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 السمّو الشيخ مجعة بن مكتوم بن مجعة آل مكتومصاحب 
 رئيس اجلامعة ونائب الرئيس

 املدير العاّم هليئة املعرفة والتنمية البشريّة
 سعادة قنصل لبنان العامّ 

 رئيس جملس شورى الدولة اللبناين
 عميدة كلّية احلقوق، وحضرة العميد الفخري ونائبة عميدة كلّية بريوت 

 شارون يف حماكم ُديّب وأبو ظيب وبريوتسعادة القضاة واملست
 ملحقوا السفارات يف الدول العربّية واألجنبّية

 ضيوف الشرف
 األساتذة األعزّاء والزمالء

 طالّبنا األحّباء وأولياء األمور واألهل واألصدقاء مجيًعا
 سّيدايت ساديت

 
جوزف يف إمارة  سانوىل منذ إنشاء جامعة الذي حنتفل فيه وللمرة األُ  اليومما أمجل هذا 

 . 8000ودفعة  8002ودفعة  8002ب: دفعة ج ثالث دفعات من الطالّ يب بتخرّ دُ 

 : الدفعات الثالثثالث فرحات تالقي هذه 

توسيع إطار هي فرحة األب يف  ،فرحة جامعة سان جوزف ،الفرحة األوىل هي فرحتنا
 أصبحتم  اليوم أبناء وبناتاء فيا أيّها املتخّرجون األعزّ . بأوالدهاهي فرحة األم   األسرة،
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وتنضمون ُديب يف بريوت جوزف  حتملون إسم جامعة سان ،ة العريقةسة التعليميّ هذه املؤسّ 
ا عامً  مئة وتسعة وثالثنيجوا من هذه اجلامعة منذ خترّ مئة ألف طالب إىل الئحة أكثر من 

  اليوم.حّت 

أكادميي  ا إىل صرح  تنتمون معً و  ياا اليومّرجون رمسفيا أيّها احلقوقّيون واحلقوقّيات الشباب تتخ
ة ة واألخالقيّ م العائليّ ي  ة ومنها الق  ه اجلوهريّ م  ي  ق  ثابت ب   ،قويّ  ،عابر للحضارات ،عريق

اجلودة تبقى  جتارة وأنّ  يسالعلم رسالة ول هلا أنّ على مبادىء صلبة  أوّ  مبنّ  ،ةوالوطنيّ 
يات. كل الصعاب والتحدّ من  رغم بالاهلدف األمسى واملستوى التعليمي هو أمانة تصان 

فنحن نعرف وعلى يقني بأّن من وصل منكم إىل هناية السنة الرابعة وطرق باب النجاح هو 
 ة العلم،ساحعوا إىل الوراء ومل يهابوا مل يرتاج الذين األشاوساملناضالت من املناضلني ومن 

وجهدوا وتعبوا وضّحوا بالكثري ليصلوا ال فقط إىل باب الشهادة متّرسوا وكّدوا  بل إهّنم
فري من العلم والثقافة احلقوقّية والقدرات اللغويّة اليت تُتيح والدبلوم بل إهّنم وصلوا إىل حدٍّ و 

منها اخلري  جينونقيمة كبرية  كنًزا فريًدا ذا  ونحيمل مورقة، بل إهنّ  جمّرد نيحامل واأن يكون مهل
 وللوطن الكبري، دولة اإلمارات العربّية العزيزة. موجملتمعه مهل

 أيّها املتخّرجون واملتخّرجات، 

مناصب عديدة يف  او ؤ تب ، جامعة سان جوزف،لكم أخوة وأخوات من أبناء هذا البيت
ككل ويف أوروبا ويف   حدة ويف العامل العريبّ ة املتّ يف لبنان ويف دولة اإلمارات العربيّ  :العامل

املؤلّفة من أربعة وعشرين وزيًرا، هنالك مثانية ، ففي احلكومة اللبنانّية احلالّية، ةاألمريكيّ القارة 
وزراء ووزيرة ختّرجوا من جامعة سان جوزف، ومنهم سّتة من كلّية احلقوق حبيث نأمل خريًا 

 وهو يعرفكم وحيّبكم البيت تعرفونهفمن مثار هذا لكم أن تصبحوا يوًما ما يف هذه املواقع. 
اليت تالقي ابتسامتكم هي ابتسامة  واالبتسامة  اليوموأنتم اليوم الثمرة ولكم املستقبل! 

