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القديس يوسف وّدعت متخّرجي اآلداب
عريجي: الحترام اللغة والكتاب والكلمة

يوسف  القديس  جامعة  احتفلت 
متخرجي  إل��ى  ال��ش��ه��ادات  بتسليم 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، في 
حرم كلية العلوم والتكنولوجيا في 
م��ار روك���ز، ف��ي رع��اي��ة وزي��ر الثقافة 
ري����م����ون ع���ري���ج���ي وح����ض����ور رئ��ي��س 
الجامعة االب سليم دكاش وعمداء 

الكليات واألساتذة واألهالي.
وم��م��ا ق����ال دك����اش ف���ي كلمته: 
ال��320:  المتخرجون  ب  الط "أيها 
وال���ع���ل���وم  اآلداب  ك��ل��ي��ة  م����ن   133
اآلداب  م��ن معهد  اإلن��س��ان��ي��ة، و12 
ال����م����درس����ة  م�����ن  و12  ال����ش����رق����ي����ة، 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب االج��ت��م��اع��ي،     
المسرحية  ال��ع��ل��وم  معهد  م��ن  و17 
والسمعية - المرئية والسينمائية، 
ال���ل���غ���ات وم��ع��ه��د  م����ن ك��ل��ي��ة  و62 
و16  بيروت،  في  والترجمة  اللغات 
والمعهد  الدينية  العلوم  كلية  من 
ال���ع���ال���ي ل��ل��ع��ل��وم ال��دي��ن��ي��ة وم��ع��ه��د 
والمسيحية،  مية  اإلس ال��دراس��ات 
وأخيرا 68 من كلية العلوم التربوية 
والمعهد اللبناني إلعداد المرّبين. ال 
تنسوا محبة الجامعة لكم وال تبخلوا 
ب��م��ح��ب��ت��ك��م ل��ك��ل��ي��ات��ك��م وج��ام��ع��ت��ك��م 
وه��������ي ت���ح���ت���ف���ل ب����ال����ع����ي����د ال���م���ئ���ة 
ولبيتكم  ل��ت��أس��ي��س��ه��ا،  واألرب���ع���ي���ن 
التي  ومعهدكم  وكليتكم  ال��ث��ان��ي 
كانت لكم بيت الجوهرة والكنوز".

وخ���ت���م: "ال ي��س��ت��ق��ي��م ال��ح��ب من 
دون حب الوطن وأن��ا ع��ارف كم أن 

قلوبكم مفعمة بهذا الحب، فاعملوا 
دوم������ا ل���ي���ك���ون ه�����ذا ال����وط����ن دول����ة 
وال��ت��ج��رد،  الشفافية  ق��ان��ون، دول���ة 
دولة الثقة المتبادلة، دولة الجمال 
وال����ع����ي����ش م����ع����ا، وط�������ن ال����ح����ري����ات 
واإليمان، فتكونوا خير أبناء للوطن 

اللبناني".
ب����دوره ت��ح��دث ع��ري��ج��ي، ف��أش��اد 
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���دي���س ي���وس���ف ال��ت��ي 
ب��رس��ال��ت��ه��ا  ت���ق���وم م���ن���ذ 140 ع���ام���ا 
الثقافة  ونقل  التعليم  في  الراقية 
وال��م��ع��رف��ة وق�����ال: "ل��ب��ن��ان وال��ع��ال��م 
يحترمون  مواطنين  ال��ى  حاجة  في 
ال��ل��غ��ة وال���ك���ت���اب وال���ك���ل���م���ة، ال��ي��وم 
أكثر من قبل، نحن في حاجة ألن 
تغلب الكلمة، البربرية، وان تشكل 

جسر عبور وتواصل بين الشعوب. 
البربرية والعنف هما كل ما يتبقى 
م����ن اإلن����س����ان ع���ن���دم���ا ي��ت��خ��ل��ى ع��ن 
عليها  الحفاظ  يجب  التي  الثقافة 

ألنها ارث مشتر".
ث���م ت��ل��ت ك���ارم���ن ف���ي���اض قسمًا 
�اب ال���م���درس���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ب��اس��م ط��
فيه  تعهدت  االجتماعي  للتدريب 
االجتماعي  العمل  أدبيات  "اح��ت��رام 
وممارسة المهنة بفطنة وعدل من 
وان��س��ان��ي��ة  اج��ت��م��اع��ي��ة  أج���ل تنمية 

أفضل".
وب����ع����د إل�����ق�����اء ري�������ن خ��������وري م��ن 
باسم  كلمة  التربوية  العلوم  كلية 
ال��ط�اب، سلم دك���اش ال��ش��ه��ادات 

إلى المتخرجين.

عريجي يتحدث في االحتفال وبدا قسم من المتخرجين الى يساره. )ميشال صايغ(


