
 
 الشخصيات المرموقة والوجوه الطيبة، 

 
أسماؤكم العزيزة التي ذكر األستاذ ماجد من الناحية 

 البروتوكولية
 

 أعتمدها بحرفيٍة ومحبِة قلب، 
 

 من عمقه أرّحب بكم في جامعتكم ال بل بيتكم،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ا أَْنتُْم فَتَُغنُّوَن أُْغنِيَةً " ا فِ  ََْيََِة ٱلِْحتِفَاِل بِِعيٍد، َوأَمَّ ََ َْبُُكْم  ََ َويَْفَرُح قَ
فََرِح َمْن  ) ، هو عيدنا اَيوم، عيد ۲۹: ۳۰يعزف باَناي" (أش ََ

جامعة ُوَدت من قَب اَكنيسة، شاءها اَّرب أداة خدمة، أخذها 
من ضَع رهبانيّة جاء مؤّسسوها َيختَوا باَّرب ف  وادي 

 وا اَعَم حيثَا حَّوا.اَقّديسين، وَينشر
 

هو عيد جامعة َبرت بنعَة هللا، إتكَت عَى عنايته وعَى تعب 
آالف من وجوه مّرت وخدمت وعََّت وبّشرت ف  حناياها، 
منهم من هم اَيوم بيننا، ومنهم من صار ف  قَب اآلب يصَّ  
َجامعته. وال يسعن  إال أن استذَر من َان َهم اَفضل ف  قيام 

بوّي، من رؤساء عاميّن سابقين، ورؤساء هذا اَصرح اَتر
سابقين، وعَى رأسهم غبطة أبينا اَبطريرك بشارة اَراع ، 
وَّل من َان َه فضل ف  نشأة اَجامعة، وأحيّ  هنا فخامة 
اَرئيس األسبق ََجَهوريّة اَشيخ أمين اَجَيل اَحاضر بيننا، 
اَّذي دعم اَجامعة، وأصدر ترخيصها، وَان من أعضاء 

 أمنائها.
 

 نرفع اَشكر ََّرب اَيوم عَى نعَته، نجتَع اَيوم َنقول أمامه: "
َك أَْعِط َمْجًدا َِ : ۱۱٥" (مز ََْيَس ََنَا يَا َربُّ ََْيَس ََنَا، َِكْن الْس

)، وجودنا هنا نريده مجداً إلسَك، جامعتنا نريدها أداة ۱
َحَدك، خدمتنا هنا نريدها تجسيداً َحضورك، فأعطنا أن نكون 

 َثقتك. أهالً 
 

https://www.jw.org/ar/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/nwt/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A7/30/#v23030001-v23030033


 
 
من هويّتها اََارونيّة اَكاثوَيكيّة، وضعت جامعة سيّدة  نطالقاً إ

بعاد أاََويزة منذ تأسيسها نصب عينيها خدمة اإلنسان بتكامل 
نسانيّته، وسعت اَى أن تكون دوماً رائدةً ف  حقل اَتعَيم إ

جامعتنا وبدفع من أّمها الرهبانّية المارونّية المريمّية  اَعاَ ،
عتَاد حيازتها اإلمن اإلنجازات َ منيرًة لمشاعل كثيرةسارت 

اَكامل عَى صعيد اََؤّسسة من أعرق اََؤّسسات اََانحة 
)، إيَاناً منها بواجبها بأن NECHEعتَاد اََؤّسس  (َإل

تضَن َطالّبها أّن ما تقّدمه َهم هو األجود، ال محَيّاً فقط، بل 
ة اَوَوج اَى أسواق مكانيّ إعَى صعيد عاََّ ، وَكيَا تسهّل َهم 

تصّر  ، عتَاد اََؤّسساَعَل بنجاح وتَيّز.  وبَوازاة هذا اإل
برامجها وََيّاتها من َعتَاد تَو اآلخر إلجامعتنا عَى نيل ا

أفضل اََؤّسسات اََختّصة، ضَانةً منها َطالّبها أّن برامجنا 
 ه  األجود واألحدث.