األساتذة املعّلمني الذين أتوا من بريوت أو من املستقرّين يف ربوع الدولة ها هنا فلهم 
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ن املعارف واملنهج ليحملوا إليكم غصن زيتو  الصعوبات والسفر متّشقواالفضل بأن 
واألسلوب والطريقة، فلهم مّنا ومنكم وكذلك املسؤولني ها هنا يف دار اجلامعة بُديب خالص 

 الشكر والعرفان واحملّبة.

إلعداد  8002يب اليت أطلقت هذا الربنامج  عام والفرحة الثانية هي بالطبع فرحة حكومة دُ 
برنامج إعداد للقادة مهمة حتضري خنبة  جوزف يف إطار إىل جامعة سان لةً موكّ احلقوقّيني، 
 .ة يف اجملال القانوينأساسيّ  ء مراكزبوّ ني من بنات وأبناء هذه الدولة يكون لت  من احلقوقيّ 

والثقافة  ة لشعبه يف سبيل العلمالسخيّ  قطف مثار عطاءاتهياحلاكم مسّو  ،فهي فرحة القائد 
فرحة القادة يف مشاركة الناس خبريات هذه . هي ومل  ال لنيل الشهادات املستحّقة العالية

هي أساس كّل تنمية اقتصاديّة واجتماعّية. اليت ، ةة للتنمية البشريّ األرض وتكريس األولويّ 
 فالتنمية البشريّة والثروات اإلنسانّية هي الروح اليت حتّرك اجلسد وتعطيه الصّحة واحليويّة.

حفظه اهلل ورؤيته  رئيس جملس وزراء الدولة مكتومد بن راشد آل ة للقائد الشيخ حممّ فتحيّ  
القلم واملعرفة " م البشرية"  وأنّ دعم التعليم هو دعم لتقدّ " أنّ  كما يقول  السامية اليت ترى

ما السالح دوا بالعلم واملعرفة ألهنّ على الشباب أن يتزوّ " وأنّ خرى" ة أُ أقوى بكثري من أي قوّ 
 اة".الوحيد والدائم والقوي يف هذه احلي

وطوىب لشباب تدعمه دولته   ،ام هذه األرضامها عليها غرية حكّ ة يغار حكّ طوىب ألمّ ف
ة يف هذه اته وتطلقه بقوّ من معنويّ  ده بالعلم واملعرفة وترفعُ هه وتزوّ يب وتوجّ كدعم حكومة دُ 

 احلياة.

أن ال   ،ومن كل قليب ،دد ألنصحكمجيون اجلُ ه إليكم أيها اخلرّ في هذه املناسبة أتوجّ ف
قابلوا العطاء  ،طلب منكم الكثريكم أعطيتم الكثري وسوف يُ إنّ ، طوا هبذا العطاءتفرّ 

والبناء بالبناء. ال ترضوا أن تكونوا فقط من الذين يستفيدون من  ،والكرم بالكرم ،بالعطاء
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و يسامهون وجيهدون يف نّ  ئنياامها بل كونوا مثل أسالفكم بنّ خريات هذه األرض وكرم حكّ 
 زها وتطويرها. الدولة ومتيّ 

فرحة النجاح.  ،الفرحة األقوى واألمجل ،تبقى الفرحة الثالثة أال وهي فرحتكم وفرحة أهلكم
من وأيّام وليايل يوم تتويج ساعات  ،ه يومكما لكم هذا اليوم ألنّ هنيئً  ،ا لكم جناحكمهنيئً 

