
 

 

ب يس يوسف في بيروت في حفل تخريج طل  ، رئيس جامعة القد  اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
العلوم ة وكلي  ي ة االقتصادالعلوم ة كلي  و ، األعمال إدارةة كلي  ب المت صلةمعهد إدارة األعمال و  كلية العلوم،

معهد و  معهَديها، المعهد العالي للعلوم الديني ةة و الديني   علومة الوكلي   المعهد اللبناني للتربيةة و ي  و الترب
 .3182 (يوليوتم وز ) 81 يوم الخميس الواقع فيه ةلمسيحي  او ة الدراسات اإلسلمي  

 
 ،األعز اء نو يجالخر  و  ها األصدقاءأي  

يجمع معاهد تنتمي إلى ي ذال رائع هذاج الفي حفل التخر   رح ب بكم جميع اا أن أأنا أيض   ود  أ. 1
أحرام تفصل ما بينها المساحة الجغرافي ة إال  أن ها مت حدة تحت راية جامعة القد يس يوسف، ثالثة 

تحتفل بالذكرى والتي  1111حرم علوم التكنولوجيا وفيها كلي ة الهندسة التي تأس ست في العام 
الحرم  اهذفي  ءب األعزا  الطال  أي ها وحرم االبتكار والرياضة.  ةالعلوم اإلنساني  وحرم ة المئوي  

 إدارةة لي  كل التابعلوم ومعهد إدارة األعمال ة العيجي كلي  خر  يا ، ، حرم مار روكزالجامعي
ة والمعهد ة العلوم التربوي  كلي   يجيخر  يا ة، العلوم اإلنساني  في حرم اء ب األعز  الطال  أي ها ، األعمال
طال ب المعهد  ة،ة العلوم الديني  في كلي   المعهد اللبناني للتربية، أي ها الطال ب األعز اء  ،لها التابع

 ستلمونلحظة، سوف ت بعد، العالي للعلوم الديني ة وطال ب معهد الدراسات اإلسالمي ة والمسيحي ة
 هاورقة، ولكن  مجر د  تليس اتالدبلوم هيس يوسف. هذقدامى جامعة القد   وتحملون اسم الدبلوم

مرافقيكم أن أشكر فريق  هذا السبب أود  ل. كمميمعل   مع مجتهد ومثابر حياة التزامص لخ  ت
مين ة والمعل  المراكز اإلقليمي   ومدراء، ورؤساء األقسام راءمدوال، داءعمال ادةوالس كمميومعل  

األكاديمي ة مواظبتكم و  ماتية ومناسبة لدراستكؤ بيئة م واخلقن هم عرفوا كيف يين ألفين اإلداري  والموظ  
 .جامعة القد يس يوسف باسم  ح لكمي من  دبلوم بج اليوم تو  ت   التي
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. أي ها الطال ب األعز اء، قد ي طرح عليكم سؤال عشي ة انطالقكم للحياة المهني ة العملي ة : ماذا 2
الجامعة التي هذه لتعليم ؟ في خدمة ا 111 ال على عتبة عامهاوهي هذه الجامعة  عل متكم

ذا ما وهما : اليسوعي ة واللبناني ة ؟ تتمس ك بصفت يها إن لم يكن باثنين من خصائصها أال
 انخراطكم في ميدانمن أجل  ضروري ةمعارف ومهارات كستكم مؤس   لكم قد مهت استطاعت أن

الموارد  وراء بلدان أخرى تسعىفي ي في لبنان و جتماعالنسيج االقتصادي واإلفي العمل و 
دون من . صهتخص   مجال كلٌّ في ةالتقني  المهارات من المؤك د أن ها قد مت لكم  ؟ ةة اللبناني  البشري  

في األخرى  هاراتأو الماألخرى التقليل من وزن وقيمة هذه المهارات، ما هي هذه المواقف 
 ت؟ هذه المهارا في الحياة ماليوم لنجاحك التي تشك ل ضرورةو العمل والمعرفة والنجاح ميدان 

 واالنضباط وااللتزام. الحدود تخط ي ا وهي :ف عند ثالث منهتوق  أكثيرة، ولكن أريد أن 

 
ف من تأل  التي ت، و ناالحدود التي توجد فيالقدرة على تجاوز الحدود،  ذهه ال  أن أذكر أو   . أود  1

