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ج يس يوسف في بيروت، خالل حفل تخر  القد   رئيس جامعة، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
تدريب االجتماعي، للة المدرسة اللبناني  و  ةالشرقي   اآلدابة ومعهد ة اآلداب والعلوم اإلنساني  كلي   طال ب

في  غات والترجمةمعهد الل  و  اتة اللغ  كلي  و  ةالمرئية والسينمائي  -ةة والسمعي  معهد العلوم المسرحي  و 
ة، ة والمسيحي  ة ومعهد الدراسات اإلسالمي  والمعهد العالي للعلوم الديني   ةالديني   علومة الكلي  و ، بيروت
، (يوليوتم وز ) 32 الواقع فيه األربعاءيوم ، كلي ة العلوم التربوي ة والمعهد اللبناني إلعداد المرب ينوأخيرًا 
3102 . 

 
 ، اءاألعزا والطالبات ب الطلا حضرات 

 
ة، ة اآلداب والعلوم اإلنسانيا من كليا  والطالبات المتخراجين والمتخراجاتب طلا أعزاائي ال. اسمحوا لي 1

ة المرئيا -ةة والسمعيا معهد العلوم المسرحيا و  تدريب االجتماعيللة المدرسة اللبنانيا و  ةالشرقيا  اآلدابومعهد 
والمعهد العالي للعلوم  ةالدينيا  علومة الكليا و  ،في بيروت اللغات والترجمةمعهد و غات ة اللا كليا و  ةوالسينمائيا 

ة ة ومعهد الدراسات اإلسلميا والمعهد العالي للعلوم الدينيا  ة ومعهد الدراسات اإلسلمية والمسيحية،الدينيا 
ه إليكم، في ، اسمحوا لي أن وأخيًرا كلياة العلوم التربوياة والمعهد اللبناني إلعداد المرباينة، والمسيحيا  أوجا

بداية خطابي، كلمة تهنئة لنجاحكم بعد مرور فصول دراسياة واظبتم خللها على الدراسة وتكبادتم الجهود 
 . ومرادفها  سعادة من كلمة قريبةتهنئة التي نستعملها في مناسباٍت كهذه الكلمة إنا في التحصيل العلميا

جامعة  ا فيخصوصً يعيش فرح النجاح، و  ينجح مدعوا إلى أن الشخص أنا بالتالي د ؤكا تو  هو الفرح
رفاهية بعد زمٍن من الكدا والعناء الفرح و ال لحظات من ى لهنتمنا  أن بالتالي ستحقا يو ، يس يوسفالقدا 

رادتكم  والتضحية. نعم، إناه لحدٌث سعيد يحصل اليوم وأنتم تستحقاون كلا الثناء والمديح لقواة شخصياتكم وا 
اآلداب والعلوم اإلنسانياة والعلوم  طلب وضع ه فينا إ أستطيع أن أقول ولرغبتكم بالنجاح واإلشعاع.

 والعمل من الدراسة يا ايقاعألا أعرف أيضً فأنا ، اطويلة جد   غير الطريق تإذا كان التربوياة والدينياة،
 .  إنهاء المرحلة الدراسياة أحياًنا كان من الصعب موك خضعتم

 
 لحظةرسالة في ك ملك هبعثأ وأنا أفكار بما يمكنني أن طرحُت على نفسي سؤاالً  ،اءها األصدقاء األعزا أيا  2

نا الليلة، ة في العديد من المجاالت التي تهما علميا  شهاداتاالستمرار في الحصول على  لم   كم هذه :جتخرا 
الفوتوغرافي والتصوير  السينما فنا و يم التاريخ، والتعلب ، مروًراةالعربيا  إلى اآلدابة الفرنسيا  اآلدابمن 

الجواب  قد وجدتُ و ؛  المختلفة هاميول ة فيالدينيا  علوموالترجمة، وال اتغوالمسرح والتدريب االجتماعي واللا 
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عالمنا  أنتم تعلمون كم أنا تسعى إلى إعطاء معنى للوجود. ي الحياة و صات تغذا الختصاهذه ا : كلا  التالي
توجيه  هو بمثابةفي دراسة هذه المجاالت  شغفصرامة و ب اللتزاما إال أنا وخيبة األمل.  لعبثياةيخضع ل

ة في لتنمية البشريا ا في خدمة هي أيًضا، و نسانقلب وعقل اإل ُتحييحمل رسالة تة ثقافة إنسانيا  نحو لفكرل
 نموي نذالمعرفة اللزمة لفهم العالم ال إكتسابسواء  حدا على  هوصات اختيار هذه التخصا إنا اإلنسان. 