 ز.الدراسة والسهر والتعب يف سبيل بناء مستقبل متميّ 

واإلمتحانات  جتزمت الصعاب واإلختباراتام هنا ولكنكم اليو  اوصعبً  الً ن الطريق طويكا  رّّبا 
والدرجات واملساقات ووصلتم جبدارة إىل هذا النجاح. ورّبا كان من األصعب املقارنة مع 

ولكنكم  ، ون من دون تعب وحيصدون من دون كدّ أصدقاء لكم كانوا من حولكم ينجح
كتب الفيلسوف الفرنسي  ز.لون هذا الصمود بالنجاح والتميّ كم اليوم تكلّ صمدمت وها إنّ 

رد الطبيعي من الورد اإلصطناعي إن الفحم أقرب إىل الو "تيبون عن اجلهل واجلودة فقال : 
أو ينفي ذلك، بل األهم هو  يؤّكد هذا فاألهّم ليس أن يكون لنا رأي   ."و الورد من ورق(أ)

رًا قادًما، والواقع أّنكم اليوم على مقدرة كبرية متّكنكم أن يكون فكرنا الذي حيكم وقّاًدا ني ّ 
من أن تكونوا فاعلني فّعالني يف جمال احلقوقّيات ألّن فكركم هو الذي جتّدد وُولد من جديد 

 فلكم مّن كّل التهنئة على ذلك.

 ،يب وجامعة سان جوزفا بني حكومة دُ ا مشرتكً ل قامسً ا يشكّ جوهريا  ا مبدأً فال تنسوا أبدً  
اجلودة  يب  وهو "أنّ ومبادىء مسو حاكم دُ  هو من صلب مبادىء هذه اجلامعة ومن ركائز

 ، خرتمت اجلودة وصمدمت حت النهايةاكم ا أسلوب حياة". فافرحوا اليوم ألنّ إهنّ  ،ليست غاية
فمنها وهبا تستطيعون كم حتملون شهادة يشهد ملستواها العايل العامل أمجع! وإفتخروا ألنّ 

 إىل أرفع املواقع وإىل مراتب الريادة على مجيع املستويات.الوصول 
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إنتصاري "ا : قال يومً  الذي (0)نابوليون بونابارتوأختم هبذه العربة للجنرال الفرنسي 
كل هذه   حومت فإن خسارة وترلوو ،معركة 00ن رحبت أكثر من احلقيقي ليس أنّ 

حموه وسوف يبقي إىل األبد هو القانون املدين  ولكن ما ال يستطيع أحد   ،اإلنتصارات
 .   "الفرنسي الذي وضعته

حدة ة املتّ ليس فقط لدولة اإلمارات العربيّ  ةجوزف باملبادىء القانونيّ  دتكم جامعة سانزوّ 
ركم التاريخ بإجنازات انشاهلل يذكّ و  ،نتصارالا فلكم املستقبل وابل يف القوانني املقارنة أيضً 

 موهنا لدولتكم! ة تقدّ قانونيّ 

 ،أعزّائي املتخّرجون، أيّها احلفل الكرمي

مستمرّة يف ُديب وهي مل تتعّود هي إّن جامعة سان جوزف بالرغم من كّل الصعوبات 
الرتاجع عن قرار أو عن هنج اختارته لنفسها أن تكون موجودة يف السياق العريب أكثر من 

وبدعم  من هيئة املعرفة اليت يرتّأسها  ه من الدولة وسيادة حاكمهايفبتوجأّي وقت مضى. 
سان جامعة سنقوى وستفخرون باستمراريّة  الدكتور عبدالل ه الكرم، ومنكم وبكم ومعكم

 جوزف يف أداء رسالتها.

 .على الدوام لكم النجاح ي أهلكم  وأمتّن يكم وأحيّ ا أحيّ دً جمدّ  ،ألف مربوكف

                                                           
1( Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. 
Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement c’est mon Code Civil.  


