
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، خالل حفل تخّرج طالب 
ومعهد والمعهد اللبنانّي للتدريب اإلجتماعّي،  ،كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، ومعهد اآلداب الشرقّية

، وكلّية الّلغات ومدرسة الترجمة في بيروت، وكلّية العلوم الديّنة، ة المرئيّ  ةالسمعيّ و ة المسرحيّ الدراسات 
والمعهد العالي للعلوم الدينّية ومعهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية وأخيًرا، كلّية العلوم التربوّية والمعهد 

  .2015تّموز (يوليو)  22 الواقع فيه ، يوم األربعاءإلعداد المرّبيناللبنانّي 

  

  ير الثقافة، األستاذ روني عريجّي المحترم،معالي وز 

  ،المحترم معالي الوزير ابراهيم شمس الدين

  ،المحترمين حضرات السادة، نّواب رئيس الجامعة، حضرة السّيدة نائب الرئيس، حضرة األمين العام للجامعة

  ،المحترمين سّيداتي وسادتي العمداء والمدراء والمديرات ورؤساء األقسام

  ،الكرام قاء جامعة القّديس يوسفدالمعّلمين وأهالي الطالب وأصأعّزاءنا 

  أعّزاءنا الطالب الخّريجين،

  أصدقاءنا األعّزاء،

 

ستكون كلمتي موجزة : شكًرا حضرة الوزير ألّنكم قبلتم رعاية هذا الحفل الجميل. أنتم في دياركم، من قدامى 
ممّيز، وزير يتحّمل مسؤولّياته كما يجب في  صاحب وجٍه إنسانيّ أنتم . 1968كلّية الحقوق في العام 

  لى هذا المكان.أسبغتم قيمة مضافة ع وقد أنتم في مكانكمبالتالي، ة والسياسة، مجاالت الثقاف

م مار روكز من أخيًرا، بعد ثالث أو خمس أو ثماني سنوات ... ها نحن مجتمعين في هذا السياق من حر 
سنة من عمر  140يستحقون الشهادة، طالب ذكرى مرور  إلى طالب متخّرجين أجل تسليم الشهادات

امعة القّديس فليكن مرّحًبا بنا في هذا الحفل، فخورين باإلنتماء إلى تاريخ ج، جامعة القّديس يوسف. جامعتنا
ووضع بصمتها على رؤية الجامعة اليوم وأعمالها، وجودة التربية لهام بّث اإل يوًما في م تتوانَ يوسف التي ل

  لى القيادة وانخراطها في الحياة اإلجتماعّية والمدنّية.فيها ع



 ليقظةلو وقت للنوم ، وقت للراحةو وقت و  للعمل ".أوان شيءٍ  ِلُكلِّ " كما يقول سفر الجامعة في الكتاب المقّدس،
ها أيّ األوان،  أَو ليس. "وقتٌ  الَمغُروسِ  وِلَقْلعِ  وقتٌ  ِللَغْرسِ "، وقت ستجمامالل و وقتللدراسة ، وقٌت آخر
 أصبحت م، لقديديكأ انظروا إلى؟  ةوالعلوم اإلنسانيّ  دابحرم اآل فيساعتكم  لتدقّ  ،جينيخرّ متال األصدقاء

أن على  امً مصمّ و  وناقًدا اقظً تيّ م كمعقلو  الحياةبشغف ال نارمتّقًدا ب كمقلبوأصبح ، مفعمة بالعطاءا و جدًّ  ةواسع
  الرائعة. اإلجراءات واإلنجازات من باقةً ومن المستقبل  اممكنً  المستحيل يجعل من

 اليوم تّمتالتي و  ،، يارا أحمد كوثرانيالشاّبات الباتناط ىحدليلة أمس إنا لقد فقداء، ها األصدقاء األعزّ أيّ 
. طيبةوال وااللتزام ًال للرّقةنا مثايلإستبقى يارا بالنسبة  لتسترح نفسها بسالم بجوار اهللا.ف مراسم جنازتها ودفنها.

  .الذكراه إجالالً لحظة صمت  نأخذو  ها وأصدقائهاألهلو  ةالطالب الشقيقته تعازينا الحاّرةنقّدم 

 همأنّ مهّمة  بل على شهادةا، على ورقة واحدة جميلة جدًّ ال  طالب 320 سوف ينالاليوم، بكّل بساطة، 
معهد  متخّرًجا من 12ة، و العلوم اإلنسانيّ اآلداب و ة كليّ متخّرج من   133 إّنهم حوالىيهم. تحدّ  نجحوا في
الدراسات معهد  من 17و   المعهد اللبنانّي للتدريب اإلجتماعيّ من  متخّرًجا 12ة، و الشرقيّ  اآلداب

 علومة المن كليّ  16  ت،بيرو  ومدرسة الترجمة فيمن  62 و ،ة والسينمائيةالمرئيّ  ةالسمعيّ و ة المسرحيّ 
يجعل منكم  اوناقدً  ا محّوالً علمً اكتسبتم بل  ،المعارف تغرفواأنتم لم . كلّية العلوم التربوّية من 68ة والدينيّ 
ه يجعل مين ولكنّ معلّ جتماعيين و إائيين أخصّ صين في الحوار بين األديان و متخصّ فنّيين وصحفّيين و  نّقاًدا
  واالحتراف. لفكرلقادة ، قبل كّل شيء، منكم

 ،ينتظركم، أّيها المتخّرجون األعّزاء لبنان ،، نوّجه الشكركموٕالى أصدقائ، نوّجه الشكرالكرام، إلى أهلكم 
تجعل منكم جامعة القّديس يوسف أشخاًصا على الهامش أو منسّيين من ذاكرة ! لم  وحدةكونوا رسل سالم و تل

دأبها و لتمّيز وااللتزام تشّع بامنارة و تحتضن العالم و  تجمع : جامعة  امً و عليه د تما كانلسفراء بل ، التاريخ
 .باستمرارتُنير أن 

 


