
خطاب ألقاه البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حرم العلوم 
 ، في الساعة الثامنة مساًء.2017تّموز )يوليو(  7الطبّية، في 

 جامعة القّديس يوسف.موّظفي لمعّلمي و عشاء  -
القّديس يوسف عام على تأسيس جامعة  140تسليم ميدالّيات الشرف واالستحقاق ومرور  -

 عاًما من الخدمة. 30إلى المعّلمين والموّظفين اإلدارّيين المتقاعدين أو الذين بلغوا 

 

 األعّزاء، أّيها األصدقاء األعّزاء، اإلداريين أّيها المعّلمون األعّزاء، أعضاء هيئة الموّظفين

هذه التي سألقيها والتي أصبحت اليوم تقليدّية في احتفال تقليدّي، تأتي لتختتم سنة من العمل  الكلمات بضع
في جامعة القّديس يوسف ومن أجل جامعة القّديس يوسف، سنة من المغامرة، ألّن هناك دائًما غير المتوّقع 

ربية  من االقتران بقضّية، قضّية التفي بلد مثل لبنان، سنة مفعمة بالرسالة، ألّن عملنا في هذه الجامعة هو نوع  
حتَسب سنة إضافّية من الوجود، وجودكم أنتم، ووجودي، ووجودنا، سنة ت   هذه السنةالتمّيز.  والتعليم من أجل

 .مّنا كّل االمتنان حان وقت تقاعدهم والذين يستحّقون  ختامّية ألولئك واللواتي

وانتقلت إلى زمن  زمنّية لحياة ب ِذَلت من أجل العمل، تّم عيشها تجربتنا الشخصّية عّلمتنا أّن سنة قد تكون فترة
، عبرت تسليةفترة أو  نتفّوه بها كلمة وكأّنها ورنا بمرور هذه الفترةشعلنزعاج الا ينتابنا بعضقد . أبدّي يتخّطانا

الجامعة  به، وبرسالةالذي يقوم العمل بمعنى لحياته  ا استطاع أن يعطيمنّ  (ة) واحد كلّ  د من أنّ متأكّ  يولكنّ 
نظر إلى السنة عندما أ. التي استطاع أن يؤّديها ويندمج فيها وبفرح العالقة التي تمّكن من إقامتها مع زمالئه

  : ت حافلة باألحداث، والنضوج والرجاء كان اهأنّ  يتبّين لنا، تالتي مرّ 

  Arturoمثل انتخاب رئيس عاّم جديد لرهبتنا، الرهبنة اليسوعّية، األب أرتورو سوزا  سنة حافلة باألحداث،

Sosa  نشاء  من فنزويال، ورحلة الحّج إلى البرتغال الكتشاف أماكن وجود اليسوعّيين والتماس بركة "فاطيما"، وا 
نشاء صناديق أموال  مع الِمَنح  تضامًناعّدة رابطة جديدة لقدامى طالب جامعة القّديس يوسف في الكويت، وا 

أفضل جامعة  500الدراسّية التي ت عطى إلى الطالب، واإلعالن، مّرة أخرى، أّن جامعتنا تتبّوأ مرتبة عالية بين 
، التي تأّثرت بالمرض أو الحادث المفاجئ على حياتنا الشخصّية والعائلّية أّثرتالتي حداث األفي العالم، ثّم 

في فوران  البناني   اسياسي   ا وعالًمالبناني   امجتمعً ينتاب تأّثر إّنه شعور  بالالذي يأتي ليذّكر بخطورة كّل لحظة... 
بجهد جهيد، في انتخاب رئيس للجمهورّية، وفي تشكيل حكومة والوعد بإجراء انتخابات  ولكّنه نجح، ،وغليان
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ا لقانون يكاد يكون مست نَسًخا من قانون االنتخاب في جامعة القّديس يوسف. نسأل الرّب أن يستعجل حّكام وفقً 
حماية لبنان من الذين يتربّصون به شر ا ولكي ي جروا إصالحات تعّزز اقتصاده ونسيجه  بلدنا في مواصلة

