
 كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف،
حملة الدبلوم في المركز المهنّي للوساطة في حرم العلوم توزيع الشهادات لخالل حفل تخريج 

 اإلنسانّية،
 ، في الساعة السادسة مساء  4141تشرين األّول  41يوم الثالثاء الواقع فيه 

 

 
مين أعّك  اأّني سأت أ  مفل تسليم احعشهلدات احذي كرلدتي اثل كّل علم،  ،عشر  عرا ً الحمال إّني أل

عي أاضيتاوهل حيلٍل ينّظاه احا كز احاهنّي حلوسلطة عي احجلارة. احيوم، نريش حمظة ً تتّوج سلعلٍت وأّيلا ًل و 
ار ًل،  عي آنٍ   خطاحل و ناالح يّتسمان أجل احمصول على احتنعشئة عي اختصلص  واحت كيز احفك يّ  احترّلم

 االختصلص عي احوسلطة اين األعشخلص. إّنه

يجد نفسه عي كّل اّ ة  ،وسيط ًل ندعوه احذي - أة أو احااح جل  -احعشخص إّنه اختصلٌص نايل ألّن 
كااهم ويملول أن يقّ ب اين وجهلت نظ   قّد وي صغي إحيهماين اثنين أو عّدة أعشخلص آخ ين حي  عيهل 

يسرى أن و  حوسلطة واحاصلحمةعي اجلل ا يرالهو احذي ، عهذا احعشخص هماختلفة أو مّتى اتالعدة اين
 احسام واحوعلق وهذا ال أسّايه عاا ً نايا ً. ينعش 

احوسيط قد تؤّجج احنل  وت ارد احنل   نلقصة يتلّفظ اهلألّن كلاة ً إضلعّية أو كلاة   إّنه اختصلٌص خط  
وسيط نفسهل قد إحى د جة أّن اهنة اححلخط  قد ترّ ض احرال احوسلطي  الحتلحيعن ارضهم احارض و 

 حخط .تواجه هذا ا

ال ياكن وحذحك  عرلّية ّيةاسؤوح احوسيط، أكلن  جا ً أو إا أة، يمال على علتقه إنّ  صّدقوني مين أقول
كيفال كلن. وألّن هذا احرال نجح عي جلارة احقّدي   إحى أيٍّ كلن أو ي نَجزحترلياّي هذا احرال اأن ي رَهد 
أو طلحروا كتلا ًل أو ال سوا عشكا ً ان  ال ارض األعشخلص احذين تلاروا تنعشئة ً ان احاؤسف أّن يوسف، 

حوسلطة ان دون أّي يال سون ا عظلم أّنهم كهنةوك نو ظه  ل احوسلطة عي وقٍت ان األوقلت، يأعشكل
وحكن ان  وأادمه على احا كز احاهنّي حلوسلطة ثنيأل   ال أقول هذا األا  ضالنة تترّلق اآداب احاهنة. أنل

 ينقلهل ةوثا ة كلاة عّرلح احاجلل هذا علا  ًا، حكّنه نتيجة خا ة اتينة عي ااتكل  ً احاؤّكد أّن هذا احا كز حي  ا
ال  نيتعشل كون ،احاستقال وسطلءكو  نكخّ يجيأنل اتلّكد أّنكم أنتم، ن وأسلتذة ير عون ال يقواون اه. ارّلاو 

أهّنئكم و  يكمأقوحه ألّنكم عشهوٌد حال ترّلاتاوه واكتساتاوه وعشهوٌد حتاّيز هذه احتنعشئة. حهذا احساب، أوّد أن أمّيي
 ل سة احاهنّية حلوسلطة وعددكم، أنتم احذين ستتسّلاون عشهلدة احكفلءة عي احااجاير ًل وكلٌّ وامد انكم الساه



احذي تقوم اه رال احاحف صة ألمّيي  أغتنم ت وسّتة اتخّ ج ان ط اال . كالان اي و طلحب اتخّ ج  34
عي ا كز احعشالل  امالٍ  دائمٍ احاتّقد  ، ذحك احوجودملَ احسّيدة جواّنل او  جيلي وكذحك وجود احسّيدة علديل عَ 

 عي جلارة احقّدي  يوسف.

املاون ونلعشطون عي احميلة احاؤّسسلتّية واسؤوحون عن  ق اهنّية اتنّوعة :لعأنتم احذين جئتم ان آ
الستااكم تستمّقون أن تنلحوا اكلعأة أنتم احاوا د احاعش ّية واوّظفون عي احوسط احطّاي وارّلاون، إحخ.، 

دَّق. أنل اتأّكد أّن عشهلدة احكفلءة احتي استلاتاوهل احيوم وكّل ثقلعة احوسلطة احتي صَ احا  هذا احدالوم 
ن وعي كّل الدان احعش ق األوسط اكتساتاوهل على اقلعد جلارة احقّدي  يوسف ستفتح حكم احد ب عي حانل

 وأكث  إنسلنّية. اتاّيزةّتسم اكفلءة ت قدَّم ا وٍح ت خداة كاي ةوهي إلنسلن، اخداة  ان أجل

 

_______________________________________ 

 


