القديس يوسف في بيروت ،في حفل تخريج
دكاش
كلمة البروفسور سليم ّ
اليسوعي ،رئيس جامعة ّ
ّ
اإلقتصادية ،والمعهد
وكلية العلوم
السياسية ،ومعهد العلوم
كلية الحقوق والعلوم
ّ
السياسيةّ ،
ّ
ّ
طالب ّ
تموز (يوليو)  ،2017في الساعة السابعة
العالي لعلوم الضمان ،يوم األربعاء الواقع فيه ّ 26

مساء ،في حرم العلوم والتكنولوجيا.
والنصف
ً

السيدات ّنواب رئيس الجامعة،
حضرات السادة و ّ
حضرة الصديق ناصر سعيدي ،ضيف الشرف في هذا الحفل،
الكليات،
السيدات عمداء ّ
حضرات السادة و ّ
السيدات مدراء المعاهد،
حضرات السادة و ّ
السيدات المدراء واألساتذة،
حضرات السادة و ّ
األعزاء،
ّأيها األهل
ّ
خريجي ُدفعة السنة ،2017
ّ
أعزاءنا ّ

السيد الرئيس ناصر سعيدي،
أستهل كلمتي بالترحيب بكم ،ضيوف الشرف
.1
ّ
األعزاء ،رؤساء النقابات ،و ّ
ّ
أيضا ،أهل وأصدقاء الطالب
أرحب بكم ً
سيلقي كلمة المناسبة هذا المساء ،و ّ
ضيف الشرف الذي ُ

كلياتكم
المتخرجين
ّ
األعزاء الذين جئتم بعدد كبير إلى هذا االحتفال ! باسم ّنواب رئيس الجامعة ،وعمداء ّ
ّ
السياسية،
كلية الحقوق والعلوم
أهنؤكم ّأيها الطالب
ّ
وأساتذتكمّ ،
ّ
متخرج للسنة  2017من ّ
األعزاء الّ 210

قتصادية ،والمعهد العالي لعلوم الضمان .لقد كسبتم معركتكم
كلية العلوم اإل
ّ
ومن معهد العلوم السياسّية ،و ّ

اليا ،فهي
الشخصية و
الجماعية وأنتم تحملون اليوم شهاداتكم من جامعة ّ
ّ
ّ
وتلوحون بها ع ً
القديس يوسف ّ
التميز المطلوب.
ليست إال التعبير عن ّ
 .2أحد المؤّلفين األميركيين كان ليقول " :الحياة سلسلة رائعة من التجارب والخبرات التي تجعلنا نكبر
أحيانا تحقيقها" .لقد اخترتم تجربة رائعة بالبرامج التي تابعتموها
أكثر فأكثر ،وان كان من الصعب
ً

أن
المهنية وحتّى
وتوج ًها لحياتكم
اإلنسانية .في جامعة ّ
القديس يوسف ،تب ّين لكم ّ
ّ
ّ
وأعطيتم بالتالي معنى ّ
كنه يتمتّع بروح رحبة ،تنتشر على امتداد العالم ،ويتعّلم كذلك أن
اضعا ول ّ
الطالب يتعّلم أن يكون متو ً

دائما بعظمة العمل وال
سأردد كلمة ذلك الكاتب الذي قال ّ :
ّ
يفكر بإنجاز العمل الكبير .لذلكّ ،
فكروا ً
ألنكم أنجزتم ما كان يبدو مستحيالً
إن األمر غير قابل لإلنجازّ ،
تصغوا إلى الناس الذين يقولون لكم ّ

جي ًدا.
في البداية وأنجزتموه ّ

القديس
جية وعلى المظاهر ؛ في جامعة ّ
 .3حضارتنا في القرن الواحد والعشرين ّ
تشدد على الناحية الخار ّ

إن سحركم
أهمية الحياة
دوما أن ّ
الداخلية .من جديد ،هذا المساءّ ،
أود أن أقول ّ
ّ
نؤكد على ّ
يوسف ،أردنا ً
المتخرجين ،ينبع من الداخل ،من
الشابات والسادة الشباب
الحقيقي ،حضرات اآلنسات
ّ
المتخرجات و ّ
ّ
ّ
الروح والقلب .يقول لنا الكاردينال اليسوعي كارلو ماريا مارتيني وهو يتساءل عن الرسالة التي تركها
ّ
الداخلية هي القيمة األكبر التي تتمتّع بها
أن الحياة
ّ
القديس إغناطيوس " :كانت رسالته تكمن في ّ
ّ

كل ما يتعّلق بالقلب والنوايا الحسنة العميقة،
اليسوعية والتعليم اليسوعي .أقصد بالحياة
الروحانية
ّ
ّ
ّ
الداخلية ّ
ّ
فزودوا أنفسكم بدرجة من الح اررة والنور
والق اررات والخيارات الصادرة من ضميرنا ومن حرّيتنا
ّ
الداخلية"ّ .

