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ب يس يوسف في بيروت في حفل تخريج طل  رئيس جامعة القد  اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
 3172 (يوليو،تم وز ) 71 الواقع فيه األربعاءيوم ة اآلداب والعلوم اإلنساني   حرمو ة العلوم الطبي  حرم 

 

 ن األعّزاء،و أّيها األصدقاء والخّريج
 
. أوّد أنا أيًضا أن أرّحب بكم جميًعا في حفل التخّرج الرائع هذا الذي يجمع معاهد تنتمي إلى 1

لعلوم الطبّية الذي يحتفل بمئوّيته األولى لتأسيسه في العام الجامعّي لحرم الحرمين مجاورين، 
اء ب األعزّ الطلّ . أّيها 0222وحرم العلوم اإلنسانّية الذي افتُتح على طريق الشام العام  1111

 األسنان طبّ  يجي كلّياتخرّ يا لتأسيسه،  ةبالذكرى المئويّ الذي يحتفل هذا الحرم الجامعي  في
ب الطلّ أّيها  ، ETLAM مدرسة التقنيين لمختبر التحاليل الطبّيةو  ّيةالتمريضالعلوم الصيدلة، و و 

ة، واللغات اآلداب والعلوم اإلنسانيّ  ، خّريجي كلّياتةالعلوم اإلنسانيّ حرم يجي اء من خرّ األعزّ 
 الدراسات السمعبصرّيةالتمثيل و ومعهد  ILOها، معهد اآلداب الشرقّية التابعة لهد المعاو 

IESAV  والمدرسة اللبنانّية للخدمة االجتماعّيةELFS  في بيروتوالهندسة ومدرسة التكنولوجيا 
ETIB ، هذا . قدامى جامعة القّديس يوسفبعد لحظة، سوف تستلمون الدبلوم وتحملون اسم

. لهذا مع معّلميكم، إلتزام مجتهد ينّم عن ذكاءالدبلوم ليس مجّرد ورقة، ولكّنه يلّخص حياة التزام 
ورؤساء  مدراء، والات والسادة العمداءالسبب أوّد أن أشكر فريق مرافقيكم ومعّلميكم والسّيد

ومدراء المراكز اإلقليمّية والمعّلمين والموّظفين اإلدارّيين ألّنهم عرفوا كيف يخلقوا بيئة  األقسام
 عليها. ومواظبتكماألكاديمّية مؤاتية ومناسبة لدراستكم 

 
صات عتين من التخصّ بين مجمو  اء، لن أجازف في إلقاء خطاب توافقيها األصدقاء األعزّ . أيّ 0

أّن العلقات بين الحرمين  تلّمًسا مسبًقاما البعض، مبعضهعن  ة هما على مسافةاألكاديميّ 
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 بينحصى وال تُ  عدّ ال تُ الزيارات المتبادلة التي  على ذلك الشاهدو  ومتينة مستقّرةالجامعّيين 
طّلب حرم و  صداقات من الجانب المقابل للشارعيرتبطون ب الذين اء المستقبلب، أطبّ طلّ ال

بعد ذكر ما يتناقله الجانب اآلخر.  منّشًطا أو مهّدًئا لأللم منيلتمسون دواًء الذين اآلداب 
واحد، في  تحت سقف   مشتن األعّزاء أّنكم عو يجها الخرّ قول لكم، أيّ ، أستطيع أن أالطّلب
وهي  ،Alma Materفي اللتينّية ُتدعى نفسها وهي  نفسها، بين أيدي األّم المربّية الجامعة

. مهما تقّدمت في السنّ  أبًداال تشيخ أّمنا جميًعا التي ال تتعب و  تشير إلى جامعة القّديس يوسف
من الواضح أّنها تقنّية مهارات  اكتسبتمحد او ال جامعة القّديس يوسف تحت سقف في عيشكم

واحدة ثقافة  ومعارف مشتركة ومعتقدات ومواقف نسجتها اقيمً ا أيضً  كم اكتسبتمولكنّ  مختلفة
 يس يوسف.جامعة القدّ  مشتركة وهي تشّكل روح

 

 م.مهنتك للشروع في التقنّية، أنتم تتقنون بالتأكيد ما هو مطلوب منكم من حيث الكفاءات. 1
التقنّية، على أهمّيتها، هل هي كافية ؟ ألم  كفاياتومع ذلك، أطرح عليكم السؤال التالي : هذه ال

