
 رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي،
  ،احتفال تسليم الشهادات يف كلّية العلوم الدينّيةيف 

 ،اإلنسانّية رّج بيار أبو خاطر، َحَرم العلوميف مد
 ، يف متام الساعة السابعة مساًء.5132أّّير  31ربعاء، الواقع فيه يوم األ

 
 مارون عّمار رئيس جلنة راعويّة الصّحة،حضرة سيادة املطران  

 ،كيلشاشتك يحضرة عميد كلّية العلوم الدينّية األب مار 
 ،لعلوم الدينّية األب إدغار اهلييبحضرة مدير املعهد العايل ل 
 حضرات املنّسقني واملنّسقات، 
 حضرات األساتذة، 
 ، املتخّرجات واملتخّرجنيحضرات  
 أيّها احلفل الكرمي، 

تسليم الشهادات ملستحّقيها من لهذا االحتفال  أشارك يفأن  دعويتلأشكركم حضرة العميد 
وال أخفي  موضوع لقائنا اليوم. وي هذالو اصات طاّلب كلّية العلوم الدينّية مبختلف االختص

واألخوات والسّيدات والسادة أنّه يعّز علّي أن أكون معكم اليوم عليكم، حضرات اآلابء 
 ثة : ألسباب ثال

قاموا ابجلهد الواجب  املتخّرجنيهذه االختصاصات هي فريدة من نوعها وألّن  ألنّ  الا أوّ 
يف العام ربعني األو ملئة ا اليسوعّية أتسيس اجلامعة بذكرىهذه السنة  حنتفل ناألنّ و للتمّكن منها، 

األّول، كان يكمن فهم ، ال بل هدورغبتهم املؤّسسني اليسوعّينييذّكران أبن هّم  وهذا، 5781
 الالهويتّ  العلممن  ابلكثري يتمّتعوال وتنشئتهم يف إعداد كهنٍة وخّدام للكنائس الكاثوليكّية

لعلوم انإنسانّية واألدبّية الرائةة ننذاك. لذلك كان  الكلّية األوى اب وحّت  والعمليّ  النظريّ 
برانمج املنشأة ننذاك إى جانب انإكلرييكّية الكربى الشرقّية هي كلّية الالهوت اليت اعتمدت 
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لعقيدة تعلُّم ا ستندةا منها، م التعليمّيةمبختلف أبعاده وأشكاله  تدريس الالهوت الرومانّ 
نصوص السلطة التعليمّية ونابء الكنيسة، إاّل أّن ذلك الربانمج كان يتوّجه أيضاا الكاثوليكّية و 

ليقوم هذا العقل بنفسه بقراءة سّر الوجود من  ،يف انإنسانهللا وهو نور  إى العقل البشريّ 
كان  كلّية الالهوت األوى اليت أّمن  مّدة قرن اخلالق واملخّلص بقّوة كلمته.  هللا  ضمن سرّ 
 وقد خّرج    النظاميّ  التعليم الالهويتّ  ،5781حّت العام  5781من السنة  ،الزمنمن 

وحّت العلمانّيني  والرهبان والراهبات للكنيسة حنو ثالثة اآلف من البطاركة واألساقفة والكهنة
 ،ووضعّيتها الشرقّية يتالءم بفكر كنسيّ  رفدهاالذين لعبوا الدور البارز يف تنشيط الكنيسة ويف 

وانفتاحها على احلداثة يف نٍن واحد. يشهد على ذلك الدور ها ورسالت  ها وأصالت   هويَّتهاويؤّكد 
وتنشيط الرعااي ننذاك يف إنشاء املدارس  الكلّيةالذي لعبه الكثريون من الذين درسوا يف 

الكلّية  ر الرتبية على املستوايت املتعّددة. ولن ننسى أنّ يف هنضة العرب األوى وتطويواملشاركة 
املكّملة ننذاك كان  كلّية الفلسفة اليت ذاب  الحقاا يف كلّية الالهوت لتظهر الحقاا بشكل 

ت ملستحّقيها، إذ نلتقي اليوم يف تسليم الشهادا ،نّناإو  .أان واحد من خّرجييه ،معهد جامعيّ 
حلربيّة اليت نرى أّن اجلامعة اليسوعّية استطاع  أن تنتقل بنةاح من مرحلة كلّية الالهوت ا

إى جامعة كاثوليكّية أخرى إى مرحلة كلّية العلوم الدينّية وما تكتنزه من برامج  ذهب 
ومّهها هو إكمال املسرية ال على صعيد تعليم الالهوت الّنظامي للكهنة  ،واختصاصات متنّوعة

وخلّدام الكنيسة املباشرين بل االهتمام بكّل االختصاصات أكان  طويلة أم خمتصرة، تلك اليت 
 ورمّبا أيضاا التأّمليّ  والعمليّ  والتطبيقيّ  جيمع بينها وينسةم بني معانيها البعد الراعويّ 

 انإميان الواعي املسؤول،ة ملعطيات الظاهرة الدينّية، وتنمية نقديّ ب الناحية الالشخصّي إى جان
حيث أّن انإميان عندما يصبح ال واعياا ومنغلقاا على ذاته ينسى رسالته ويصبح أداة للموت 

 على انإنسان اآلخر يف اختالفه.والقهر والغلبة 
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ّمق يف االختصاص ويف خمتلف املواضيع فهدف التعليم اليوم يف كلّية العلوم الدينّية هو التع
الدينّية والروحّية حيث يصل الطالب إى مرحلة النةاح التام عندما يوّظف اكتسابه للحوار مع 