يتنا في من حر   . هذه الحدود تحد  عن اآلخرينأنفسنا و عن ام المسبقة والمفاهيم المغلوطة األحك
في  التوغ لفي داخلنا. لذلك ال تخافوا  ةخامدال ةالحيوي  ى على الطاقات اإلبداع واالبتكار وتتعد  

، ضيق نفسنامن الناتجة  اتر ب على التوت  والتغل   والتعاون لحب،  لجديدة ى قو  تجدوا فيهال كمأعماق
زهاو  ثمن،  والسعي وراء السلطة بأي   الكسب المال سهلحب   و الخوف من اآلخر  التي يعز 

السالم والفرح من  نشرنس و تنف  نيمكننا أن . وهكذا تسل طوال إلى التمل كباختصار هذا العطش 
. ة التي تمنعنا من العيش بشكل جيد  ي  طائفة والات السياسي  كون ضحايا األيديولوجي  نحولنا وال 

، مثل القلب اواسع  و  أخويًّا هنريد أمل في عالم هوو  شخص هو احترام كرامة كل   تجاوز الحدود
 .الذي يحب  

 
. كم نالتنظيم وتوجيه حياتو ، اتنا بطريقة واضحةو لنرى ذ انأو االنضباط ضروري  . الصرامة 4
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اال ولكن  من العم  هم يس يوسف يجي جامعة القد  خر   ن  لي إ ات قيلالمر   من أشخاص  هم أيض 
ي ة التخطيط يعرفون كيفو ، دقيق حكميتمت عون بات، و د األولوي  يحدت هميمكنفي حقله،  ، كل  مهني ين

قامة ال نشاء خعالقات وا   كل  إليها يحتاج  مواقفأو  ليست هذه ارطة طريق لتحقيق النجاح. وا 
 ؟ في المستقبل تهاتعبئ يجبواحد منكم، و 

 
االنخراط في قضايا بق األمر مبالية عندما يتعل  غير الجامعة ليست محايدة وال  ا، فإن  . وأخير  5
ق مبالية عندما يتعل  غير ليست محايدة وال  . هيشينة من أجل الفقراء والمهم  ة أو وطني  جتماعي  إ

 ربيةتعزيز التفي ة، أو ة أو األدبي  ة والعلمي  في البحوث الطبي  الطاقات الفكري ة ستثمار األمر با
كونوا . حب  من دون  ، أي  شغفمن دون  االلتزام الحقيقي ال يمكن أن يتم   . ولكن  ةالجامعي  

يس بجامعة القد   ،بلدنا لبنانبقيامة  شغوفينالحياة، ب شغوفين، األعز اء ها األصدقاء، أي  دوم ا
 قدامى جددخدمة والمواطنة، فيكم رو اد ا في ال ترىي تال ةب  ح  والم   ةالعقالني   األم   يوسف، هذه

 .الحاضنةباألم  المربي ة و  متعل قين
 

التي  الطب   كلي ةنا القي مة هي اتكلي  من  المئوي ة لثالثذكرى بمناسبة االحتفال بالا، . وأخير  6
بمورر ن حتفالتين لتوالهندسة ال كلي ت ي الحقوقو  عام ا على تأسيسها 111 مرورذكرى بتحتفل 
ولئك الذين ن، وأيوغير اليسوعي  منهم ن ين، اليسوعي  يسلمؤس  ل لقي تحي ةن، على تأسيسهما مئة عام

 ةخدمأرادوا في شعبنا و  وثقواو  آمنوا نبلدان أخرى، الذي بغالبي تهم من اآلتين، أكملوا هذه الرسالة
 غم من المصاعبهذا السبب، على الر لآمالهم.  ال يحق  لنا أن نخي ب! ته وكرام تهتنمية قضي  

 .مستقبل واعدفي و ثقتنا في لبناني تنا اليوم نجد د ، المختلفة
 

  ! إلى األبد ؤهاشركاأنتم . تكمجامع أنتم ال تتركوناء، األعز   ءصدقاأي ها األ


