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 .العلوم اإلنسانّية
 
انئب رئيس  ،سور توفيق رزقأوّد يف بداية هذه الكلمة اليت يلقيها ابلنيابة عّّن الربوف .1

الطالب  حضراتإليكم مجيًعا مشكورًا أن أوّجه التهنئة  ،للشؤون األكادميّية اجلامعة
 بلغوالطالبات املتخّرجني واملتخّرجات من مشارب عّدة وكذلك من برامج أكادميّية متعّددة 

إاّل أنّه لديها وقعها  النظريأكادميّية لــها بُعدها عددها الثمانية وهي كناية عن مسارات 
األداين الدبلوم اجلامعي يف "ب وتنتهي "ة الصّحةراعويّ "على مستوايت تبدأ ب أيًضا العملي

الشماسّية "و (منؤ أ)" إىل اإلميان املسيحي املدخل"و "املرافقة الروحّية"ب مرورًا "واإلعالم
الثقافة األساسّية اإلسالمّية "و "املسيحّيةو العقائد اإلسالمّية "و "والراعويّة االجتماعّية

 ئيأعزّاأ. أهّنئكم "التنشئة على التدريب على احلوار اإلسالمي املسيحي"و "املسيحّيةو 
الشهادة، بل ألّنكم   صحيفةبعد هنيهة تخّرجات ال ألّنكم فقط سوف حتملون املتخّرجني وامل

 العلم يف جمال االختصاص الذي اخرتمتوه لكم. فنحن نعلم  لتحّصلواكافحتم الكفاح الشديد 
واختفى والبعض  احلجارةالتخّصص ومسار التعليم إاّل أّن البعض سقط بني بدأوا أّن كثًرا 

قلبه إاّل أّن العديدين  تقض  اآلخر طغت عليه مهوم الزمان واألسرة والعمل فانسحب واحلسرُة 
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أهّنئكم  ، إ استمّروا يف العطاء، وها هم اليوم يكافأون لتعبهم وثقتهم بنفسهم وجبامعتهم. وإنّ 
األساتذة األعزّاء اآلابء ا أتوّجه إىل نّ إالذي حتّول إىل شهادة، ف العلميعلى هذا العطاء 

واملشايخ والعلمانّيني الذين أبلوا معكم البالء احلسن لتوجيهكم ودفعكم إىل األمام وإىل 
 األعمق وإىل األعلى !

 
م إىل األمام وإىل األعمق وإىل األعلى، هي شعاراٌت اعتمدهتا اجلامعة اليسوعّية لتعل  . 2

الفعل ! إىل األمام يف جماالت وعلى مستوى  لك على مستوى اخلطاب  حتيد عنفال طالهبا 
 لك يعّن أّن الدراسة يف اجلامعة اليسوعّية توّسع آفاق معلوماتكم ونظرتكم إىل  ،ختّصصكم

 ،احلياة فتشعرون أّنكم انتقلتم من مرحلة إىل مرحلة ومن حالة إىل حالة أخرى، إىل األعمق
فذلك يعّن أّنكم ال تتوقّفون عند القشور وعند السطحّيات، بل إّنكم تغوصون يف أعماق 
نفوسكم وأفكاركم لتستخرجوا منها الثمني ولتقّووا قدراتكم املنهجّية والنقديّة وتبنوا أحكامكم 

إىل قدرات احلّب فيكم  تستندونفذلك يعّن أّنكم  ،وإىل األعمق ،على املقاييس الصارمة
عن طريق الِقَيم املشرتكة ا اجلسور مع اآلخرين املختلفني عنكم ديًنا وإميااًن وامللتقني معكم لتبنو 

املناصب  ءلتبو  فذلك يعّن أّنكم تزدادون قدرًة  ،واملشاعر اإلنسانّية نفسها. وإىل األعلى
ليست األعلى، إاّل أّن من كان وصل إىل األعلى عليه أن يعرف أن عمله هو قّوة وهذه القّوة 

نظرًا إىل قامة اللـه األبديّة  ارتفاعه هو نسبّ  للتسّلط بل للخدمة، وأّن من ارتفع يعرف كم أنّ 
إىل اخلدمة والتواضع كما فعل  لك الذي غسل أرجل حمّبيه وبرهن  من ارتفع مدعوّ  ،وابلتايل

  أّن حّبه هو الالحمدود والالمتناهي. 
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أصبحت يف و  أنضجتّوه من انحية بتلك الدبلومات اليت أن أنّوه، فإّنا أن وإّن إ  وددتُ  .3

وهي يف  أّن هذه الربامج هي جواب على حاجةممّا يعّن  ،الثالثة والرابعة وحىت التاسعة دفعاهتا
أكانت تتعّلق ابإلميان املسيحي مباشرة أم صلب اهتمامات العاملني يف قطاعات معّينة 

. وابلتايل إّن هذه الدبلومات إّنا ما بني األداينابلعالقات ما بني املسيحّية واإلسالم أو 
خّرجت املئات من الشباب والشاابت الذين استطاعوا محل علمهم وحتصيلهم إىل سوق 

ابلدفعة األوىل من املتخّرجني الذين  مات املختلفة. وأنّوه أيًضا مهنّـًئاالواقع والعمل وااللتزا
الذي أصبح حمطّة ثقافّية مسيحّية ودينّية  "وارالب" " يف دير مار ضومطأؤمن"اتبعوا برانمج 

ومهنّـًئا كذلك األب رفيق الورشا حامل هذه املهّمة النبيلة، ومتوّجًها  للتكوين والتثقيف،
، حيث اتبعت شهرًا بعد شهر مط وهو من املتخّرجني اليومبكلمة هتنئة إىل أخي العزيز ضو 

لكتايب وحىّت الفلسفي وما أقوله فيه أقوله فيكم للعلم والتعّمق اإلميان وا حافزهمدى التزامه و 
 أيّها املتخّرجون األحّباء مجيًعا.

 
. ويف اخلتام ال بّد من أن أشّد يدي على يّد املسؤولني عن كلّية العلوم الدينّية مبختلف 4

وعبدو أبو  شليك وإدغار اهليباشتك يمعاهدها واختصاصاهتا، داعًيا من أجلكم اآلابء مار 
لكي ميّن اللـه عليكم بعطاءاته وحكمته وداعًيا أيًضا من أجل  جهاد معلوفوالدكتور خليل 

األستا  جورج سّلوم و  األخت مجيلة ريشا املسؤولني واملسؤوالت اآلخرين يف الكلّية مثل
ّما بصوهتم أو إ ،يعملنيعملون و أولئك الذين واللوايت  كاتيا راّي وكلّ و ريتا أيّوب  تا تني واألس
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يف خدمة الكلّية وأهداف اجلامعة. لقد هتّدمت اجلامعة يف وسط بريوت وخصوًصا  ،مبصمته
إبعادة البناء والتوّسع ها هنا على طريق الشام يف أاّيم احلرب على لبنان، إاّل أّن القرار كان 

والتعارف واحملّبة  الواعييف هذه املنطقة لنجعل منها واحة لقاء وجسر عبور عنوانه احلوار 
العلم إىل قامة صفات اللـه  ويسمول اجلريء وانفتاح اهلويّة على اهلويّة ليتعّزز االنتماء والقو 

 األمني والعدل والسالم.العامل احلكيم 
 هتنئيت القلبّية إليكم مجيًعا وخصوًصا إىل أهلكم وأصدقائكم وأحّبائكم املتواجدين معكم.

 عشتم، وعاشت جامعة القّديس يوسف فيحيا لبنان.