 
الّبها منذ َى جانب تقديم أجود اَعَوم وأفضل اَخدمات َطإ

َى ما بعد تخّرجهم، تؤمن اَجامعةُ أيضاً أّن إدخوَهم أبوابها و
دورها اََجتَع  هو أيضاً عنصر نجاح يَيّزها، وعبره تحيا 
جزءاً أساسيّاً من رساَتها ف  أن تكون ف  خدمة اإلنسان، َلِّ 
إنسان، وأن تسهم ف  تطوير اََجتَع اَّذي تحيا فيه وتخدمه. 

نشط اَجامعة عبر أبحاثها وباحثيها ف  من هذا اََنطَق ت
اََساهَة ف  تقديم حَول ََشاَل باتت تزعزع استقرار 



مجتَعنا وبيئتنا. َذَك نشطت اَجامعة ف  اََساهَة ف  وضع 
دراسات واقتراح حَول ََشكَة اَتَّوث اَت  تعان  منها منطقة 
َسروان، ََا وقّعنا اتفاقيّة تعاون مع اََجَس اَوطنّ  ََسالمة 

َنكون  واَذي يرأسه رئيس اَحكومة سعد اَحريري اََروريّة
بحاثنا ف  خدمة هذا أجهازه اَبحثّ  واَعََّ ، َنضع طاقاتنا و

عَّنا نسهم ف  إيجاد حّل َهذا اَنزف اَقاتل اَّذي يودي  اََجَس
 بشبّاننا وطالّبنا عَى طرقات اََوت.

  
اَتوعية " عنوانها أطَقنا اَعام اََاض ، مبادرة مجتَعيّةَقد 

وألّن  "اَتكنوَوجياواإلنترنت  اإلدمان عَى حول مخاطر
مبادرات جامعة سيّدة اََويزة ال تبقى دون نتيجة ومجّرد حبر 

نترنت إلمكافحة اإلدمان عَى امرَز  يستأّسقَنا بعَى ورق، 
 اَتكنوَوجياو

Institute for Internet and Technology 
Addiction INTA 

 
 
 
 
 
 

 



َتوعية وتدريب اَعامَين اَبحث ونشر اَدراسات وا وذَك بهدف 
، حََة طَقنا اَشهر اََاض ف  قطاع اَتعَيم واَتربيّة، ََا أ

تحت عنوان "إنت سيطر عَى مساحة اَوطن، إعالمية توعية 
عَى حياتك" بدعم من وزارة اإلعالم وعَى رأسها معاَ  
 اَوزير جَال اَجّراح اَذي أحيّ  وأشكر، إضافة إَى جَيع

  اََؤسسات اإلعالمية اَصديقة اَت  نقّدر.
 

 اإلدمان عَى ََتوعية حول مخاطر وطنيّةاَهيئة اَ شّكَناََا 
اَتكنوَوجيا تضّم َافة اَفئات اََجتَعيّة من اَقطاعين واإلنترنت 

اَعام واَخاص، َنعَل معاً، عَى مكافحة هذا اَخطر اَّذي بدأ 
 . العائلةتَعنا: يضرب اَخَيّة األساس اَت  يقوم عَيها مج

 
هذه اَهيئة اَوطنيّة، والدة عن  ن رسَياً يفرحن  اَيوم أن أعَ

اََحظة األوَى،  دعم ورعاية اَرئاسة األوَى َها منذ اَت  َوال
 ما َانت َتبصر اَنور.

 
دعم أثَر تجاوباً مطَقاً من اَفئات اَت  ذَرت واَت  تنطبع 

 أسَاؤها اَكريَة عَى اَشاشة أمامكم.
 

نطَقها  وصرخة جديدة، اَعام مبادرة جديدة، وتحّد جديد،وهذا 
 أيضاً وعنوانها "اَدمج".

