
1 
 

تسليم الشهادة الجامعي ة  حفلفي ، يس يوسفالقد   جامعة رئيس ،اليسوعي   اشدك   ميلس بروفسورال كلمة
، الرابعة والنصففي الساعة ، 5112 (أبريل) نيسان 1يوم األربعاء الواقع فيه  ة"،جتماعي  الريادة اإل" في

 ةالعلوم اإلنساني  حرم  في المحاضرات في قاعة
 

 
األولى إلى معالي الوزير األستاذ آالن حكيم الذي َقِبل أن يرعى هذا الحفل. في كّل مّرة كلماتي تتوّجه  .1

فله مّنا الشكر. تالًيا، أتوّجه إلى الطالب ألقّدم لهم تهانّي  ،ندعوه فيها يلّبي دائًما الدعوة ويكون حاضًرا معنا
هم اكتسبوا تنشئة ذات جودة، خاّصة الحاّرة على الجهود التي بذلوها ليس لحيازة شهادتهم فحسب بل ألنّ 

هذا الحدث، مًعا نعيش ل اليوم أن نلتقي فرحة كبيرةل هانّ إبجامعة القّديس يوسف. وهكذا، نستطيع أن نقول 
ي ذال "ةجتماعيّ الريادة اإل" الجامعّي في الدراسيّ  جامن المنه األولى الدفعة يجيخرّ ل الشهادات سليمت حدث

 قتهحقّ  عظيم إنجاز   إّنه. يّ قتصادإللنشاط ال ةجتماعيّ إقيمة  ايجاد ةأولويّ  مع، نفسه قلب المجتمع يندرج في
بذكرى مرور  كما نعلم، ،التي تحتفلفي جامعة القّديس يوسف   ELFS اإلجتماعيّ الّلبنانّية للتدريب  مدرسةال

ال يتجّزأ  اجزءً  في خدمة المجتمع وستبقى خاللها من رسالتها اّتجهت  سنواتوهي ، على تأسيسها عاًما 141
، يمكن ةهذه الرسالجامعة القّديس يوسف وحين تؤّدي  مصيره. مثل به كتتمسّ ، يانهكو  هذا المجتمع روحمن 
 .جامعة بوصفها وجودها رتبرّ أن 
 
 تعزيز إلى اليومون طمحي مواطنينال العديد من أنّ  مكيكفي أن نرى  ولكن .اتالنظريّ ب أن أدلي أنا ال أريد .2

 فتحتو  ةالتقليديّ  العمل أساليب تسائل بما أّنها غير مسبوق  اهتماًما وليهات ةجتماعيّ اإل ساتوالمؤسّ  .هذه القيمة
وليس كوسيلة  وضعه يّ قتصادإللنشاط ال ُتعيد، خدمة اإلنسان في قتصاد.في اإل اإلنسان مكان النقاش حول

إقامة  في االيمانو  توازنات جديدة لىإ سعيلليحّثان  الوحيد هدفال الربح ليس أنّ اليقين األمل و  .يةكغا
 سدر  يُ يمكن أن  الذي علىاأل المثال يه جامعتنا ؟ ال لمَ المجتمع. و  مؤّسساتالبين  جديدة خصبة اتعالق

ذا كان هناك فقط، و  ةجتماعيّ إ ُمضافة قيمةإلى  تسعى مؤّسسةك من إال ع دفَ أن تُ ، ال يمكن ةماليّ  قيمة ُمضافةا 
 .بشكٍل جّيد مدروسةتنمية للمشاريع من أجل إنجاز ولكن ، في شركات غير متوافرين لدينا مساهمين لبَ قِ 
 
ها تهدف إلى تحقيق أهداف واعدة ، ألنّ ةكن خطير تساخنة إن لم بل  جاّفة ةادّ م تليس "ةجتماعيّ اإل "الريادة. 3

 : ما يلي أعرضها في التيو ة لحياة المجتمعات وضروريّ 
 
 .ناسياقات عنا جد   الذين ما زاال بعيدين المؤّسساتيّ العالم الريادّي و  جسور بين العالم األكاديميّ  مدّ  -



