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 أعّزاءنا الطالب،

 
الذي . بالنسبة إلى شخٍص كاجديدً  عالًما لجون تفي الجامعة ألّنكم  أرّحب بكمأن  من واجبي

ّن هناك فرًقا نوعيًّا إالذي عرف المدرسة ويعرف الجامعة، أستطيع أن أقول لكم و وّقع هذا الترحيب، ي
من هذا الواقع، إعلموا إنطالًقا بين اإلثنتين. من تالمذة في المدرسة، تصبحون طالًبا في الجامعة. 

وبمتطّلباتها ، بالتعّلم وبالتأقلم. بعض العارفين بالحياة الجامعّية أّننا ال نولد طالًبا، بل نصبح طالًبا
التي يتوّجب "مهنة الطالب" طالما هناك هذا المقدار من األصول والقواعد والطقوس ــ يتكّلمون حّتى ب

 ينجح وينال شهادته.على الطالب الخضوع لها ل

أّن هناك الكثير من  سوف تكتشفون بال شكّ و إلى جامعة القّديس يوسف،  أنتم تصلون 
ألّن  ونداء إلى إبداء الرأي الشخصّي. رياح حرّيةأيًضا هناك ن المعايير والتقاليد الموروثة، ولك

 النقديّ  ًدا جامعتكم، هي مكان ُيثير الحّس جامعة القّديس يوسف، التي أصبحت من اآلن وصاع
ينتشر. هذا العلم هو خير العلم ثّم  في كّل جامعة، هنا ُيعطىوالحلول الفردّية والجماعّية أيًضا. كما 

تحّديكم  سير.وال ي سيريساعد على فهم العالم ونظامه واضطراباته والطريقة التي بواسطتها ي عاّم. إّنه
 كم.فرديًّا مع هذا العلم ليصبح جزًءا من التكّيفيكمن في 

اللقاءات األولى مع الطالب اآلخرين، سوف تالحظون أيًضا أّن جامعة القّديس يوسف،  منذ
لآلراء واألفكار من كّل األنواع، مّما مساحة من المواجهة العاّمة أكثر من الجامعات األخرى، هي 

يؤّسس لحرّية الرأي. كّل القناعات السياسّية والقناعات األخرى يمكن أن ُيعاد النظر فيها باستمرار. 
من  تخضع للتجربة كما يجب أن ُيقَبل كل   في هذه اللحظة، قدرتكم على اإلصغاء والتسامح يجب أن

اعلموا فجوء إلى العنف. واقع النقاش الديمقراطّي هو قيمة جامعّية، من دون اللّ  ع النقاشمبدأ وواق
أّنكم مسؤولون عنه. بهذا المعنى، ُتعَتَبر جامعتنا مسيحّية وكاثوليكّية : منفتحة على الجميع، تضّم 

 الذين واللواتي يسعون إلى بناء حضارة العيش المشترك والتضامن !
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، ستجدون في الجامعة مكاًنا فيه فسحة حيث كنتم تحظون بمتابعة يومّية المدرسةبخلف 
إلى حاجاتكم  من خاللها أشخاص صغيهناك بنى يوالمسافة في الوقت نفسه.  من رحابة االستقبال

أّي الحّق في اختيار ما تريدون أن تكونوا ستكتشفون االستقللّية، ولكن في الوقت نفسه،  ورغباتكم.
والتعّلم ال يتّم فقط في الصّف بل  ،تتجّذر جامعتنا اليسوعّية في الحياة ،لكّل هذه األسباب عليه.

الحياة ألّنها تقّدم  صميم ا في المختبرات وفي التدريبات واألعمال التطبيقّية ؛ جامعتنا هي فييًض أ
 انّية.نفسها على أّنها عالم مصّغر لوقائعنا اإلجتماعّية والدينّية والسياسّية اللبن

  

ستكون جامعة القّديس يوسف وأّنكم ُقبلتم فيها،  حوالذي توّجه فيه خياركم نمنذ الوقت 
جامعة القّديس يوسف في بيروت موجودة أيًضا من خاللكم ومن خالل أفكاركم واكتساباتكم وخبراتكم. 

انفتاحكم على العالم وقدرتكم على المراقبة وشهّيتكم للحياة وعالقاتكم مع ستساعدكم على تنمية 
بل تتعّلمون  فحسب معارفال ال تكّدسون أنتم اآلخرين وتضامنكم تجاه األكثر ضعًفا. في الجامعة، 

 القيام بمشروعكم المهنّي واإلجتماعّي الحياتّي.

 

خطواتكم على التعّلم من ون قبول أخطائكم وضعفكم وأيًضا قدرتكم ختبر ست ،في الجامعة
 إلى االنجذاب ، ستسعون في جامعة القّديس يوسف الناقصة وتنمية شخصّيتكم بطريقة أفضل.

لبمعلّ  ى تذّوق لّذة التفكير مًعا وممارسة الرحابة الفكرّية. وكذلك مين ومرّبين يتمّتعون بالموهبة وا 
األكثر شهرة في التراث األدبّي العالمّي، مع النصوص اتكم إلى المكتبات األمر، ستفتتحون زيار 

 شغف لألعمال البحثّية. بات أعمال المختبر وسيكون لديكممتطلّ  وستواجهون 
 اإلجتماعّي واإلنسانّي.من التضامن شاسعة مساحة وما زالت جامعة القّديس يوسف  كانت

 القيام إلى ،بفضل عملّية اليوم السابع ،وهكذا، أنتم مدعّوون، كّل واحد )ة( منكم )منكّن( للمشاركة
ر يأعمال إجتماعّية من المشاركة والتنمية لصالح األكثر حرماًنا وفقًرا، والتمييز بين ما هو عادل وغب

تصبحوا فاعلي تغيير حّية ف، والعمل من أجل بيئة صمرهًفالديكم عادل، وجعل حّس العدالة والخدمة 
لتمييز بين المهّم يسوعّية، تدعوكم باستمرار ل وتحّول للمجتمع. جامعة القّديس يوسف، كجامعة

 والضرورّي وبين ما هو عابر وما هو جوهرّي.
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أن تجري الرياح بما ، أتمّنى لكم تحت وطأتها بلدنا والصعبة التي يرزح الحالّية في األوقات
على إرادة مشتركة، إرادتكم  من دون خوف من الرياح، باّتكالكمتسير سفينتكم تشتهي السفن... وأن 

رادة الجامعة في تحقيق أحالمكم وبناء عالم هو عالمكم.  وا 
 

 
 سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس الجامعة

 5102في األّول من أيلول )سبتمبر( 