 



نعن  باَدمج ف  اإلطار اَتربوّي واألَاديَّ  فَسفة تربويّة تدعو 
اَعرق واَدين  اَى إتاحة اََجال ََفرد، بصرف اَنظر عن

أية حاَة استثنائية أو تحّديات أو احتياجات خاّصة  واَجنس وعن
َديه، ألن ينخرط ف  إطار صّف عادّي، ويحصل عَى َّل دعم 

قاعة اَدروس فحسب، بل ف  جسديّاً  وصوَه َيسالزم َتسهيل 
طاَب ف  حياته اََدرسيّة او  اَى اََعَومة اَت  يتَقّاها أيّ 

 اَجامعيّة بشكل طبيعّ .
الجامعة بأهداف  التزاممن منطلق  هنا هذاأتى توجُّ  بالموازاة

وخاصة األهداف الستة  التنمية المستدامة لألمم المتحدة
  موضوع الدمج.المرتبطة مباشرة ب

ه  مقاربة تربويّة تهدف اَى تَكين اَطاَب من عيش إذاً 
نتَاء اَى اَجَاعة اَتربويّة، َيتاح َه اَتوّصل اَى تحقيق إلا

جتَاعية ف  حرم اََدرسة إلاَعالقات ا أهدافه األَاديَيّة وعيش
ترابه. هدف أحتكاك اَيومّ  واَدائم مع إلو اَجامعة، عبر اأ

اَدمج يكَن ف  أن يشعر اَطاَب بانتَائه اَى اَجَاعة، وف  أّن 
و اَجسديّة ه  ف  صَب أحاجاته اَخاّصة وتحّدياته اَتعََيّة 

، فيتأّمن َكّل اهتَام اَجسم اَتعَيَّ  واإلدارّي، واَطاَبّ  أيضاً 
ة دون اَحاجة اَى عزَه عن يّ شخصخاصة واَطاَب اََرافقة اَ

اَجَاعة. يحتاج اَدمج اَى إعادة اَنظر ف  وسائل اَتعَيم 
وأساَيبه من أجل تأمين احتياجاته اَخاّصة مهَا َان نوعها. 

هتَام اَخاص، وأن يُعامل إلعَى َّل طاَب أن يحظى با
ََجّرد حاَة أو عدد بين َشخص، َإمكانية، َكرامة، ال 

 متشابهين.



 الدمج والتعليم العالي: 
 

َطاََا َان اَكالم عَى اَدمج ف  اإلطار األَاديَّ  يهدف اَى 
بتدائية. وَكن إلتفعيَه ف  إطار اََدرسة، أو أقَّه ف  اَصفوف ا

اَعقد األخير شهد عَى َالم ونقاش حول أهَيّة استكَال اَدمج 
اَتربوّي، واَبحث ف  أطره وف  آَيات تطبيقه ف  مؤّسسات 

 يضاً. أاَتعَيم اَعاَ  
إن اعتَاد اَدمج اَتربوّي ف  اَجامعات يتطَّب مجَوعة من  

ديّة َتر تعدّ أستراتيجيّة ََعَل عَى جعل اََؤّسسة إلاَقرارات ا
وتنّوعاً ف  َّل نواح  اَتعَيم واَتعَّم، وَتسهيل اَوَوج اَى 

 اََعَومات وبناء شبكة تواصل فّعاَة بين األطراف ََّها.
إن تأمين اَتدريب اََالئم ََجسم اَتعَيَّ  واإلدارّي من أجل 
تحسين فعاَيّتهم، يَّكن اَعامَين ف  خدمة اَطاَب من تأمين 

صنة وَل بحسب حاجته. اَى اَخدمة األفضل بطريقة مشخ
جانب هذا، يبقى اَعَل عَى اََبان  أمراً أساسيّاً من ناحية 

حتياجات اَجسّدية اَخاّصة إلتسهيل تنقّل اَطاَب ذي ا
واَصعوبات اَبصريّة، ومن ناحية تسهيل وصوَهم اَى اََعرفة 

َل هذا يتطَّب جهوداً حثيثة ، واََعَومات واَى محتوى اَتعَيم
اإلدارة اَت  ال بّد أن تجري اَتعديالت اََناسبة إن من ناحية 

عداد إََبانيها، وإن من ناحية اَجسم اَتعَيَّ  َكيَا يعَل عَى 
شاً،  يبطريقة ال يبقى أ وتقديَها محاضراته َّ طاَب فيها مه

