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حضرات ، راء والمعّلمين والموّظفينالعمداء والمدحضرات  سادتي، حضرات نّواب الرئيس،و سّيداتي 
 ،والطالبالقدامى يجين والخرّ  الشركاء

 ة،دتي المدير سيّ 
 
 
اليوم ؛ نحن هنا  ةاإليديولوجيّ  بالخط إلقاءأو  كّلم كثيًرافي مثل هذه اللحظات، من األفضل عدم الت .1

لعلوم ل الجميل الحرم الجامعيهذا إطار في  مدرسة اللبنانّية للتنشئة اإلجتماعّيةالجديد لل لتدشين المقرّ 
المدرسة  هّنئلذلك دعونا نفرح ون ،ةة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ كليّ في  الخصوبة وافر رحم  وفي ة اإلنسانيّ 

عام الفي  تكم، سّيدتي العزيزة،ست مدرس. تأسّ االنتقالّية هذه الخطوةمن أجل جميع الذين عملوا ا لوشكرً 
، تاريخمنذ ذلك ال. يس يوسفجامعة القدّ و  الفادييسوع  رهبنةبين  النوايا الحسنة تالقي عن طريق 0421

ل التحوّ في  الفاعلينمئات من ال نشئةتبتعزيز اسمها  مدرسة اللبنانّية للتنشئة اإلجتماعّيةلا واصلت 
يرزح إنسانيًّا تحت وطأة كّل شخص  تحسين وضعل ينسالمكرّ و  نتفانيمالمن المتخّصصين و  االجتماعيّ 

بترقية  إّن جامعة القّديس يوسف تهتمّ  لنقولة جتماعيّ ة اإليديولوجيّ بالقليل من االهنا  فلنقم. الحاجة
المعنى  حولإنسان  ضمير كلّ  التي ُتطَرح علىة على القضايا األساسيّ  تنفتح ،بحسب شرعتها، و اإلنسان
 يكون هدفهالة ن من تقنيّ لتمكّ واثقافة اكتساب مجّرد تجاوز ت نسانّيةاإل الترقيةهذا المعنى، ب. للحياة النهائيّ 

تحسين الظروف المعيشية ة و من أجل تعزيز العدالة االجتماعيّ و ، ظلم أيّ  في مواجهةة اإلنسان حريّ 
 .والمحرومة لفئات الضعيفةل
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 ؟ة االجتماعيّ  نشئةز المدرسة اللبنانية للتميّ تت ذامابفي هذا اإلطار،  .8

المدرسة لعب ت، ةاالجتماعيّ  المتّبعة للوقائعها مقاربتو  واقع الُمعاش على األرضبواسطة قربها من ال
إلنسان معاناة ا أخذ على عاتقهات اهبمعنى أنّ  مع اآلخرين االستشعاردور ة االجتماعيّ  نشئةة للتاللبنانيّ 

 ستهالكيإمباالة مجتمع الفي مواجهة ى وحتّ  حاميةدولة  غيابفي حال لألسف  تتفاقموالمظالم التي 
 أكانوا، هانتهك حقوقتُ التي والطبقات  افقرً األكثر إلى جانب  إّنها متواجدة. هباب يطرقونل الفقراء الذين هم  يُ 

 النزوح الجماعياليوم ب سبّ ت التي ةة الحادّ ا في األزمات اإلنسانيّ أيضً  ةموجود هي. م يكونواأم ل ينلبنانيّ 
 .جذورهمهم من اقتالعو  المكّثف للشعوب

اللبنانّية  مدرسةال تلتزم ،شط على أرض الواقعانال هاجودو و  اأصالتهمن خالل و  ،هذه الحقيقةإنطالًقا من 
 ال تتواجدأ. تقّدم المجتمعو  إلنسانم اتقدّ التوازن بين  فيه قتحقّ قد ي خلق مجتمعفي  ةجتماعيّ الا للتنشئة
 ةاألكاديميّ  نشئةعطي المعنى الكامل للتتبقدر ما  ،يوسف جامعة القّديس رسالةفي صميم  ،بالتالي

؟  اآلخرخدمة  فيتستمّر  جامعة اهألنّ على نطاق واسع  ضافةمُ قيمة  جامعتنال وتعطي الخاّصة بها
 ن تكون كلّ أفي  البابا فرانسواالذي يراود  هاجسللستجيب يللجامعة  هذا البعد االجتماعيّ  أعتقد أنّ 

تغيير جامعة، خميرة ، ككونتأن  "ة يسوعجمعيّ " على طلب بناءً د و هة لنداء المشرّ بّ نتة مسة أكاديميّ مؤسّ 
 .عدالة أكبرمن أجل 

 

يأتي  نفسهة  اإلنسانيّ  في حرم العلومجديد  إلى مقرّ  ةاالجتماعيّ  نشئةة للتالمدرسة اللبنانيّ  إّن انتقال .3
ة حركة طبيعيّ  فيتندرج  هيبالتالي ف. شمولّيتهو  تهحدو بباإلنسان و قة صات المتعلّ من التخصّ  امشهدً يكمل ل

بعض ناجمة  خطوة هيجامعة القديس يوسف و  فية ة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ كليّ إلى  انتمائهابدافع 
وهو جديدة منشأة جديدة بموارد تأسيس عني ي النتقال من مكان إلى آخر. االجامعةرئيس عن الشيء 

ها . أيّ بالتجديد صلةوذات ة بعض الدبلومات والشهادات لجعلها أكثر جاذبيّ  نفض الغبار عنا أيضً  يعني
في  وادال تتردّ ف، حتياجات كبيرة من حولنا و فيناإّن اال، ةاالجتماعيّ  نشئةمدرسة للتاألعّزاء في األصدقاء 

 .بالوعود زاخرةو  نافذة  بكلمة إليكمجذب طالب جدد 
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مين والمعلّ  الطالبأّيها ، منعتمد عليك لترحيب بكم،لى استعداد علهو و  تطويره الموقع تمّ  أنّ  بما .4
إّن  .المعتادة تكمديناميّ ب هذا الموقع نشيطلت ةاالجتماعيّ  نشئةة للتالمدرسة اللبنانيّ في  اءاألعزّ  والشركاء

التي قمتم مبتكرة ال ممشاريعكو  مأفعالكو  ؛ جهودكم الروح بثّان فيهسيحماسكم و  مة بكة الخاصّ روح اإلبداعيّ ال
 م اليوم. لبنان يحتاج إليكبهذا ، ونحن فخورونا في تطوير هذا البلدمً و تاريخ ساهمت دال بها حّتى هذا

 المسار. واصلواو  واكاثر تفأكثر من أي وقت مضى. 

 

إدارة الحرم  في أو إن في رئاسة الجامعة لقيام بهذا العملل بجدّ واللواتي عملن ا لجميع الذين عملوا شكرً 
 فرصة للتعاون المتبادل الفكريّ  اديّ رب الماقتهذا ال فليكن .ةاالجتماعيّ التنشئة لمدرسة . "مبروك" الجامعيّ 

 .خدمة اإلنسان والمجتمع في جديدة قفزةل وباعثًا يّ األكاديمو 


