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«الي�سوعية» خ ّرجت طالب
«الآداب والعلوم االن�سانية»

اح���ت���ف���ل���ت «ج����ام����ع����ة القديس
يوسف» بتسليم ش��ه��ادات إل��ى 409
متخ ّرجني من كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،وذلك في حرم كلية العلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي م���ار روك����ز ،في
حضور رئيس اجلامعة البروفسور
رينيه ش��ام��وس��ي وع��م��داء الكليات
وجمع من األساتذة وأهالي الطالب.
ب���ع���د ال��ن��ش��ي��د ال���وط���ن���ي ،ألقى
شاموسي كلمة قال فيها« :من املفيد
أن نطرح السؤال التقليدي التالي:
«ف��ي نهاية امل��ط��اف ،م��اذا اف��دمت من
م��رورك��م ف��ي اجلامعة ،ومب���اذا تفيد
اجلامعة؟ ،أج��اب الكاتب الفرنسي
لوي فرديناد سيلني عن هذا السؤال
ب��ال��ق��ول :ال��دراس��ة تغيركم وتصنع
ك��ب��ري��اء اإلن��س��ان .يجب أال نتوقف
ب��رأي��ي ع��ن��د ه���ذا احل���د ويسعدني
أن أت��ب��ن��ى آل��ي��ة ب��ع��ض األشخاص
ال��ذي��ن أل��ق��وا ال��ض��وء على العناصر
الثالثة التي يكتسبها الطالب الذين
ميرون باجلامعة على صعيد الفائدة
وامل��ع��رف��ة وال���ع�ل�اق���ات .ال ب���د أنكم
اكتسبتم م��ه��ارة ستسمح لكم بأن
تؤدوا عمال رائعا وال بد أنكم تعلمتم
التفكير بطريقة نقدية والتحليل
والتعبير وااله��ت��م��ام بالعالم بكل
أب����ع����اده .ك��م��ا ال ب���د أن���ك���م تعلمتم
أخ��ي��را أن تعملوا م��ع اآلخ��ري��ن وأن
تتواصلوا معهم».
وت����اب����ع« :ي���ع���د ذل����ك ك��ل��ه رائعا
وي��س��ع��دن��ا أن نحتفي ال��ي��وم بهذه
امل��ك��ت��س��ب��ات ال���ث�ل�اث���ة ال���ت���ي باتت
متجذرة في كل واحد منكم .غير أنني

لم أقل كل ما أود قوله ويبقى لي أن
أقول األهم .ال بد أن اجلامعة أحدثت
فيكم تغييرا من خالل حتويلكم إلى
مواطنني حريصني على خدمة بلدهم
ومن خالل جعلكم مبتكرين ومبدعني
وم��ن خ�لال السماح لكم ب��أن تكونوا
أحرارا».
وخ���ت���م ش���ام���وس���ي« :ع���س���ى أن
تستكملوا طريقكم مع هذا املخزون،
ال ت��خ��اف��وا ،ف��امل��راح��ل ال��ق��ادم��ة في
ح��ي��ات��ك��م س�����واء ف���ي اجل���ام���ع���ة أو
خ��ارج��ه��ا ستسمح لكم ب��أن تعطوا
املزيد إلى كافة األشخاص احمليطني
بكم .بوسعكم بهذه الطريقة اإلقرار
بأن الشهادة التي نلتم غيرت عقلكم
وقلبكم من أجل األفضل».
م���ن ث���م ت��ل��ت س��ه��ى أب����و صعب
قسما بإسم طالب املدرسة اللبنانية
للتدريب اإلجتماعي ،كما ألقى سليم
مراد من من معهد الدراسات املسرحية
وال��س��م��ع��ي��ة امل��رئ��ي��ة والسينمائية
كلمة ب��إس��م ال��ط�لاب ،قبل أن يس ّلم
شاموسي الشهادات إلى  152طالبا
من كلية األداب والعلوم اإلنسانية،
و 47م���ن م��ع��ه��د اآلداب الشرقية،
و 28من املدرسة اللبنانية للتدريب
اإلجتماعي ،و 51م��ن معهد اللغات
والترجمة – مدرسة الترجمة بيروت،
و 30من معهد ال��دراس��ات املسرحية
والسمعية امل��رئ��ي��ة والسينمائية،
و 43من كلية العلوم التربوية ،و44
من املعهد اللبناني إلعداد املربني ،و7
من كلية العلوم الدينية ،و 7من املعهد
العالي للعلوم الدينية.