فيتاح َكّل طاَب، مهَا َانت احتياجاته، اختبار مغامرة اَتعَيم 



َّل بحسب احتياجاته، اَعاَ ، وتتاح ََجَيع فرص متكافئة، 
ة وَوج سوق َيحصَوا عَى أفضل اَعَوم، وتتاح َهم إمكانيّ 

 اَعَل.
هذا اَتحّدي، ال بّد من سّن قوانين وتشريعات ف  وَكيَا ننجح 

وسياسات وإجراءات، وإعادة اَنظر ف  اَقوانين اَحاَيّة وإعادة 
اَنظر فيها َتقدر عَى مجاراة حاجات اَعاَم اََعاصر وتقّدمه 

نوع من  سريع، فيتاح َكّل اَفئات اَت  تعان  اَيوم من أيّ اَ
و اَعزل إمكانيّة اَوصول اَى اَتعَيم اَعاَ  إذا ما أأنواع اَتَييز 

 الت اََطَوبة.توافرت َديهم اََؤهّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدمج وجامعة سيّدة اللويزة:
 

وإيَاناً إن جامعة سيّدة اََويزة، وانطالقاً من رساَتها األَاديَيّة 
منها بواجبها اََجتَعّ  من أجل تطوير مجتَعنا وبناء اإلنسان 
فيه، تخوض اَيوم مغامرة اَدمج اَتربوّي. هذه اََبادرة نطَقها 
ونَّد اَيد اَى جَيع اَقوى اَفاعَة ف  وطننا، من مؤّسسات عاّمة 
وقطاع خاّص، ال سيَّا قطاَع  اَتربية واَتعَيم اَعاَ . وبأمانة 

جتَاعّ ، ندعو مكّونات اََجتَع إلَكنيسة اَكاثوَيكيّة اَتعَيم ا
َنطَق معاً ورشة عَل عَى نطاق اَوطن، فنفّكر معاً وندرس 
اَسبل اَفضَى َتطبيق فَسفة اَدمج األَاديَّ  َألشخاص ذوي 

اَخاّصة، اَقادرين، إذا ما عّدَنا وسائَنا، أن  اإلحتياجات
 بها.ينخرطوا ف  اَبرامج اَتعَيَيّة وينجحوا 

هذا، ال بّد من وضع استراتيجيّة متكامَة تنطَق من  وإلتَام
تأهيل األرضيّة اَالزمة، عبر تدريب اَجسم اَتعَيَّ ، وتوعية 
األهل ومرافقتهم، وخَق اإلطار اَحيوّي اََناسب وتأهيل اَبنى 

األهّم هو أن نقوم بانقالب  اَتحتيّة ف  مؤّسساتنا اَتربويّة. وَكنّ 
تربوّي اعتدنا عَيه، نظام قّدم اَتعَيم األجود  جذرّي عَى نظام

َطالّبنا، وَكن َيس َهم جَيعاً، بل َقسم أَبر منهم، بينَا أرغم 
اَقسم اآلخر عَى اَبقاء خارج اإلطار اَتربوّي، أو جَعوا معاً 
ف  إطار صفوف متخّصصة َم تثبت األيام دوماً جدواها ف  

 هيَهم ََحياة اَعََيّة.تزويد اَطالّب باََعَومات اَالزمة أو تأ



إن اََنافسة بين اََؤّسسات األَاديَيّة، واَسع  اَى اَتَيّز من 
ناحية نسبة اَنجاح واَتفّوق بين طالّبها، قد تدفع ببعض 

نتقائية اَت  تعط  إلاإلدارات اَى اَسقوط ف  فّخ اَنخبّوية ا
 متحانات اَرسَيّة،إلاألوَويّة َنسبة نجاح طالّبها وتَيّزهم ف  ا

فتقبل وتحافظ عَى من هم مشروع نجاح وتَيّز فقط، وتتحاشى 
قبول من هم دون مستوى معيّن، وغاَباً ما يكون ذوو 

حتياجات اَخاّصة جزءاً َبيراً منهم. وتتوانى بعض إلا
اََؤّسسات عن قبول هذا اَتحّدي بسبب غياب اَبنى اَتحتيّة 

 هاراتاََاألساسيّة، أو بسبب جسم تعَيَّ  غير مدّرب عَى 
 اَت  يستَزمها اَدمج اَتربوّي. 