 ات، مفتوح أمام العديد من مجاالت النشاطمزدهر مهنيا  لمستقبلٍ ة لإلعداد طوير المهارات األساسيا ، وتفيه
ة ببالمهن ا بدءً   ...والبحث التعليم وصواًل إلى احترافوالوساطة،  والتراث اتغواللا  واصلوالت الثقافةالمختصا

 
 لعلوموا التربوياة غات والعلومواللا  آلداب والعلوم اإلنسانياةدراسة ا عن سببالسؤال  ُطِرح ماكلا . في الواقع، 3

القوياة مشاعرنا ونظرتنا إلى العالم و  التزاماتناو  مشاريعناو  نامعنى أنشطت حولالسؤال يتمحور هذا  ،ياةالدين
. اليوم أكثر من أي ومعنى كلا حضارة ةاإلنسانيا معنى حياتنا، ومعنى الثقافة قيد البحث ُيطر ح و  ،والمتاقدة

 مآسيومستقبله، في سياق ال ووجوده تهعن معنى هويا  بحثٍ اللبناني في و  العربيعالمنا  ،وقت مضى
 ينوهامشيا  ينجمتفرا  واال تكوناألعزااء، ن و يجالخرا  أياهان الخليج إلى المحيط. ة مة والثقافيا ة اإلنسانيا الدراميا 

 فحينمشاكل عصرنا. و عالمنا بون يفكار ين فاعلأشخاًصا  واأن تكون م، يمكنكونظرتكم كمعلمب ،لكنو 
 !  هدمار و  بأحزانه الخضوع لهتوجيه مسار التاريخ وليس  مة، يمكنكنيا واطة والمالقيم اإلنسانيا  ون لهر توفا 

 
أنتم القادمين بعدٍد ، األهل ذوي الطلاب إلىلتفت أ الطلب،دعو أأنا حين و ، اءالطلب األعزا أياها . 4

: "أوالدكم  جبران الشاعر كما يقول لكم واعوديم الذين ل بأوالدكم معنا ينر و فخ كونوا الحفل. هذا إلى كبير
راد ذكائهمو  همالشاق وصبر  عملهم عن طريق بالغين واأصبح مهألنا  إفتخروا بهم. ليسوا لكم"  ،اليوم. تهموا 

 كثرالمزيد واأل يلتمسون مهألنا ودراية  معرفة عن يواصلونه ، فهمدراستهمالبعض لمواصلة  نعلى الرغم م
 ونساء رجال ا هم، وهموقلبك كمثروت راستثمبا ، لقد قمتمهل األعزااءاأل أياها في مجال عملهم. ليكونوا قادةو 

 ؤنا !سفرافخرنا و  م، ها هيس يوسفجامعة القدا 

 
 حيث يبدو أنا و ، بفترة حرجة تنامنطقو  يمرا فيه بلدنا في وقت، األعزااء يجونالخرا ها ، أيا ها األصدقاءأيا . 5

االحتجاج  أجيال كونى نحتا  نايلماساة إحاجة ببلداننا لبنان و ، ة كبيرةأهميا  ذي تليس ةالكرامة اإلنسانيا 
 والمعتقدات. لألديانكما المجتمعات و  لإلنسان رةمدما الو  اءبين األشقا التي تندلع  الحروب لمثل هذهالرفض و 

وأن ا، معً  فيهأن ونكون و سعداء  فيه نريد أن نعيش ناألنا  ؟ لبنان، في هذا البلد عيشال صرا علىن لماذا
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رسالة أال وهي المواطنة و  ةقضيا  أصحاب ناألنا  فيه أن نعيش ودا ن ة.والروحيا  ةالفكريا الحيوياة  ناطاقاتق حقا ن
ذلك، ال ل .أيًضا اآلخرين مصير عن أنفسنا فحسب، بل ن عنيمسؤول لسنا ناأنا  التي تعني، باختصار،

 لنعش دوًماو  نا عالًيارأس فلنرفع، يعترض سبيلنا شيء كلا  التي تجعلاالستسلمياة ة قدريا لنخضع ل يجب أن
ُيطل ق علينا و  معناها الكامل تكمرسال ستمدا ت بهذا .قضياتنا وشأنناهو  ةالحريا  مستقبل بأنا  وطيد على أملٍ 

جامعة  عريقة وأصيلة هي جامعةل نيحقيقيا القدامى الو ، لبنان هو عظيم بلدٍ ل الشرفاء بناءاأل ان هما :اسم
 .يس يوسفالقدا 

 

 من الطلاب المتخراجين في العلوم اإلنسانياة ! 2114فلتحيا دفعات 

 فلتحيا جامعة القدايس يوسف وليحيا لبنان !

 

  
 


