ  ،ةحرار، يعملون من أجل الديمقراطيّ األمواطنين النريد أن نبني لبنان 

 نزوحٍ بلألسف  سبّبتوالتي ة ... ة وماليّ واقتصاديّ  ،ةنعيشها من وجهة نظر سياسيّ التي ة كارثيّ الحالة الال أريد أن أعرض عليكم 
  ... جماعيّ 

الملتصق بقيمه  لبنان الحقيقيّ  يشّكلونالشتات في  نولبنانيّ الأبدًا بلد آبائه وأجداده، ف ىفي الشتات لن ينس اللبنانيّ  نا نعلم أنّ لكنّ 
  للنضال من أجل وجوده. مستعدّ الو

  والشرب ؛واألكل  ،ذهاب إلى المدرسةوال ،ا بحاجة إلى الدعملبناني  73هناك  أنّ  ونتعلم مأنت

 .ستشفائيّةرعاية االالفي المائة ال يمكنهم الوصول إلى  70

 مساعدة اآلالف من البيروتيين الذين تمّ في  تهمهمّ تكمن يس يوسف، بعد االنفجار، عمًال تها، أنشأت جامعة القدّ تنفيذ مهمّ  لمن أج
تايمز " ةمجلّ  وهذا هو السبب في أنّ  نالمساعدة مجتمعنا وقد نجح Rise to Bloomأنشأنا نشاًطا آخر  .ي عنهم لمصيرهمالتخلّ 

  .التي نتخبّط فيها األزمة في خضمّ  2021عام الكأفضل مكان للعمل في  انتخبتناقد  Times Higher Education للتعليم العالي"

احتساب أساتذة من منطقتنا من بين  يتمّ و، همجأشهر من تخرّ  3الذين يجدون وظيفة بعد  العمل ج األفضل لسوقأقوياء، نخرّ  نظلّ 
جوائز في بعام، ويفوز طالب القانون الشباب  كلّ  "البوليتكنيك"قبول الشباب في  ٪، ويتمّ 2أفضل الباحثين في العالم بنسبة 

ليم تعفي الطّب وفيد عطا في نيويورك من بين أفضل عشرة ممارسين اانتخاب الدكتور د مسابقات المناظرة وقبل أسبوع، تمّ 
  في العالم ! الطبّ 

ا ي دعم ثلث المرضى في المستشفى، كلّ  بالمائة، ويتمّ  55ل طالب بمعدّ  6000ة ألكثر من ح دراسيّ نَ مِ  نمدّ يد المساعدة بتقديماليوم، 
  عين واألصدقاء.للمستشفى، بدعم من المتبرّ  ا، من الصندوق االجتماعيّ أو جزئي 

نتاج إل مازوترواتب وفواتير الالبالمئة من  20ين دوالر في الجامعة والمستشفى لدفع مالي 4يزيد عن  ماشهر نحتاج الى  كلّ 
  االنترنت ! ومواقع التواصل عبرالكهرباء 



ساتنا يجب أن تبقى مؤسّ  أنّ  نبيّنللعديد من اللبنانيين، ل رجاءبالطبع، ولكن إلعطاء إشارات ثقة و لكي نمدّ يد المساعدةهذا  كلّ 
نا لن نسمح بذلك لكنّ  ا؟ المؤامرة تريد تدميره من لبنان ىبقية فماذا ة والصحيّ ساتنا التربويّ تم مؤسّ زل! إذا أ للخدمةصلبة وجاهزة 

  ! أبدًابذلك  والن تسمح منفسكأ مأبدًا، أنت

دين بقوةّ طالبًا سينطلقون لغزو العالم  2770يس يوسف أكثر من ج جامعة القدّ وز (يوليو) المقبل، ستخرّ مّ في ت تدريبهم مزوَّ
، من ة الطبّ ًجا من كليّ خرّ مت 228 دُفعةكم لعند ومن عندنا هذا العام من حاضًرام اضيفً  ستقبل هذه السنةداتهم ! يسعدنا أن نشهاو

  فيليب سالم ! بروفسورالوهو طبيب،  100بينهم 

 ى لو لم يتمّ تساعدنا حتّ  ،وغيرها من البرامج USAID ليّةالدو الوكالة األمريكيّة للتنمية خاللمن  ،ةحدة األمريكيّ الواليات المتّ 
 هذا االعتماد من أجل  إال أنّنا نعملها ال تملك االعتماد األمريكيّ ألنّ لالنتخاب لة مؤهّ الوهي غير  جامعة القدّيس يوسف لبَ ذلك من قِ 

  ة !حدة األمريكيّ الواليات المتّ من القلب  شكرأن ن واجبوفي الحقيقة سيكون من ال

وهو من خّريجي كليّة لدكتور ريمون صوايا با ،أصدقاؤهأنتم وأمامكم  Houstonفي مدينته هيوستن  ّصة،شيد إشادة خااليوم نُ 
دكتور ريمون وتواصل القيام بذلك في  على الطبّ  كبصمت ! لقد تركتَ  1974عام اليس يوسف في في جامعة القدّ  FFM الطبّ 

 ةالفرنسيّ  ة الطبّ كليّ ويس يوسف ة في بيروت. جامعة القدّ اء في الجامعة األميركيّ بيروت من خالل تدريب أجيال جديدة من األطبّ 
 ! : شكًرا لك على ما أنت عليه وعلى صداقتك نائيجيها. أنت بالفعل أحد أفضل سفراك أحد خرّ أنّ بو ان بكتفتخرفيها 

 ! بالصالبةدائًما ، تمتّع بالصالبةلن متضامنينحدين وا بيد، متّ يدً  تعاوندعونا ن


