
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة
 لقاء رؤساء وأعضاء روابط الطاّلب،في 
 .2102 شباط 22الواقع في  ،السبتيوم 

  
 

بوصفكم رؤساء وأعضاء روابط  يف بداية هذا النهار وهذه احللقة الدراسّية اليت تقومون بـهاأوّد  
أّن أوّجه لكم كلمة الرتحيب يف جامعتكم وحيثما ذهبتم وحللتم فهذه هي جامعتكم وأنتم يف  الطلبة

 جامعة القّديس يوسف حتتضنكم وأنتم حتافظون عليها. إىل كلمة الرتحيب، أضيف كلمة التهنئة
في رئيًسا للجامعة وبوصفكم ممثّلني منتخبني ألّّنا املرّة األُوىل اليت فيها ألتقي بكم بوص نتخابكمال

لطاّلب اجلامعة منذ بداية هذه السنة اجلامعّية. رّّبا أحتاشى الكالم عن التهنئة رغم أّن اللبنانّيني يتعاملون  
فيها الناس إىل التهنئة. أفضل  يُدعىوهناك الكثري من املناسبات االجتماعّية اليت  "هتنئة"كثريًا مع كلمة 

كم يف لب من الرّب اللـه تعاىل أن يوّفقوبالتايل فإّّن أط "هتنئة"على كلمة  "اللـه ويّل التوفيقو "كلمة 
والذين مل ينتخبوكم مهامكم ويف رسالتكم، ألّنكم يف موقع املسؤولّية جتاه الطاّلب الذين انتخبوكم 

ة ألمور أكادميّية وغري أكادميّية والذين رّّبا مل ينتخبوا أحًدا البّتة، فتقوموا بتمثيلهم لدى إدارة اجلامع
املسؤولّية إذ متثّلون اجلامعة،  حتملونوكذلك أنتم  .وكذلك بإحياء احلياة الطالبّية اجتماعيًّا وثقافيًّا ووطنيًّا

ها ِقَيم التوافق والنزاهة الفكريّة واحلريّة األكادميّية ّد أن تنقلها إليكم ومنحتملون الِقَيم اليت تؤمن بـها وتو 
ألصالة وحقوق اإلنسان واملواطنّية فتنشرون هذه الِقَيم يف نواديكم ويف أوساطكم االجتماعّية. أن وا

وهذا  ايف الروابط أو خارج الروابط فهذا ِِحل هاّم ومسؤولّية عليكم القيام هب مندوبنيتكونوا بالتايل 
 النتيجة. تلكيستدرج مساعدة بعضنا بعًضا للوصول إىل 

وألّنكم ما زلتم طالّبًا دعيتم إىل ممارسة الدميوقراطّية بأوسع أبوابـها وألنّنا نؤمن بأن َدْور اجلامعة  
هو بناء الدميوقراطّية واملواطنّية كثقافة شخصّية ومجاعّية، فإنّنا أنشأنا يوم الدميوقراطّية ال فقط إلجراء 

تنقلونـها إىل أوساطكم يوم للرتبية على الدميوقراطّية كانتخابات روابط طالبّية بل إنّنا أنشأنا هذا النهار  
 وجمالـها.أّي كان طابعها 



2 
 

وال ننكر أيّها األعزاء أّن هناك مشاكل نتعّرض هلا يف بعض أحرام اجلامعة حيث تغلب العصبّية  
لبعض عن كيفّية وبالتايل فإّن عليكم التفكري واملناقشة بني بعضكم ا واتّزاّناالدميوقراطّية  هدوءأحيانًا على 

بدل التطاول على األشخاص  لك بثقافة املناقشة اهلادئة واجلريئةذ وتبديلإزالة رواسب التشّنج واحلقد 
والتجريح ورّّبا الوصول إىل حلول جذريّة تصدر عنكم ومنكم إلمخاد نار الشحن الطائفّي واملذهيّب وأنا 

 بأمسائها. األشياءيف تسمية  صريح
ل األزمة السوريّة اخلانقة وكذلك بفضل التجاذبات السياسّية دنا بفعيوم يف بالاألمور الوتتعّقد  

أّي قانون سوف نطّبق السنة لنقول :  على أنفسنا الحًقا احمللّية اليت ال طائل منها. ورّّبا سنطرح السؤال
  أّي كوتا ال تفرتض املقبلة النتخابات اجلامعة؟ هل هو القانون احلايّل الذي يعتمد النسبّية املفتوحة واليت

حيث ينتخب أم هو القانون األورثوذكسّي  سنتابع العمل بهبلون معنّي، هل هو هذا القانون الذي 
 .والعودة إىل الوراء ام؟ إّّنا غرائب األطوار وتباين األيّ الطالب أبناء مّلته فقط

وإّّنا مناسبة يل لكي أشكر كّل الذين شاركوا يف إعداد هذا اليوم كما أشكر الصديق نعمة أفرام  
البلد.  إعداد رواّد الغّد وقادةالذي يأيت متحّدثًا عن الواقع االقتصادّي االجتماعّي وَدْور اجلامعة يف 

رسالة ن أجل التوعية على الأشكر أيًضا مجيع احملاضرين وخاّصًة الذين صاغوا هذا اليوم من أجلكم وم
واألفكار النرّية واملقرتحات الصائبة من أجل خري ملوّنا، متمنيًّا اجاح هذا اليوم حاماًل امار احملّبة اليت حت

 الطالب واجلامعة.
 عشتم،       
 عاشت جامعة القّديس يوسف،       
 عاش لبنان.       
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