 
ال بّد من تغيير اََنطق واَعودة اَى رساَة اَتعَيم عَيه، 

َى احترام حّق َّل انسان باَعَل واَوصول اَى إاألساسيّة، و
ختالف، خادمة اََعرفة. ال بّد ََؤّسساتنا أن تكون جامعة َإل

عَى حتياجات، تشخصن برامجها َيتالءم وحاجات اَطالب إلَ
اختالفهم، َنساعد طالّبنا َيظهّروا أفضل ما عندهم وَكيَا 
يبرزوا طاقاتهم، فيحَّقوا، رغم عدم ََال اجنحتهم، اَى رحاب 

 .مستقبل يحََون به
 
 
 



 من قلب الجامعة ورسالتها:
 

يَاننا باَدور اََجتَعّ  اَريادّي اَت  ال بّد إمن  إنطالقاً 
ف  تطّور اَجَاعة  ةَََساهَََؤّسسات اَتعَيم اَعاَ  من َعبه 

اَبشريّة، تخطو جامعة سيّدة اََويزة هذه اَخطوة َتسير عَى 
درب اَدمج األَاديَّ ، وَك  تكّون، مع شرَائها ف  هذه 
اَقضيّة فريق عَل يضّم َّل فئات اََجتَع، َنبدأ حواراً جّدياً 

 َى األمام.إعَى صعيد اَوطن، ونسهم ف  دفع هذه اَقضيّة 
 

اإلطار، سوف تستَر جامعتنا ف  تعزيز واقع اَدمج وف  هذا 
اَذي بدأته منذ تأسيسها، وانطالقاً من أمانتها َهّويتها 
اَكاثوَيكيّة، ف  أن تكون واحة َقاء ََبشر بتنّوع انتَاءاتهم، 
دون أي تَييز، ََا سوف نستكَل َّل اَجهود َتَكين اََرأة 

يَيّة، وف  اَجسم وتعزيز وجودها ف  اََواقع اإلداريّة واألَاد
 اَطاَبّ . 

 
 

 ۷٦وتفتخر جامعتنا أيضاً بأن تحتضن ف  حرمها طالّباً من 
جنسيّة مختَفة، ََتحّول اَى واحة َقاء بين اَحضارات 
واَثقافات، تغتن  َّل منها بكنوز األخرى، ويتحّول حرمنا اَى 
اََجتَع اَّذي نبتغيه: واحة َقاء وحوار، ال خصام ونزاع 

 وحروب.



 
َانت جامعتنا رائدة وسبّاقة ف  اإلحاطة باَطالّب ذوي  َقد

اَخاّصة ودعَهم ومرافقتهم ف  مسيرتهم األَاديَيّة  اإلحتياجات
يجينا اَََيّزين نحو اَتخّرج، واَعديد من قصص نجاح خرّ 

 بحاجاتهم اَخاّصة وبتَيّزهم اَعََّ  تشهد عَى ذَك.
 

عَيها طالّبنا مبنيّة  َذَك اخترنا أن تكون هذه اََرافقة اَت  اعتاد
اَذين  عَى أصول عََيّة وتقنيّة معاصرة، ََساعدة طالّبنا

يواجهون صعوبات أَاديَية، عَى تخطّيها وتيسير تعَيَهم 
جهم من اَجامعة بنجاح، بدون أيّ  مساومة عَى جودة  وتخرُّ

 اَتعَيم.
 

من هذا اََنطَق تأّسس قسم اإلرشاد األَاديَّ  بإشراف مكتب 
ته مرافقة اَطشؤون اَطالّ  َّ من  وناَّذين يعان البب، مه

 من تخطّيها بنجاح.  واصعوبات ف  اَتقّدم، َيتَّكن
 

وسوف نفتتح هذا اَعام قسَاً آخر يهتّم بَرافقة اَطالب ذوي 
، منذ َحظة حتياجات اَخاّصة، ال سيَّا اَصعوبات اَتعَيَيّةإلا

اَذي أحيّ  إدارته  سكيَد معباَشراَة  وذَك ،دخوَهم اَجامعة
 وطاقم عََه، وعَى رأسهم اَعزيز اَصديق اَدَتور نبيل قسطا.

