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 سّيداتي سادتي، أصحاب السعادة،

 أّيها الطالبات والطاّلب األعّزاء،

 

دارة األعمال وعلوم الهندسة، أن أوّجه  األعّزاء، خّريجي 744الطاّلب الا . اسمحوا لي، أّيه1 العلوم وا 
على الدراسة خاللها م لنجاحكم بعد مرور فصول دراسّية واظبتإليكم، في بداية خطابي، كلمة تهنئة 

تهنئة التي نستعملها في مناسباٍت كهذه تعني أّن الكلمة إّن في التحصيل العلمّي.  الجهود تموتكّبد
الشخص الذي ينجح، خصوًصا في جامعة القّديس يوسف، يستحّق بحّق أن نتمّنى له لحظات فرح 
ورفاهية بعد زمٍن من الكّد والعناء والتضحية. نعم، إّنه لحدٌث سعيد يحصل اليوم وأنتم تستحّقون كّل الثناء 

ر  ادتكم ولرغبتكم بالنجاح واإلشعاع. أستطيع أن أقول إّنكم، في وضعكم، وخاّصًة والمديح لقّوة شخصّيتكم وا 
المسار األكاديمي الذي يستغرق خمس سنوات من الهندسة، اللواتي أنجزن وأنتّن  أنجزواأنتم الذين 

 تستحّقون أحّر التهاني.

طيف ميراوي البروفسور عبد الل األستاذلجامعّية للفرنكوفونّية، الوكالة اأوّد ثانيًة أن أرّحب بيننا برئيس . 2
 . لقد أراد، خالل زيارته إلى لبنان، أن ُيلقي كلمة2112هذه الوكالة منذ تّموز )يوليو(  الذي انُتِخَب لرئاسة

العلوم والهندسة ومعهد إدارة األعمال. السّيد ميراوي هو في  كلّيةفي  2117ضيف الشرف لدفعاتنا للعام 
جامعة  في الجامعات، مراكش وكان أستاًذا ( فيUCA) عياض القاضية الوقت نفسه رئيس جامع

ليتوّجه  المخّولّنه هو كترونّيات في بلفور. مفاد القول إالتكنولوجيا في بلفور ورئيس قطب األبحاث في اإلل
واألرض وفي  تعليم واألبحاث في علوم الحياةمن هذا الموقع اللبناني العالي للو غة نفسها إلينا اليوم، باللّ 

 علوم الهندسة التي يتكّون منها حرم العلوم والتكنولوجيا في جامعة القّديس يوسف.

إّن وجود السّيد رئيس الوكالة الجامعّية الفرنكوفونّية كضيف شرف في هذا الحفل، يذّكرنا، ال بل يؤّكد 
كمؤّسسة كانت وال تزال جذورنا  متانةة للجامعات الفرنكوفونّية ويشهد لانتماءنا الكامل إلى األسرة الكبير 

 ة إشعاع للثقافة الفرنسّيةكانت وال تزال منار  مؤّسسة باللغة الفرنسّية فحسب ولكّنها فيه ال نعّبر مكاًنا
غة الفرنسّية وال تزال تصدر عنها. فلنتذّكر عائالت ت فيها أفضل النتاجات باللّ مختبًرا أدبيًّا وعلميًّا ُأنِجزَ و 
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ذا كان التعليم باللّ  وشحاده وقرم وأمين معلوف.فرج اهلل وحايك  غة الفرنسّية في غة الفرنسّية والتواصل باللّ وا 
اليوم فغة الفرنسّية، اللّ  تعزيز حركة إجتماعّية وسياسّية نحوو  تاريخّية ولحظاتماضي جامعتنا ثمرة تقليد 

لينا خياًرا لفرنسّية بالنسبة إ، أصبح استمرار اعتماد اللغة ا1741ومنذ تحرير شرعة الجامعة في العام 
 طّية والعيش المشترك والمواطنة أضحتتعّدد القيم اإلنسانّية واإلجتماعّية بحيث أّن الديمقراب واعًيا وانخراًطا

غير  هي حقوق ةالثقافيّ  ةوالتعدديّ  ةغة العربيّ اللّ وتعزيز  غاتد اللّ تعدّ محاور إجتماعّية وسياسّية كما أّن 
ن، هذا االختيار التوّجه نحو في نستمرّ  نانّ إ عن القولوغنّي  .لتحويللقابلة  في  تنشئة دورات تّم اقتراح وا 

نو  ةغة اإلنجليزيّ اللّ  نجز ي أن يودّ  طالب من كلّ مفروضة  ةالعربيّ  المعتمدة في الّلغةأصبحت األرصدة  ا 
 ة.املالك تنشئته

أصبح من و  ضفافنابلغت  اتغاللّ  أزمة أنّ  علينا أن نعلميجب ، اثابتً أمًرا  ةغة الفرنسيّ اللّ  اختيار ربِ عتُ ا إذا
غة بما فيها اللّ  غاتلّ ال المنذر بالخطر الذي تتعّرض له تراجعال نأخذ بعين االعتبارأن اليوم  االضروري جدًّ 

