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تخرجوا
توزيع الشهادات لـ 429طالب ًا ّ
يف اآلداب والعلوم اإلنسانية للقديس يوسف

متخرجون في القديس يوسف.

احتفلت جامعة ّ
القديس يوسف
بتسليم شهادات إلى  429متخرجا
ّ
من ّ
اإلنسانية
كلية اآلداب والعلوم
في حرم ّ
كلية العلوم والتكنولوجيا
ف��ي م��ار روك ��ز ،ف��ي ح�ض��ور رئيس
الجامعة البروفسور سليم دك��اش
وع � � �م� � ��داء ال � �ك � �ل � �ي� ��ات وج � �م� ��ع م��ن
األساتذة وأهالي الطاب.
ب� �ع ��د ال �ن �ش �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي ،ق ��ال
دك � � � ��اش" :ط � ��رح � � ُ�ت ع �ل ��ى ن�ف�س��ي
س� ً
�ؤاال وأن ��ا أف �ك��ر ب�م��ا يمكنني أن
أب �ع �ث��ه ل �ك��م ك ��رس ��ال ��ة ف ��ي ل�ح�ظ��ة
ت�خ� ّ�رج�ك��م ه ��ذه :ل� َ�م االس �ت �م��رار في
الحصول على شهادات ّ
علمية في

(ميشال صايغ)

العديد م��ن ال�م�ج��االت ال�ت��ي ّ
تهمنا
ّ
الفرنسية إلى
الليلة ،م��ن اآلداب
اآلداب ال �ع��رب� ّ�ي��ة ،م � � ً
�رورا ب��ال�ت��اري��خ،
والتعليم وف� ّ�ن السينما والتصوير
الفوتوغرافي والمسرح والتدريب
االج �ت �م��اع��ي وال �ل �غ ��ات وال �ت��رج �م��ة،
وال � �ع � �ل� ��وم ال ��دي� �ن � ّ�ي ��ة ف� ��ي م �ي��ول �ه��ا
ال�م�خ�ت�ل�ف��ة؟ وق ��د وج� � ُ
�دت ال �ج��واب
ال �ت��ال��ي :ك ��ل ه ��ذه االخ �ت �ص��اص��ات
ت�غ��ذي ال�ح�ي��اة وتسعى إل��ى إعطاء
معنى للوجود .أنتم تعلمون كم ّأن
ّ
للعبثية وخيبة األمل.
عالمنا يخضع
إال ّأن االل�ت��زام بصرامة وشغف في
دراس ��ة ه��ذه ال�م�ج��االت ه��و بمثابة

ّ
إنسانية
توجيه للفكر نحو ثقافة
تحمل رسالة تحيي قلب اإلنسان
وعقله".
أض��اف" :ف��ي ال��واق��ع ،كلما ط� ِ�رح
ال �س��ؤال ع��ن س�ب��ب دراس ��ة اآلداب
ّ
اإلنسانية واللغات والعلوم
والعلوم
ّ
ّ
التربوية والعلوم الدينية ،يتمحور
ه��ذا ال �س��ؤال ع��ن معنى نشاطاتنا
ومشاريعنا والتزاماتنا ونظرتنا إلى
ّ
العالم ومشاعرنا ّ
والمتقدة،
القوية
ُوي�ط� َ�رح قيد البحث معنى حياتنا،
ّ
اإلنسانية ومعنى
ومعنى الثقافة
كل حضارة .اليوم أكثر من أي وقت
مضى ،عالمنا العربي واللبناني في

ب �ح� ٍ�ث ع��ن م�ع�ن��ى ه� ّ
�وي �ت��ه ووج ��وده
وم�س�ت�ق�ب�ل��ه ،ف ��ي س �ي��اق ال�م��آس��ي
ال ��درام � ّ�ي ��ة اإلن �س��ان� ّ�ي��ة وال �ث �ق��اف� ّ�ي��ة
م��ن ال�خ�ل�ي��ج إل ��ى ال �م �ح �ي��ط" .وق��ال
للمتخرجين" :ال تكونوا ّ
متفرجين
وه ��ام� �ش � ّ�ي� �ي ��ن ،ول � �ك � ��ن ،ب�ع �ل�م �ك��م
ون �ظ��رت �ك��م ،ي�م�ك�ن�ك��م أن ت�ك��ون��وا
ً
أشخاصا فاعلين يفكرون بعالمنا
ومشكات عصرنا .فحين توفرون
ل��ه ال �ق �ي��م اإلن �س��ان� ّ�ي��ة وال �م��واط �ن��ة،
ي�م�ك�ن�ك��م ت��وج �ي��ه م �س ��ار ال �ت��اري��خ
وليس الخضوع له بأحزانه ودماره".
ث ��م ت ��ا ج �ه��اد ح ��رف ��وش قسمًا
ّ
اللبنانية
ب��اس��م ط ��اب ال �م��درس��ة
ل�ل�ت��دري��ب االج�ت�م��اع��ي ت�ع� ّ�ه��د فيه
اح�ت��رام أدب�ي��ات العمل االجتماعي
وممارسة المهنة بفطنة وعدل من
اج��ل تنمية اج�ت�م��اع� ّ�ي��ة وان�س��ان� ّ�ي��ة
أفضل .كما ألقى دانيال طرابلسي
كلمة باسم الطاب قبل أن يسلم
دك � ��اش ال �ش �ه��ادات ل �ل �ط ��اب من
ّ
ّ
اإلنسانية،
كلية اآلداب وال�ع�ل��وم
ّ
ومعهد اآلداب الشرقية ،والمدرسة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ل�ل�ت��دري��ب االج�ت�م��اع��ي،
وم� �ع� �ه ��د ال� �ل� �غ ��ات وال� �ت ��رج� �م ��ة –
م��درس��ة الترجمة ب�ي��روت ،ومعهد
ّ
ّ
والسمعية
المسرحية
ال��دراس��ات
ّ
ّ
ال �م��رئ� ّ�ي��ة وال �س �ي �ن �م��ائ��ي��ة ،وك�ل��ي��ة
ّ
التربو ّية ،والمعهد اللبناني
العلوم
ّ
إلع� ��داد ال �م��رب �ي��ن ،وك �ل��ي��ة ال�ع�ل��وم
ّ
الدينية ،والمعهد العالي للعلوم
ّ
الدينية.