 
أّما من ناحية ََيّاتنا، فسوف ندخل اَى برامجنا، ال سيَّا ف  
ََّيت  اإلنسانيّات (قسم عَم اَنفس وقسم اَتربية)، ََا اَى ََّية 



ية اَتغذية واَتَريض، مواداً تتعَّق باَتربية اََتخّصصة وباَعنا
حتياجات اَخاّصة. وسوف يتاح َطّالبنا ف  إلباألشخاص ذوي ا

هاتين اَكَيّتين اَتدّرب مع خبراء مرَز سكيَد إبّان فترة 
عوا عَى منهجيات وأسس اَتقويم وعالجات  دراستهم، َيطَِّ

فيكتسبوا اَعََّ  اَى جانب اََبادئ اَعََية  اَنطق وغيرها،
اَة اَنظرية، تَُيِّزهم، وتساعدهم  تزيد من مَا يُكسبهم خبرات فعَّ

 بنجاح ف  مجاالت اَعَل اََستقبَيّة بعد اَتخّرج. اإلنطالقف  
 

وعبر هذه اَشراَة، سوف تعَل اَجامعة أيضاً عبر مكاتب 
اَشؤون األَاديَيّة، مجَس اَعَداء، ومكاتب شؤون اَطالّب، 
اََوارد اَبشرية، اَتواصل، اَتسويق وتكنوَوجيا اََعَومات، 

اَجسَين اَتعَيَّ  واإلدارّي عَى اَََارسات اَفضَى  َتدريب
حتياجات اَخاّصة، َنقّدم َهم اَخدمة إلََرافقة طالّبنا ذوي ا

 األفضل.
ر فيها برامج  َّ سوف تقّدم اَجامعة عبر مدرسة اَتعَيم اََست
متخّصصة ََعامَين ف  حقَ  اَتربية واَتعَيم، مَن يحتاجون 
إَى تحديث مهاراتهم وتطويرها، ومواَبة اَتطّور ف  حقل 

عَى آخر مستجدات تكنوَوجيا  واالطالعاَتربيّة اََتخّصصة، 
َت  بدأنا باالعداد َها اَى جانب اََؤتَرات واَندوات ا اَتعَيم.

باَشراَة مع سكيَد، نطَقها ف  تشرين األّول اََقبل عبر مؤتَر 
وحَقات تدريبيّة َرؤساء اََدارس وَطواقَها اَتعَيَيّة، 
بَشارَة أساتذتنا ف  فرع اَتربيّة، وإخّصائيين من مرَز 

 سكيَد، ونخبة من أخّصائيين أميرَيّين. 



 
ى إطالق دبَوم متخصص اَ ، عبر هذه اَشراَة،ََا نهدف

ََُّية واَتحديات  ََساعدة األشخاص من ذوي اَصعوباٍت اَتع
 وفِّرفياإلدراَية، غير اَقادرين عَى اجتياز شهادة اَبكاَوريا، 

ف  اََهارات اَتفاعَية  تدريباً وافياً َهم هذا اَبرنامج اََتخّصص 
مثل اَدفاع عن حقوقهم واستخدام اََواصالت اَعامة  واَحياتية

ة مثل إدارة اَتعامل مع مستَزمات اَحياة اَيوميّة اَضروريّ و
األموال، اَتعامل مع اََصارف وسائر ضرورات اَحياة 
اَيوميّة، من أجل تَكين اَشخص من عيش حياة مستقَة بقدر 

ال ف  اََجتَع.إلاإلمكان، وتأهيَهم   ندماج صحيح وفعَّ
 
 

بين جَيع وألّن جامعة سيّدة اََويزة تؤمن بضرورة اَشراَة 
مّكونات اََجتَع ََوصول اَى اَغاية اََرجّوة، نَّد اَيد اَيوم 
اَى جَيع قطاعات اََجتَع اََبنانّ  من أجل خَق فريق عَل 
 جامع، َنفّكر معاً ونعَل سويّاً، ف  سبيل خَق ثقافة دامجة عبر