أصبح  الكلّية عرب معهدها  ين وكذلك للحوار مع اآلخرين الذيذاته واالنفتاح على اآلخر 
ا. الدراساتيف   انإسالمّية املسيحّية مرجعاا فيه وشاهدا

النةباء، فال بّد من كلمة هتنئة توّجه  املتخّرجات واملتخّرجينيوعندما ننظر إليكم اليوم حضرات 
يف دراساتكم بل ألّنكم اخرتمت طريق الشةاعة وانإقدام ال بل  فقط إليكم ال ألّنكم جنحتم

مناء ، فتكونوا أيف راعويّة الصّحة لاللتحاق مبختلف االختصاصات كالدبلوم اجلامعيّ  املغامرة
"أؤمن" : مدخل إى انإميان  والدبلوم اجلامعيّ ؛  رافقة املريض واملتألِّـّمعلى رسالة الشفاء وم

؛ والشهادة تتكّلمون عنه براحٍة وفكٍر مستنري ، فتكونوا شهوداا لسّر انإميان املسيحيّ املسيحيّ 
بيها وتكونوا شهوداا أمناء شّماسّية والراعويّة االجتماعّية، فتحملوا األسرار إى طالاجلامعّية يف ال

 يب على احلوار انإسالميّ ؛ وانإفادة يف التنشئة والتدر  االجتماعيّ  على تعليم الكنيسة
عن اآلخر وتكونوا شهوداا على أّن خري  والصور املنّمطةفتعملوا على إزالة األفكار ، واملسيحيّ 

، فتحّددوا مكانة وانإعالم"؛ والدبلوم اجلامعي يف "األداين طريق حنو اآلخر هو طريق احلوار
ابآلخر مكان  املعرفةالصحيحة يف وسائل انإعالم وتتكّلموا عنه برويّة وحكمة فتحّل الدين 

. وهذه التهنئة نوّجهها أيضاا إى إدارتكم احلكيمة وإى اجلهل ونع  اآلخر أبقبح الكالم
كفاءات اليت الهارات و املمن أجل صياغة ونقل  ين أعطوا ويعطون األفضلاألساتذة الكرام الذ

 .وقد حّصلتموها يف أثناء الدراسةمتّيزكم اليوم 

تستةيب ملطالب وتوقّعات سوق و تعّددة هي م فيهااليت تنالون الشهادة ختصاصات هذه اال
ت، ونعرف أّن أعمالكم صاالعمل، مع العلم أّن جّلكم هو من العاملني يف خمتلف االختصا

بل إى عطاء الذات لرسالة ودعوة وإميان وقناعة.  ربـحّيةوالتزاماتكم مستندة ال إى إرادة 
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ميّيز كلّيتنا غىنا يف الواقع  هي بلحتّث على التفريق والتباعد،  ال والتعّدديّة اليت هي بينكم
ّزز روح احلوار، فكيف نستطيع التعّلم وجامعتنا وهي ابألحرى تنوّع نراه كنزاا مثيناا لنا ألهّنا تع

بني الواحد واآلخر، بني  ممكن احلوار قاعدة أنّ  واكتساب اجلديد إن مل يكن ذلك مبنيًّا على
الطالب والطالب، بني الذات والذات وبني األستاذ والطالب وانإدارة. ففي هذا األمر يقول 

الالهوت هي التدريب على القدرة على  اجملمع الفاتيكان الثان "إّن من أهّم مهّمات كلّيات
انإصغاء لآلخرين واالنفتاح يف جوٍّ من احملّبة األخويّة إى خمتلف نواحي العالقات البشريّة". 
وهذا يؤول إى حتّوٍل ال على مستوى الفكر فقط بل على مستوى القلب أيضاا وهذا أمٌر 

د يكون فيه الدين حمطّة إجتماعّية أساسّي إذ أنّه يبين العالقات انإنسانّية على أساس جدي
 للمتخّرجني.

 أيّها املتخّرجون،

إاّل أّن لـها  مقّواةالواقع ورقة  هذا الدبلوم أو الشهادة اليت سوف حتملوهنا بعد هنيهة هو يف
أّلق ومهنّية، الذي يتيح لكم أبن تتابعوا مسريتكم الشخصّية بت األمسى واألكادمييّ  املعىن اخللقيّ 
قيمة مضافة تثب  حضوركم على مستوى احلياة. فأختم هي ذه الورقة أبّن ه حيث تشعرون
الستالم  " وذلك: "ما أمجل وما أعذب أن جيتمع انإخوة معاا 511 املزمورهبذا البي  من 

ابلعمل على إعداد  سنة على التزام اجلامعة اليسوعّية 541شهاداهتم ولالحتفال مبناسبة الـــ 
بني التمييز سلوكه على ل جمتمعنا إى جمتمع خري وبركة وإنسان يقوم حتويالذين يعملون على 

والعبوديّة، بني العدالة واالستزالم والظلم وأخرياا بني علم يرتّقى  والفلتان شّر، بني احلريّةالري و اخل
 الدرك األسفل.وجهٍل ينزلنا إى  إى فوقبه انإنسان 

زال   ماو هللا انإنسان ابسم رقّي سنة، حنن يف معركة من أجل  541، منذ 5781فمنذ العام 
 واحلريّة والعدالة !  املعركة مستمرّة، معركة حقٍّ وحضور ابسم قيمة احلياة ودوام احملّبة


