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”القديس يوسف“ تخرج ٤١٦ طالبا من اآلداب والعلوم اإلنسانية
صدى البلد  

احتفلت جامعة القّديس يوسف 
بتسليم شهادات إلى خّريجي كلّية 
اآلداب والعلوم اإلنسانّية في حرم 
كلّية العلوم والتكنولوجيا في مار 
روكـــز، فــي حضور رئيس الجامعة 
لبروفسور سليم دكـــاش وضيف  ا
الشرف األستاذ الجامعي والكاتب 
الحائز جائزة جــان جيونو األدبّية 
للعام ٢٠١٥ شريف مجدالني، وعمداء 
الكليات وجمع من األساتذة وأهالي 

الطالب.

فرح واعتزاز
قال دكاش: ”كيف ال أعّبر عن فرحنا 
واعتزازنا ألّننا سنستقبل جميًعا ومًعا 
ضيف الشرف لهذه األمسية، األديب 
والكاتب والروائّي، البروفسور شريف 
مجدالني، المعروف بقيادته الفكرّية 
والثقافّية، وهو الروائّي المشهور 
 Histoire de :بروايَتيه الفرنسّيتين
la Grande maison (قّصة البيت 
الكبير) و Villa des femmes (فيال 
النساء) وهو مدّرس اآلداب الفرنسّية 
 به في مجال 

ّ
والشخص الذي نعتز

الفرنكوفونّية، من جامعة القّديس 
يوسف ومن لبنان؛ فهو يشّرفنا في 
إضفاء قيمة مضافة ممّيزة على الحدث 
الذي نعيشه بالكلمة التي سيلقيها“.
اء، 

ّ
وتابع: ” أّيها المتخّرجون األعز

إحتفظوا بهذه الرغبة الثمينة في 
مواصلة العلم والتعلم مدى الحياة، 
إحتفظوا بشعلٍة مّتقدة النتمائكم إلى 
رابطة قدامى كلّيتكم، أو معهدكم أو 

مدرستكم، منضّمين بالتالي إلى هذا 
المجتمع الكبير المؤلف من ١٠٠٫٠٠٠ 
طالب متخّرج من القدامى والطّالب 
الذين حملوا ختم جامعة القّديس 
بأّمكم  يوسف. إحتفظوا بتعلقكم 
المربّية، جامعة القّديس يوسف، بيتنا 
المشترك، وأينما ستكونون، إحتفظوا 
دوًما بشغفكم للعائلة ولبنان الحرّيات 

والتعايش“.

الفكر اإلنساني
أمــا مــجــدالنــي فاعتبر أن ”في 
عالمنا اليوم تبسط البربرّية أجنحتها 
المشؤومة في كل االتجاهات،فُيّرد 
عليها بالقوقعة وبالبحث الطهراني 
عن النقاء. وحده الفكر اإلنساني الذي 
تحدده العلوم اإلنسانّية يمكنه أن 
يقف سًدا منيًعا في وجه هذا التراجع 
المعمم للذكاء، عبر السماح للفرد بأن 
ر وأن يفهم صيرورة المجتمعات 

ّ
يفك

التي يعيش فيها، وعالقته بنفسه 

ــن، وأن يــقــوم بتفسير  ــري ــاآلخ وب
عقالني للتاريخ، بعيًدا من االختزاالت 

الهوياتّية والدينّية“.

مواجهة الحاضر
وتابع: ”للعلوم اإلنسانّية هدف 
ر(...) ونتساءل 

ّ
هو تعليمنا كيف نفك

حول أسباب أزمة المواطنة والسياسة 
في لبنان، وحول ثبات ردود الفعل 
الطائفّية واإلصرار على رؤية الوجود 
ــفــردي فقط مــن منظار الطموح  ل ا
ـــراء السريع، وعدم  الشخصي واإلث
قدرة الفرد وكذلك الجسم االجتماعي 
ككل، على التفكير بنفسه وبالمجتمع. 
هذا النقص، أليس من مسبباته أزمة 
النظام التعليمّي؟ أليس من المخيف 
أن تقرر بعض المدارس في بلدنا أن 
تلغي كل أشكال التعليم المتعلقة 
بالفروع األدبّية، حارمة الطّالب من 
لماضي  ا ومعرفة  لتفكير  ا دوات  أ
لحاضر  ا مواجهة  لكي يستطيعوا 

والمستقبل؟“.
وختم: ”أن نتعلم التفكير بحرّية، 
ــراًرا وسعداء  من أجل أن نعيش أح
ا، هذا  وأن نبني مجتمًعا سعيًدا وحّرً
هو هدف العلوم اإلنسانّية، التي 
ل من دون أي شك القلب النابض 

ّ
تشك

للجامعة ولكل مؤّسسة كبيرة هدفها 
لرجال والنساء وتزويدهم  ا تربّية 
نهم من عيش 

ّ
بــاألدوات التي تمك

إنسانيتهم ومواطنيتهم“.

فطنة وعدل
حاد جمعّيات قدامى 

ّ
أما كلمة ات

لقتها  فأ يوسف  لقّديس  ا معة  جا
حاد، 

ّ
كارول نعمة التي عزت نجاح االت

ليس فقط الــى مهنيته، ”بــل ألنه 
ئلة تعرف  عا أن يصبح  ن من 

ّ
تمك

كيف تواجه التحّديات“. من ثم تلت 
سارة طّبارة قَسًما باسم طّالب المدرسة 
اللبنانّية للتدريب االجتماعي تعّهدت 
فيه احترام أدبّيات العمل االجتماعي 
وممارسة المهنة بفطنة وعدل من أجل 
تنمية اجتماعّية وانسانّية أفضل. كما 
ألقت أمل بعلبكي من كلّية اللغات 
الطّالب قبل أن يسلم  كلمة باسم 
ــاش الشهادات إلــى الخّريجين  دك
من كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، 
ومعهد اآلداب الشرقّية، والمدرسة 
 ، عي جتما ال ا يب  ر للتد نّية  للبنا ا
ومعهد اللغات والترجمة – مدرسة 
الترجمة في بيروت، ومعهد الدراسات 
ئّية  لمر ا لسمعّية  ا و حّية  لمسر ا
والسينمائّية، وكلّية العلوم التربّوّية، 
والمعهد اللبناني إلعــداد المربين، 
لمعهد  ا و  ، لدينّية ا لعلوم  ا وكلّية 

العالي للعلوم الدينّية.

USJ   ا جانًبا من الخريجين
ً
دكاش متوسط
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