، هذا الشيء اآلخر الذي  الكفايات تنقل لكم جامعة القّديس يوسف أّي شيء آخر غير هذه
 نة اكتسبتموها،معيّ  تكفايافي الواقع، باإلضافة إلى  ؟ في الحياة ُيعتبر أيًضا ضرورًيا للنجاح

من المواقف، . ثالوث موممارسة مهنتك مللنجاح في حياتك ضرورّية تبدو ليثلثة مواقف 
 على ّيةة واألدبلعلوم الطبيّ من مجال ا جاؤوا اأشخاصً  دوحّ ة، يمكن أن يالمهارات التقنيّ  يتخّطى
 ة مشتركة.أرضيّ 

 
 أو النّص األدبّي إلى ليم المريضن من تسبحيث نتمكّ مطلوب من المواقف . هذا الثالوث 4

تطبيٌق دقيق ة. الصرامة هي : الصرامة وااللتزام والشفافيّ  . هذه المواقف هيمعاينة األخّصائي
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 كون العمل بحدّ قد ت الذات قضّية. االلتزام هو إعطاء والقوانين والمنطق المرن والصحيح قواعدلل
ة هي هذه البساطة التي ة. الشفافيّ ة أو إنسانيّ جتماعيّ ة إقضيّ خدمة تطوير األبحاث أو ذاته، 

الذي يكشف وجوهنا ما هو في قلوبنا. هذا الموقف  عكس علىة، وتتفصلنا عن الحسابات األنانيّ 
نسانّيتنا ويجعلنا  كون ندون أن من سة، ة، نشيطة ومتحمّ ة وعلئقيّ جتماعيّ كائنات إحقيقتنا وا 

 ، هو مفتاح النجاح.جينساذ

 

قل لكم إّنكم اكتسبتم أيًضا هذه الكفاءات الذاتّية أخطابي هذا إن لم  لن أكون شامًل في. 5
النادرة جدًّا والفاعلة ليكون لكم موقعكم في العالم المهني. سعت جامعتكم وال تزال تسعى في 

الذين سوف  التمييز والتقدير. هؤالء هم األشخاصتنشئة أشخاص يتمّتعون بالفكر وحسن 
عطائه الحّس األخلقي، وتصحيح مسارهم يعرفون كيفّية التصّرف في الحياة، وتوجيه وج ودهم وا 

قامة علقات سليمة مع اآلخرين. عّلمتكم جامعتكم كيف  قر  وقيادة ف   والتعّلم من أخطائهم وا 
 تحّققون إنسانّيتكم بحيث يتسّنى لكم العيش بسلم  وفرح.

 

هذا العام بالذكرى المئوّية لثلث كلّيات قّيمة هي كلّية الطّب التي  بمناسبة االحتفال. وأخيًرا، 6
رر بمعاًما على تأسيسها وكلّيت ي الحقوق والهندسة اللتين تحتفلن  112تحتفل بذكرى مرور 

نجّدد إيماننا بالرسالة التي تبلغ من العمر أكثر من قرن في جامعتنا  ،مئة عام على تأسيسهما
نلقي تحّية للمؤّسسين،  لبنان وهي قيم جامعة القّديس يوسف. بقيم بلدناكما نجّدد ايماننا 

اليسوعّيين منهم وغير اليسوعّيين، وأولئك الذين أكملوا هذه الرسالة، اآلتين بغالبّيتهم من بلدان 
قضّية تنميته وكرامته ! ال يحّق لنا أن نخّيب  أرادوا خدمةأخرى، الذين آمنوا ووثقوا في شعبنا و 
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اليوم، من حيث نحن أو من  نجّددم. لهذا السبب، على الرغم من المصاعب المختلفة، آماله
 في لبنانّيتنا وفي مستقبل واعد لبلدنا لبنان.، ثقتنا نتوّجهسحيث 

 أّيها األهل األعّزاء لقد أعطيتم الغالي والنفيس وسهرتم معهم ومن أجلهم فهنيئا لكم اليوم،
أنتم تصبحون اليوم طّلًبا قدامى جدد، األعّزاء، أنتم ال تتركون جامعتكم.  ّيها األصدقاءأ

  تهانّي الحاّرة ! إلى األبد ! ءشركا تصبحون


