
 حقوقة اللي  ك طال بج تخر   في حفليس يوسف جامعة القد   رئيس، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
والمعهد  نضمالم او علل العاليمعهد الو  ي ةاالقتصادالعلوم ة كلي  و  ةمعهد العلوم السياسي  و  ةوالعلوم السياسي  

 . 03:91في الساعة  4102 (يوليوتم وز ) 42 في ة،العالي للدراسات المصرفي  

 
 ،اءاألعزّ والطالبات الطالب أّيها 

 
ة، ة الحقوق والعلوم السياسيّ من كليّ  والمتخّرجات لمتخّرجيناوالطالبات طالب ال أعّزائي ،. اسمحوا لي1
لدراسات والمعهد العالي ل ضمانال ة والمعهد العالي لعلومة العلوم االقتصاديّ كليّ و ة، معهد العلوم السياسيّ و 

أوّجه إليكم، في بداية خطابي، كلمة تهنئة لنجاحكم بعد مرور فصول دراسّية أن اسمحوا لي ة، المصرفيّ 
عملها في تهنئة التي نستالكلمة إّن في التحصيل العلمّي. واظبتم خاللها على الدراسة وتكّبدتم الجهود 

 ينجح مدعّو إلى أن الشخص أنّ بالتالي د ؤكّ تو  ومرادفها هو الفرح سعادة من كلمة قريبةمناسباٍت كهذه 
فرح ال ظات منلح ى لهنتمنّ  أن بالتالي ستحقّ يو ، يس يوسفجامعة القدّ  ا فيخصوص  يعيش فرح النجاح، و 
لثناء انعم، إّنه لحدٌث سعيد يحصل اليوم وأنتم تستحّقون كّل  رفاهية بعد زمٍن من الكّد والعناء والتضحية.الو 

رادتكم ولرغبتكم بالنجاح واإلشعاع. الحقوق  طالب عوض ه فينّ إ أستطيع أن أقول والمديح لقّوة شخصّيتكم وا 
ا عرف أيض  أفأنا ، اطويلة جد   غير الطريق تإذا كان والعلوم السياسّية والعلوم اإلقتصادّية وعلوم الضمان،

 .  إنهاء المرحلة الدراسّية كان من الصعب أحيان ا موك خضعتم والعمل من الدراسة ّي ايقاعأل

 
 من دون الربط بينالرسمي ترؤس مثل هذا الحفل يكاد يكون من المستحيل  ،اءالطالب األعزّ أّيها . 2

من حولنا  يشهي نعذصادي الواالقت االجتماعي والسياسيالواقع ها و مو التي اخترت الختصاصاتفي ا مدراستك
في  كمضعت وسوف مدراستك لقد وضعتكموالعنف.  انر ياالضطرابات السياسية والنمن حزام أحمر يحيطنا بو 
، أنظمةحكمها تالبشرّية  هذه األنشطةكثير من الناس و ال يعنة التي تة االجتماعيّ صال مع األنشطة البشريّ اتّ 
 الرئيسيّ  رهانال أنّ  او في مجالها. الحظ ة، كلّ ة واالقتصاديّ العلوم السياسيّ  في ِمجَهر هاوفهم هاتحليلا حالي   يتمّ 

، بهامختلف جواناالستيالء على السلطة في كمن في ي، نخدع أنفسناال كي عات، اموالج شخاصبين األ
عالقات ل الباب شّرعالستيالء على السلطة يل رهانهذا الة. قتصاديّ إة أو سياسيّ ة أو جتماعيّ إ تسواء كان
ا حايد  يكون م أنإغراء السلطة، ال يمكن لإلنسان  أمامه اليوم في منطقتنا. لحظما نوهذا شرسة،  سلطوّية

لسلطة أو ك بالتمسّ ل تصلحوسائل الوحولنا حيث جميع نراه في جميع أنحاء لبنان  هذا ماو  أو غير مبالٍ 



2 
 

خدمة ل في بالشلُمصابة  الدولة بنى فيها مختلف تصبح إلى حاالتالنتزاع السلطة من آخر بحيث نصل 
 .نفاقوال شّوهها الفسادة بالية سلطهذا الطرف أو ذاك أو صورة 

 
في  وا فاعلينوتكونلة ادمعركة العالتشّنوا ل ال  أو أبطا ينمنقذ واكونتأن مهّمة  أوكل إليكمتأّكدوا أّنني لن  .3

