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 العاّمات،الفاضالت األخوات الرئيسات  
 حضرة اآلباء واإلخوة واألخوات، 
 حضرة العميد األب توم سيكنغ اليسوعّي، 
 جوزف جبارة واألب إدغار اهليبة، نيوراملوسحضرات املدراء، وخصوًصا  
 حضرات األصدقاء، السّيدات والسادة،  
 الطّالب املتخّرجون واملتخّرجات، 
  

واملعهد  الدراسات اإلسالمّية واملسيحّية معهدمع  ،ةالدينيّ  ة العلومكليّ  حتيية أخرى، . مرّ  1

 احلائزين على دبلومات من الطّالبجديدة  ختريج دفعاتحفل  ،فيها العايل للعلوم الدينّية

مئات الساعات من سبق وأمضيتم اء، ن األعزّ جيو اخلرّ أيّها من اجلودة.  على درجة عالية متعّددة

 صعوباتخالهلا مت اخترب كما   ،كمذواتاخلربات والعمل على اكتساب اإلصغاء والتفكري و 

نّية علة والهذه اللحظة الرمسيّ  الوصول إىل عيش قبلوالتقارير  عمال التطبيقّيةوصياغة األ التقييم

 الستالم شهاداتكم من املسؤولني عنكم يف اجلامعة.

 

العاطفة ب مفعمة أصيلةهي حلظة  دبلوم من أيدي املسؤولنيال إّن حلظة تسّلم، عيف الواق.  2

 عمالاأل ن على إجنازو ، قادر هذه اللحظة ذ، منأيّها املتخّرجون واملنتخّرجات مأنت فها .والفرح
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كليف يف الال  ذات مغزى تبين من يتواصل معكم، كلماتالتعبري بو  بروح الدبلوم الذي نلتموه

من طّالب  ةاملتخّرجني اليوم مكّون تكم منجمموعو  .للخوض فيه هّيأ نفسه من أجلهالذي 

من معهد الدراسات  التنشئة على احلوار اإلسالمي واملسيحييف حائزين على الدبلوم 

والراعويّة دخل إىل االميان املسيحّي واملة روحيّ الرافقة وامل وراعويّة الصّحة اإلسالمّية واملسيحّية

واإلعالم، آخر العنقود يف شهادات كلّية  واألديان ،اإلجتماعّية من املعهد العايل للعلوم الدينّية

 قائمة علىا من الدولة اللبنانّية و رمسيّ ومصّدقة  كّل هذه الشهادات مععتَفرفف با العلوم الدينّية.

أو غريها من  تنشئة أخرى يف إطار جامعة القّديس يوسف للتحويل حنوأرصدة قابلة 

 .ليت تعتمد نظام األرصدةاجلامعات ا

 

م جنحتم يف مساركم كمن ذلك هو أنّ  ، ولكن األهمّ امهمّ قد يكون ما قلته  ،ومع ذلك.  3

هلذا . بات الربامجنا ومتطلّ معّلميكفاءة ب ، لعلمياختباراتمن دون بالتأكيد  رّ مل مي الذي

 سبقتهااليت  كملتزاماتانا بالنجاح يف خمتلف اتمتنيّ و  التهاينّ  أحرّ  مّنا ونتستحقّ  أنتم ،السبب

 اكنً مل يكن مم. متكعلى شخصيّ  ابصمات تتركة و كليّ الهنا يف  وهامة اليت عشتالتجربة الفكريّ 

لمسؤولني عنكم دون الوجود الفّعال لمن  للفكرهذا االختبار ق هذه التجربة أو أن تتحقّ 

ا عن شكري وتقدير اجلامعة أيضً أنا  اإلداريني، وأعّرب هلمفني املوظّ  ومن دون دعم، ومعّلميكم

لديها  ، السّيما اليوم،اجلامعة ألنّ األخرية د على هذه النقطة . أنا أشدّ احملدودغري  هملتزامال

 بلورةعلى تشجيع عقولنا ا أيضً نقل األفكار و ، أال وهي من بني مهّمات أخرى هائلةة مهمّ 

 عاملنا.دة ومفيدة لجيّ  أفكار
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 نا، حنن البشر : إّ�ايلإبالنسبة  األهمّ  ، ما هو األمروبولوجياعلماء األنرت ا لوفقً  بالفعل،. 4

املمّيزة للكائن دون هذه العالمة ومن دون أفكار  نكون عليه من ان ميكن أنكذا  مااألفكار ! 

من العصر احلجري  نامع أسالف مقارنةً  حّىت البشري الذي با يسود على الكائنات األخرى و 

عكفتم ؟ ة يوميّ ال ت ممارستكمكان  ذا، ماباكم التزامة و األكادمييّ  مخالل دراستكف؟  القدمي

جّدا  ذات مستوًى متقّدم م صفحاتٍ كتبتو  تمناقشو  الكتب وقرأمت أحباثبقمتم و  على الدراسة

عن  ين، معربّ ميكممعلّ حزمت فيها على تقييم جّيد من و  م سعداء باكنتو  يف بعض األحيان

خيار العيش مًعا وعلى ضرورة فّض  أفكار لقد تعّرفتم على ة.منهجيّ بدقّة و املفاهيم واألفكار 

النزاعات باحلوار واللني وحّب البناء املشرتك وقدسّية الشخص البشري يف نفسه وجسده وعلى 

م يف حياتنا ووجودنا وعلى قدرة التضامن على التغيري وتشييد حضارة يف أولويّة الروح والقِ 

يف  مساركم األكادميي، ؤمن اليوم. ففياملالتضامن وعلى أمهّية اإلعالم سلًبا وإجيابًا يف حياة 

 وحتّملتممباشرة ببساطة وبطريقة أخذمت بعني االعتبار هذه األفكار  ،وهي اخرتمتاحلقل الذ

ه احتياجاتببيئتكم وجمتمعكم و  ا، مفّكرين دائمً مكّملة دةجدي أعباءها وقمتم بابتداع أفكار

األفكار  كلّ ليست  ، ولكن العامل ال حيتاج إىل أفكار ،بالطبع. ه وويالتهأفراحو  هطموحاتو 

ديهم اخلربة يف ل خصوًصا إىل رجال ونساء. عاملنا حيتاج وقابلة للتحقيق مالئمة لألوضاع

مهّمة رائعة أيًضا  هملديو  ،ف مع عاملناتتكيّ اليت تلك  منها، دةاجليّ  ونار األفكار وخيت ابتكار

 أفعال. إىلوحتويلها  ويأخذون على عاتقهم نقلها
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أيّها الشمامسة  ي،املسيحو  احلوار اإلسالمييف  الناشطونأيّها ، األعزّاءن جيو اخلرّ  أيّها . 5

 الدفعة األوىل ةً خاصّ ن، و واملرافقون الروحّيو ن بو املتدرّ ن الالهوتّيو و ة الصحّ يف راعويّة  نوالعاملو 

من أجل أنفسكم ومن أجل أرى فيكم الفائزين ة، فيني يف وسائل اإلعالم الدينيّ االصح من

ا يف جامعة القّديس وخصوصً  ة،يّ اجلامع الدراسات ألنّ اليوم وغًدا ن أنتم الفائزو . اآلخرين

 وفكركم وأفكاركم مإميانكا فائزين بدائمً  كونواة.  ة ممّيز شخصيّ  يوسف، تساهم يف إعداد

 كم إىل جامعة القّديس يوسف.انتمائو 
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