وخاصة أولئك
يشعان من كالمكم وسلوككم ،وبإرادة االلتزام من أجل اآلخرين ومع اآلخرين،
الذين ّ
ّ
المحبة ،وأعني بهم الضعفاء والفقراء !
واللواتي يحتاجون ويحتجن إلى نظرتكم
ّ

السياسية ،ضعوا علمكم ومعرفتكم في
اإلقتصادية و
المتخرجون في الحقوق والعلوم
ّ .4أيها الطالب
ّ
ّ
ّ
قضية الدفاع عن حقوق اإلنسان والعمل على مناهضة
خدمة رسالة
وقضية .بالنسبة إلى الحقوقيينّ ،
تبنوا ّ
ّ

مهمة محاربة األزمات
التسيب ،وبالنسبة إلى
كل أنواع الفساد و ّ
ّ
المتخصصين في اإلقتصاد ،قوموا ب ّ
ّ
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المتخصصين
خطر على استقرار المجتمعات والعائالت ،وبالنسبة إلى
تشكل ًا
المالية التي ّ
اإلقتصادية و ّ
ّ
ّ

يتخبط
الطائفية و
السياسية ،ضعوا علمكم في خدمة نظا ٍم يخرج من اإلنقسامات
في العلوم
السياسية التي ّ
ّ
ّ
ّ

تبوؤ السلطة والسيطرة من خاللها ؛ ومهنة
السياسيون و
بها
ّ
ّ
اإليديولوجيون الذين لديهم مصالحهم في ّ
اهتماما
القديس يوسف ،ستجعله يولي
الضمان بالنسبة إلى من نال شهادة في علوم الضمان من جامعة ّ
ً

أن السلطة تكمن فيكم ،في علمكم ومهاراتكم
الجسدية و
أولوية لسالمة األشخاص
المعنوية .اعلموا ّ
ّ
ّ
و ّ
يتوجب عليكم أن
وكفاياتكم وفي القيم التي تحملونها من هذه الجامعة .هنا تكمن طاقتكم
ّ
اإليجابية التي ّ

تشع من حولكم.
تجعلوها ّ

عاليا في هذا اليوم المجيد الذي فيه يحمل
 .5ولكم ّأيها األهل
ّ
األحباء كلمة من الفكر والقلب أقولها ً

وتحملتم ،أنتم ّأيها
التميز وعلى رؤوسهم أكاليل الغار َ :حملتُم
أبناؤكم وبناتكم،
ُ
فلذات أكبادكم ،شهادات ّ
ّ
ثمر أتعابكم وجهادكم وعطائكم ،فيحلو لكم االبتهاج
األهل والشركاء ،سهرتم وتعبتم ،فها ّإنكم تجنون َ
المتخرجين ،أن
التعليمية ،ومع أوالدكم
والفرح واالعتزاز ،ويجدر بنا ،من موقع إدارة الجامعة وهيئتها
ّ
ّ
المتخرجات ،أبنائكم وبناتكم ،داعين لهم
نوجه إليكم آيات الشكر واالمتنان ،فنشارك فخركم
بالمتخرجين و ّ
ّ
ّ

معا في خدمة الوطن متضامنين أوفياء لجيشنا اللبناني األبي.
معكم النجاح في مستقبلهم ،فنعمل ً
ّ

5. Et à vous, chers parents, un mot qui émane de l’esprit et du cœur, je le prononce à haute voix en
ce jour glorieux durant lequel vos fils et vos filles bien-aimés (es) portent les diplômes de
l’excellence, leur tête couronnée de lauriers : vous avez porté et supporté, vous chers parents et
partenaires, vous avez veillé et enduré la fatigue, et voici que vous recueillez les fruits de votre
labeur, votre lutte et votre don, ainsi vous vous réjouissez de bonheur et de fierté. Ainsi, par
l’administration de l’université et son corps éducatif, et avec vos enfants diplômés, nous devons
vous adresser nos remerciements et notre reconnaissance, partageant ainsi votre fierté envers les
diplômés (es), vos fils et vos filles, priant avec vous pour eux de réussir dans leur avenir et de
travailler ensemble au service de la nation, solidaires et fidèles à notre armée libanaise fière de son
appartenance nationale .

المتخرجون
الرب اإلله من أجل الخيرات التي وهبكم ّإياها من خالل اهتمام
ّ .6أيها
ّ
معا ّ
ّ
األعزاء ،فلنشكر ً
كلياتكم والمدراء والمسؤولين اآلخرين فيها ،ومن خالل الجهود التي بذلها معّلموكم ويقظتهم
عمداء ّ

السيد ناصر سعيدي الذي أتى
ظفين في هيئة اإلدارة والخدمات
ومرافقة المو ّ
اللوجستية ودعمهم .فلنشكر ّ
ّ
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يصا اليوم لتوجيه رسالته إليكم ،أنتم نخبة الغد .هوذا لبنان وحدة المواطنين أمامنا ويدعوكم .يقول
ّ
خص ً
القديس يوسف ولبنان ،وعلى العيش المشترك
لكم ببساطة  :كونوا
شهودا على القيم المشتركة في جامعة ّ
ً
والمواطنة ،وعلى قيم الحرّية والعدالة والصداقة واالحترام المتبادل والرغبة في الدفاع عن دولتنا وأرضنا.
لبنان الثقافة ،وفرح العيش والحرّيات والسالم.
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