2 
 

 
. جتماعّيةع اإلير االمش لةمَ حَ ف استهدعن طريق ا دةمتعدّ ال اإلّتجاهات والمقارباتذات صات تخّص التطوير  -

دار  هذا الدبلومإنشاء  يتمّ  أن كنُت أرغبوفي هذا السياق،   األعمال والعلم اإلداريّ  إدارةة بالتعاون مع كليّ  تهوا 
 .ELFS الّلبنانّية للتدريب اإلجتماعيّ  مدرسةال فييقع كان لو و ى حتّ في جامعة القّديس يوسف 

 
 العام. صالحاك األجيال القادمة في بناء الإلشر  طين ضرورّيينالمواطنة والقيادة كشر  التربية على -
 
قائمة عادّية  ةليست مؤّسس جتماعيّ األثر اإل ذات ةالمؤّسس نّ إ ،الواقعفي ة. الديمقراطيّ  نميةالمساهمة في ت -

مشاركة  تعّزز، جتماعّيةالقضايا اإلاهتمامها بو  الفائدة المدنيّ  ،حيث طابعهامن  .رجال األعمالعلى 
 في المجتمع.رة مؤثّ ة دافعة و قوّ هي تشّكل المواطنين و 

 
عام الهو في صلب أنشطة  جتماعيّ ي تنمية المواطنة على المستوى اإلوانخراط الطالب فتعزيز مشاركة  -

 ذات خاّصة كتنشئة دبلوم الجامعيّ ة". هذا ال"سنة الديمقراطيّ  ُيدعى العام، و في جامعة القّديس يوسف 2112
ز تميّ يفريد من نوعه في الشرق األوسط،  ؛ أخرى كثيرة مبادرات بين، هو مبادرة من الجامعة واطنيّ بعد م
 .الدائم واألكاديميّ  بطابعه

 
للمصلحة  والمصلحة العاّمةة الممارسات المدنيّ  ّيمقهذا الدبلوم الجامعّي الذي ي، املةشو فطريّة بطريقة  -

 : كالتالي يس يوسفجامعة القدّ  شرعةفي  يندرج أساًساة العامّ 
 

هذا بالنسبة إلى الجامعة، ولكن  مناخإلى شاركة هي ضرورة ليس فقط بالنسبة "الم على أنّ  7ة المادّ  تنّص 
)ص  دائًما احالي   ايً تحدّ  تشّكل رسالة جامعة القّديس يوسف هذه. هتعزيز الجامعة تعتزم  الذيالنوع من المجتمع 

12.) 
 
ا كون أكثر انتباهً ت في أنالمباشر  االهتمامعهد إلى الجامعة تيس يوسف جامعة القدّ  شرعة وبالمثل، فإنّ  -

ة معنى لحياته المهنيّ  كي يعطيعن إعداد الطالب ل ةمسؤول اهر فيه. وهذا يعني أنّ المجتمع الذي تتجذّ  نحو
 )ص كّل مكان وفي إنسان صالحة أليّ  شاملة اتخيار  تعن خياراته كما لو كان ليكون مسؤوالً و ة، والشخصيّ 

23.) 
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تنمية روح التضامن، حيث  هناك تحدٍّ قائم علىيس يوسف، جامعة القدّ  اتتحديّ وفي السياق نفسه، وبين  -
ة بشريّ لديها دورها ومكانتها في بناء نماذج  في المؤّسساتيجين والجهات الفاعلة الخرّ ا شريك، وخصوًص  كلّ 
  (.22)ص  مجتمع جامعتنافخر  هي علمّيةة و جتماعيّ ا  و 
 .وخيبة األمل حالة عدم اليقين يفوقايجب أن األمل والوعد ، الدناب التي تمّر بها الصعبة في هذه األوقات .4
 الخوف.الشك و  أقوى من األمل هو أنّ  جامعة القّديس يوسف عقيدةمنا علّ تُ 

 الذي يحتاجبنان للة ضروريّ  مأفعالكو  مذكائك توا أنّ ثبا، الخاّصة بالمواطنة كممشاريع حّققوا، من الظلّ  اخرجوا
 .ئهبنا في والذي ساهمنا مكإلي
 