ا  واكونتأن أدعوكم  ، ولكن على األقلّ قتصاديالأو ا سياسيو الجتماعي أاال التغيير ّتعون بحّس يتمأشخاص 
امعة القّديس في جتّمت تنشئتكم  وألنّ  من جهة الوضع على ما هو عليه ريجب أن يتغيّ  ،واقعال. في نقدي
، مجتمعاألفراد في ال القائمة بين لعالقاتل ونقدي شامل باع نهجٍ اتّ من أجل من أجل الصالح العام و  يوسف

العقل التحليلي،  مخالل دراستك لقد بلورتمكم. ّصصاتتخ التي تتضّمنهاة رئيسيّ المواضيع ال على مستوى
ا  ُتعتََبرصفات هي الكتابة، و  عن مهارات فضال   الدقيق والحّس  في  نهاالتغاضي عمزايا ال يمكن أيض 

، من أجل هصتخصّ  في مجال ، كلٌّ فيهذه الصفات والمهاراتا لقوموا بالعمل وفق  ة. مجاالت الحياة المهنيّ 
 خياركم تخّطىما يا هناك دائم   بأنّ  وبّينة على علم ونوا، ولكن كمكوقحق هذا حّق منو ة المهنيّ  محياتك تحقيق
أكيد أكثر ة، وبالتيّ فعالأكثر و  عدالة  أكثر  نظام سياسي واجتماعي إقتصادي قامةعمل على إال ي، إّنهالمهن
 .ن قلبهقطوالحب الذي ي هوجدانو  إنسان ا لحياة كلّ احترام  

 
 يرأنتم القادمين بعدٍد كب، األهل ذوي الطاّلب إلىلتفت أ الطالب،دعو أأنا حين و ، اءالطالب األعزّ أّيها . 4

 مهنّ أل إفتخروا بهم .الشاعر كما يقول لكم واعوديم الذين ل بأوالدكم معنا ينر و فخ كونوا الحفل. هذا إلى
راد ذكائهمو  همالشاق وصبر  عملهم عن طريق بالغين واأصبح البعض  مواصلة نعلى الرغم م ،اليوم. تهموا 

 مجال عملهم. في ليكونوا قادةو  كثرالمزيد واأل ونلتمسي مهألنّ ودراية  معرفة عن ، فهم يواصلونهدراستهمل
جامعة  ساءون رجال ا هم، وهعاطفتكم في سبيل أوالدكمو  كمثروت راستثمبا ، لقد قمتمهل األعّزاءاأل أّيها
 ؤنا !سفرافخرنا و  م، ها هيس يوسفالقدّ 

 
 حيث يبدو أنّ و ، بفترة حرجة تنامنطقو  يمّر فيه بلدنا في وقت، األعّزاء يجونالخرّ ها ، أيّ األصدقاء هاأيّ . 5

الحتجاج ا أجيال كونى نحتّ  نايلماّسة إحاجة ببلداننا لبنان و ، ة كبيرةأهميّ  ذي تليس ةالكرامة اإلنسانيّ 
 المعتقدات.و  لألديانكما المجتمعات و  لإلنسان رةمدمّ الو  اءبين األشقّ التي تندلع  الحروب لمثل هذهالرفض و 

ق حقّ وأن نا، مع   هفيأن ونكون و سعداء  فيه نريد أن نعيش ناألنّ  ؟ لبنان، في هذا البلد عيشال صّر علىن لماذا
اطنة التي رسالة أال وهي المو و  ةقضيّ  أصحاب ناألنّ  فيه أن نعيش ودّ ن ة.والروحيّ  ةالفكريّ الحيوّية  ناطاقات
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ا اآلخرين مصير عن أنفسنا فحسب، بل ن عنيمسؤول لسنا ناأنّ  باختصار،تعني،   ، ال يجب أنذلكل .أيض 
 على أملٍ  لنعش دوم او  نا عالي ارأس فلنرفع، يعترض سبيلنا شيء كلّ  التي تجعلاالستسالمّية ة قدريّ لنخضع ل

 ان هما :لينا اسمُيطَلق عو  الكامل معناها تكمرسال ستمدّ ت بهذا .قضّيتنا وشأنناهو  ةالحريّ  مستقبل بأنّ  وطيد
 .يس يوسفقدّ جامعة ال عريقة وأصيلة هي جامعةل نيحقيقيّ القدامى الو ، لبنان هو عظيم بلدٍ ل الشرفاء بناءاأل

 

 ّية !ب المتخّرجين في العلوم اإلجتماعمن الطالّ  2114فلتحيا دفعات 

 فلتحيا جامعة القّديس يوسف وليحيا لبنان !

 

 