ن من القيم المشتركة، قيم التعايش واالحترام ا  لمتبادل.اإلجتماعّي المكوَّ

من أجلنا ومن ، أي ما يجعلنا ننمو ونخرج من محور "األنا" لنصبح شهوًدا للسالم والثقة سنة حافلة بالنضوج
تحّول عيشنا لو من حالة أولّية إلى حالة جديدة،  ناأجل اآلخرين، األمر الذي يؤّدي إلى انقالب كياننا كّله، وانتزاع

 اإلنهيار،: النضوج ال يعني ( métanoiaأو   péristrophéباللغة اإلغريقّية )حقيقّي بالمعنى الفلسفي للكلمة 
لى األشخاص الذين نلتقي بهم بطريقة أخرى، بنظرة جديدة تدعو إلى  هو بل بناء الأن ننظر إلى األمور وا 

اردها البشرّية، هيئة أسرتنا الجامعّية في خدمة جامعة تستند في المقام األّول على مو ل ،وبطريقة ذكّية ،المشترك
 .ولنقل بطريقة أفضل، على أشخاص إستثنائّيين لديهم موارد إستثنائّية موضوعة في خدمة المجتمع

ة جتماعيّ مقلقة بسبب الظروف اإلا أحيانً نا نحو آفاق مجهولة بالتأكيد، و ويرفع ، وهذا ما يبنينناسنة حافلة بالرجاء
لالهتمام المشاريع الجديدة والمثيرة ز بدعم يتعزّ هذا الرجاء  ؛ لكنّ  ةة واإلقليميّ ة والصراعات المحليّ قتصاديّ واإل

 وهو أيديكم ن في متناولو يك سنّص في ( سبتمبر) على مستوى الجامعة، والتي ستجدونها إبتداًء من شهر أيلول
المبادرة على يعتمد  هذا البلدأّن وهذا يعني . هاعملوخّطة "  2025  جامعة القّديس يوسف رؤية"بعنوان 
 عليها نادة التي اكتسبناها وأكّ نطاق الخدمة الوطنيّ ضمن ة، ا خاّص لى الرغم من أنهّ ع، تدخل ة التيالخاّص 

جامعة ال همتعطي نيجون والذطالبنا الذين يتخرّ  د رجاؤنا، حين نرى أفواج اآلالف منتجدّ ي. السنين على مرّ 
 المكتسبة اتالمهار و يات لكفاا لشهودً  ون صبحالعمل ويما لديها لمتابعتهم، بحيث يصلون إلى عالم أفضل 

 ...كقدامى أّمهم المربّية، الجامعة

ويستطيع كّل واحد  بسرعة تمرّ  سنةس فَ نَ إّنها نفخة من : إذن، هذا بسرعة ما عاشته وتعيشه أسرتنا الجامعّية 
ًما  اجميعً  نادفعي ذيس الفَ النَ إّنه ة، اللطيف تهابلمسيشعر أن في أعماق نفسه  منكم أيًضا  ...نحو األمامللمضي ق د 
ال التزامهم، و  بفضلرسالتها  تواصل الجامعة للحظة أنّ  ولو وانسيأن  اء المتقاعديننا األعزّ ئصدقاال يمكن أل

مّكرمين في هذا إلى ال .قاموا وقمن ببنائها وال يزالون  واللواتي تجاه أولئك تعّبر عن امتنانهاأن إال لجامعة يسع ا
سنة على  140، سواء كانت ميدالّية مرور 18المساء، اولئك واللواتي سيتسّلمون وسيستلمن الميدالّيات ال

هم بعاطفتنا وامتناننا غمر تأسيس جامعة القّديس يوسف، أو ميدالّية االستحقاق أو ميدالّية الشرف من جامعتنا، فلن
 ولنصّفق لهم تصفيًقا حار ا.