نشر األبحاث، واَتدريب و إقامة اَندوات واََؤتَرات،
ن اََوجودة وتحديثها، واقتراح مشاريع واَتوعية، وتفعيل اَقواني

يتحّول مجتَعنا اَى واحة حاضنة ف قوانين جديدة حيث نقصت،
ََجَيع، يجد فيها َّل واحد مكانه، عَى اختالف تحّدياته 

ويصبح مجتَعنا أَثر  واحتياجاته، َيكون مواطناً فرحاً، منتجاً،
 .اً عداَة وإنصاف

 



ون اإلجتَاعية اَدَتور وهنا ال بدَّ من تحية معاَ  وزير اَشؤ
ريشار قيوميجيان اَحاضر فيَا بيننا، ََنا ثقة أن وزارتكم 

 اَكريَة سوف تشّكل رافعة أساسية ََا تقّدم.
 

 Exأختتم ََا افتتحت، بكََات اَقديس يوحنّا بوَس اَثان  ف  
Corde Ecclesiae  هذه اَوثيقة اَتأسيسيّة َرساَة اَجامعة
باَتنَية  راسخاً  اَتزاماً  اَكنيسةتلتزم  اَكاثوَيكيّة فيقول: "

 واَنساء، واإلنجيل، ََا يفّسره تعَيم اَرجال َجَيع اَشامَة
 اَشعوب تنَية" َتعزيز عاجَة دعوة اَكنيسة اإلجتَاعّ ، هو

 واألمراض واَبؤس اَجوع من ََهروب جاهدة تسعى اَت 
 غنى ف  أوسع مشارَة عن يبحثون اَذين أوَئك واَجهل؛
 اَذين أوَئك بفعاَيّة؛ اإلنسانية وعن تنَية َفاءاتهم اَحضارة

 جامعة َذَك عَى َلّ  .اَشامل نَّوهم وضعوا نصب عينيهم
 مََوس بشكل اََساهَة عن مسؤوَة أن تشعر بأنها َاثوَيكية

 اََثال، سبيل عَى: خالَه من تعَل اَذي اََجتَع تقّدم ف 
 ف  امع اَج اَتعَيم َجعل طرق عن اَبحث عَى قادرة ستكون
 أو اَفقراء وخاصة ، منه اإلستفادة عَى اَقادرين جَيع متناول
 تقع. يحرمون عادةً من اَوصول اَيه اَذين األقَيات من األفراد
استطاعتها،  وبقدر اََسؤوَيّة، اَكاثوَيكيّة اَجامعة عاتق عَى
 Ex Corde" (.اَناشئة اَدول تنَية تعزيز ف  اََساعدة ف 

Ecclesiae, 34( 
 



 ف  اَجامع  اَتعَيم َجعل"هذا هو هدفنا، أن نعَل مجتَعين 
هدف ال بّد أن يكون  منه، االستفادة عَى اَقادرين جَيع متناول

واجبنا تجاه إخوتنا، واجب  جَاعيّاً َنصل اَى اَغايات اََرجّوة.
اَدوَة تجاه أبنائها، واجب األهل واألساتذة واََعََّين، َتتّحول 

باَطائفية واََذهبيّة واإليديوَوجيّات اَى عائَة جَاعاتنا اَََّزقة 
يّوحدها خير اإلنسان، فنسعى معاً، َّل من مكانه، وبإمكانيّاته 
وصالحيّاته، ألن نحّول مجتَعنا اََفّتت اَى واحة َقاء، يجد َّل 
واحد فيه مكانه، ويتاح ََجَيع، ال سيَّا َألَثر حاجة، اإلندماج، 

 ".كن اإلخوة معاً ما أجَل أن يس: "فنصرخ معاً 
 
 

 بارَكم اَرب 
 
 

 وَل عيد تأسيس جامعة سيّدة اََويزة وأنتم بخير ووطننا بسالم.
 

 
 


