
تّموز   1كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حرم العلوم الطبّية، في  
 : 2016)يوليو( 

 عشاء موّظفي جامعة القّديس يوسف. -
يس يوسف، جامعة القدّ  منعلى تأسيس سنة  140 ميدالّية التقديم ميدالّيات الشرف والجدارة، و  -

 .اعام   25 بلغت مّدة خدمتهم ن أو الذينيقاعدمتاإلداريين الفين مين والموظّ المعلّ  إلى

 

 أّيها المعّلمون والموّظفون اإلدارّيون األعّزاء،

أنا  ا.واحد منّ  كلّ وعمر  رنامالجامعة ومن ع نقضي من عمروينهايته  صل إلىيجديد  دراسيّ  عام   ا هوه. 1
دّ ت  ال ت حصى و لسنوات ال فا. فقط اخدماته معها هينت   نتهيالتي ت سنةال ههذ نّ إل أن أقول أفّض  فقط األرقام ب عد

ز ناألعمال الم  ة ، وكميّ الذي نسبغه عليهامعنى الب بل تقاضى ا أن ييسعى دائم   نساناإل . صحيح أنّ تهاونوعيّ  ةجد
عنه بحث ي ما، ولكن اونسبي   امحدود   في مكاٍن ما أجٍر يبقى قوم بها وأّن كلّ لقاء الخدمات التي ي أجر ا أفضل

 .أبعد من أن يكون مجّرد فرح خارجيّ  فرح  هو لبه،  الذي يقوم العملفي  ضميرب تهخدم ؤّديي الذي اإلنسان
ما نا اإلنجيل. كما يخبر  ،في داخلنا يكمن كنزنا الحقيقيّ  الداخل، ألنّ  من و ينبعأ إّنه فرح  ي ستشعدر من الداخل

 .مّنا هيأخذال أحد يستطيع أن و  هو من ممتلكاتنا ناداخلفي 

ون أكثر ، سيكبه يشعرما زال ا و نّ م( ة)به كّل واحد  شعر الذي هذا الفخر الداخليّ  ال بلولكن هذا الفرح، . 2
 ا الصدىذهإنجاز العمل.  تمّ من أجله ي ذأو ال لدى المسؤول اصدى إيجابي   ولقيد العمل الجيّ  أ نِجزد إذا  اكتماال  

من يسمعها  ّودوتز الثقة، ب وحية التي تالسحريّ  تلك الكلمة واالمتنان، إّنه بالجميلاالعتراف  دعىي   اإليجابيّ 
 ليس هذا، يس يوسفجامعة القدّ  ، ثقافةك الجبال من مكان إلى آخر. في ثقافتناجعلها تحرّ ي إلى حدّ جنحة باأل
ستوى الصفر م وصل إلى قتصاديّ اإل النموّ  حيث األوقات التي نعيشهافي . اأو موسمي   ي اظرف ساسيّ األ متناناال

مية التن ةسياسل ينعما كون أكثر كفاءة ودننا على أن رغمت التعليم العالي يساالمنافسة بين مؤسّ حيث في المئة و 
من شهر  أجردفع أو  نفيموظّ الخفض عدد  إلى كثيرة شركات   فيه في وقٍت تميلو على جميع المستويات، 

رافق ليتسة مؤسّ ة كة إيجابيّ جتماعيّ إلحفاظ على سياسة ا نصّر علىنحن ، همنفسأفين هؤالء الموظّ أصل شهرين ل
 عام. كما هو الحال في كلّ  مؤّثرةلفتات ب الكالميّ  متنانناا

 



2 
 

هو ن المحّبة عتعريف يسوع  ألنّ  ،يالمانح والمتلقّ  فرح ا نعيشنا جميع  هذا االعتراف بأنّ  ،االيوم خصوص   .3
ا،  صدري هنّ ألّ  يّ رمز  هعابر ولكنّ الأو  الركيكمعنى الليس ب ارمزي   وّد أن يكون هذا االعتراف ي العطاء واألخذ أيض 

ن جامعة لو الذين يشكّ بأكملهم الشركاء  مجتمعمن سة فقط، بل المؤسّ من أو  فحسب ن رئيس الجامعةع ليس
ال  ،ات وسنواتسنو بعد فهم  ،المّكرمين ة تجاه أولئكمسؤوليّ  الفتةإّنها . باسم هؤالء الشركاءيس يوسف و القدّ 

يصنعون صنعوا و  هذا المساء ن المكّرمو  ،اومباشر   ا في كالميصادقد  كون ولكن أل قّدموا خدماتهم نّ إ ريد أن أقولأ
جل البحوث من أو  عليمة التنوعيّ و دة، ها المتعدّ مهامّ  على مستوى  تاريخ تمّيز جامعة القّديس يوسف في بيروت،

 لكم عن بأن أ عرِ  أودّ  ألعّزاء،صدقاء ااأل إذن، أّيها كلمات فببضعإلنسان والمجتمع. واالتنمية وخدمة المدينة 
ا بها إلىجبران خليل جبران  هاعبارة كتبب هذا االمتنان لذي تجاوز ا في عمله والدؤوب كفوءللعامل ال متوّجه 

 : عمله، قائال  ل مادّيةحدود الال

 عمل، "المعرفة تكون عقيمة سقيمة إن لم يرافقها ال

 ة ؛ والعمل يكون باطال  وبال ثمر إن لم يقترن بالمحبّ 

 ألّنكم إذا عملتم بمحّبة فإّنما تربطون أنفسكم وأفرادكم بعضها ببعض ويربط كّل واحد منكم برّبه."

 
 قديس يوسف،في جامعة الّ  أعّزائي العاملين والعامالت ،معلى عملك كمكلّ  ما لكشكر  

ز عملمجتمعنا،  ي عتبر عالمة فارقة فيعلى هذا العمل الذي  مشكرا لك  ةحبّ مال شيء آخر غير وأيّ  بمحّبة م نجد
 .1875 منذ العام يس يوسفجامعة القدّ  التي تخوضهافي هذه المغامرة  روابطناو  ناعالقاتخ رسّ ييمكن أن 

 ّديسالذي أعطاه الق وهو المعنى "األفضل" اّتجاهفي  النجاح نا نعيش، مع العلم بأنّ مونجاحك مشكرا لعملك
لى إ ه دعوةاالكتفاء الذاتي ولكنّ  ليسهو ، و إلى نجاحات أخرى يدعو ، وهو نجاح magisفي تعبير  غناطيوسإ 

جامعتنا كجامعة رائدة يجعلنا نضاعف جهودنا بعتراف اإل بخصوصفضل. المشروع الحالي باألا القيام دائم  
 .2018للعام  تحديدهال التي سبق هد للحصول على االعتماد ضمن الم  

 جامعة القّديس يوسف أمام الذين يتقاعدون اليوم، صمدت عّزاءمناء األاألالمتعّهدون  أّيها، أنتم كمبفضل
ومن أجل ، مناتعلية حيويّ و  ز طالبناتميّ من أجل  أخرى  فتوحات ستمّر في مواجهةا نكم جميع  ، وبفضلالعواصف

 .فكر والمقاومةوال عيش بودّ شجاعة والاللبنان 