تدابير  خذناتّ إ .يس يوسفجامعة القدّ في نا إليبالنسبة  ةالفرنسيّ  غةللّ اكذلك و عديدة، وذلك ألسباٍب  ةالعربيّ 
غير  زاليال  إاّل أّن هذا األمر األكاديمي، نامجتمع إلى راغبين في االنضمامال الشباب بعض قبول لتسهيل
أن  بغون فيالذين ي فاعلينل البَ من قِ  ملموسة ةمستمرّ  خاذ إجراءاتاتّ  ليوم لكي يتمّ ا الدعوة قطلَ تُ و  .كافٍ 

الّلغة الناطقة ب الجامعات ينتسبوا إلى لكي موليير لغة إتقان من اللبناني من الشباب يتمّكن عدٌد كبيرٌ 
خضتم  ، لقداءالطالب األعزّ أّيها  .ههذ ة التعليمّيةغفي اللّ  الدراسة لكي يتسّنى بالفعل متابعةو  ةالفرنسيّ 
األصغر سنًّا  الشباب ونتنصح كمأنّ  دولكن من المؤكّ  ،ذا األمربه ونتفخر  أنتمو  ةغة الفرنسيّ اللّ  متعلّ  تجربة
 .غةاللّ هذه  في امتالكوتمّكًنا  ةطواعيوأكثر  أكثر خبرة واليكون منكم

 أنتم القادمين بعدٍد كبير، األهل ذوي الطاّلب إلىلتفت أ الطالب،دعو أأنا حين و ، اءالطالب األعزّ أّيها 
: "أوالدكم ليسوا  جبران الشاعر كما يقول لكم واعوديم الذين ل بأوالدكم معنا ينر و فخ كونوا الحفل. هذا إلى
راد ذكائهمو  همصبر الشاق و  عملهم عن طريق بالغين واأصبح مهألنّ  إفتخروا بهم. لكم" على  ،اليوم. تهموا 

 كثرالمزيد واأل ونلتمسي مهألنّ ودراية  معرفة عن ، فهم يواصلونهدراستهمالبعض لمواصلة  نالرغم م
 ونساء رجال ا هم، وهموقلبك كمتثرو  راستثمبا ، لقد قمتماألعّزاء هلاأل أّيها في مجال عملهم. ليكونوا قادةو 

 ؤنا !سفرافخرنا و  م، ها هيس يوسفجامعة القدّ 

Chers parents de chacun des diplômé (es), avec vous, en tant que partenaires, 

nous sommes fiers de vos enfants qui sont une partie de vous, fiers de ce qu'ils 

ont accompli hier à la maternelle et aujourd’hui comme diplômé (e), de ce qu'ils 
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ont acquis comme connaissances et énergie intellectuelle et morale pendant la 

période de leur présence à l’université en vue de leur engagement humanitaire et 

professionnel. Aujourd'hui, chers parents, vous récoltez ce que vous avez semé 

en eux et pour eux comme amour et affection, temps, patience, confiance et 

soins continus, ainsi vos cœurs s’élargissent en les regardant, soyez-en fiers 

comme nous. 

 حيث يبدو أنّ و ، بفترة حرجة تنامنطقو  يمّر فيه بلدنا في وقت، األعّزاء يجونالخرّ ها ، أيّ األصدقاءها أيّ 
االحتجاج  أجيال كونى نحتّ  نايلماّسة إحاجة ببلداننا لبنان و ، ة كبيرةأهميّ  ذي تليس ةالكرامة اإلنسانيّ 

 والمعتقدات. لألديانكما المجتمعات و  لإلنسان رةمدمّ الو  اءبين األشقّ التي تندلع  الحروب لمثل هذهالرفض و 
وأن ا، معً  فيهأن ونكون و سعداء  فيه نريد أن نعيش ناألنّ  ؟ لبنان، في هذا البلد عيشال صّر علىن لماذا

رسالة أال وهي المواطنة و  ةقضيّ  أصحاب ناألنّ  فيه أن نعيش ودّ ن ة.والروحيّ  ةالفكريّ الحيوّية  ناطاقاتق حقّ ن
ذلك، ال ل .أيًضا اآلخرين مصير عن فحسب، بل أنفسنا ن عنيمسؤول لسنا ناأنّ  التي تعني، باختصار،

 لنعش دوًماو  نا عالًيارأس فلنرفع، يعترض سبيلنا شيء كلّ  التي تجعلاالستسالمّية ة قدريّ لنخضع ل يجب أن
ُيطَلق علينا و  معناها الكامل تكمرسال ستمدّ ت بهذا .قضّيتنا وشأنناهو  ةالحريّ  مستقبل بأنّ  وطيد على أملٍ 

جامعة  عريقة وأصيلة هي جامعةل ينحقيقيّ ال قدامىالو ، لبنان هو عظيم بلدٍ ل الشرفاء بناءاأل ان هما :اسم
 .يس يوسفالقدّ 

  
  ليحيا لبنان. يس يوسفجامعة القدّ  اليوم، فلتحيا 744ون ال يجخرّ ال حيافلي

  
 ! إلقاء كلمتكبتفّضل  ميراوي العزيز، الرئيس دالسيّ حضرة . 6

 

 

 

 

 

 


