
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل توزيع الشهادات 
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ةّةّوالعسكريّ ةّوالدبلوماسيّ السلطاتّالمدنيّ ليّممثّ السادةّوالسي داتّّإلىّةتحيّ التوجيهّأنّأبدأّبّأودّ 

حفلّتخريجّّبمناسبةّاّالمساءهذاّالحدثّالرائعّالذيّيجمعناّهذمشاركةّبفونناّةّالذينّيشرّ والدينيّ 
ّمعك ،ّاءاألعزّ ّّنّويجالخرّ أي هاّ.ّيسّيوسفّفيّبيروتجامعةّالقدّ ّالطب يةّفيّ بّحر ّالعلو طل ّ

ّيفّالشرفضّ،رّفرحابيّبروفسورالّةّالط بّ كليّ فيّّعميدناّالفخريّ ّقلبيّمنّكلّ ّأنّأشكرّأودّ 
يًصاّوّلقيّالمحاضرةالذيّسي حيثّّ"تشاد"فيّ  N’Ndjamenaّ"جامينادإن"منّّالذيّجاءّخص 

 .رسالتهّ  ّلكقدّ يلّتقاعدّتقاعد

،95ّّأي هاّالمتخر جونّاألعز اءّمنّحر ّالعلو ّالطب ية،ّاألطب اءّال وأطب اءّاألسنانّمنّكلي ةّالط ب 
ّاألسنان،ّوال57ّال من51ّّالتغذيةّالّمنّكلي ةّالصيدلة،ّواختصاصي و51ّدكاترةّالمنّكلي ةّط ب 

من41ّّنّالي ةّالعلو ّالتمريضي ة،ّوالمعالجونّالفيزيائي ّومنّكل68ّكلي ةّالصيدلة،ّوالممر ضاتّال
والمتخر جّومع ،ّ العلجّالفيزيائي  ّالح45ّنّالهّد العلجّالفيزيائيّ فيّالعلجّالنفسي  ّمنّمعهّد ّ،ركي 

صونّال من15ّّلنّاالمعهدّالعاليّلتقوي ّالنطق،ّوالمتخر جّوالنطقّمنّّفيّتقوي 37ّوالمتخص 
جونّأي هاّالمتخرّ ّ؛اتّالتحاليلّالطب يةّمختبّرمنّمدرسةّتقني ي23ّّمدرسةّالقبالة،ّوالمتخر جونّال

ّيو ّمجٍدّويو ّفرح.ّاألعز اء،ّاليو ّهوّيومك ،

منّجامعةّالقد يسّيوسف145ّّمنّالسنة2018ّّاليو ّهوّيومك ،ّأنت ُّدفعةّمتخر جيّالعا ّهذاّ
ّهذاّاليو ّهوّيوٌ ّمختلفّعنّسائرّأي ا ّالسنةّّ،ّهذا"إن هّيومك "وحينّنقولّّفيّبيروت. يعنيّأن 

ك ّبخف ةّتشعرونّفيهّأنّ ّوعنّمرورك ّهناّبالذاتّفيّالجامعةّ:ّإن هّيو ّتتويجك ،ّإن هّاليو ّالذي
ّيحملّّاتالفراش دينّبالكفاياتّوبجوازّمرورّأكاديمي  ولكن ك ّتتمت عونّبالقو ةّوالطاقةّكالنسور،ّمزوَّ
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ّك ّأنّتواجهواتيّتتيحّلاس ّجامعةّالقد يسّيوسف،ّوهوّيعادلّتمي زّالتربيةّالتيّتلق يتموهاّوال
ّأنواعهاّمصاع بّالحياة ّةّتسكنّفيهيّ شاعّرّاروحًّّأنّ ا ّيشعرّفيهاّالمرءّهناكّأيّ ّفيّالواقع،ّ.بكل 

الشاعرّدائًماّعلىّّإنّ :ّ"  Jean Ferratجانّفير اّّقادرّعلىّاإلعلنّمعّالمطر بّالفرنسيّ أن هّّو

ّفحقّ  ّتتخط ى، ّمملكتهّألنّ ّاألفقّرؤيته ّّ".المستقبلّهو ّالكبيرّمنّأجل ّالحل  ناءّبالّتخشوا
هذاّّلتحقيقي دةّالجالوسائلّّ ّوكل يتك ّأعطتك جامعتكّألنّ ّجتماعيّ واإلّواألسريّ ّالمهنيّ ّ مستقبلك
ّفيّ،ثقواّباألحل :ّ"ّجبرانّخليلّجبرانّرناّالوطنيّ رّنصيحةّمفكّ تذكّ فلن.ّالحل  أطوائهاّبا بّّإن 
ّ".الخلود

ّأنت ّفيفّ-ّ،للوصولّإلىّهذاّاليو ّواثابّرتواظبواّّوأنّتّكانّعليك ّك جين،ّأدركّأعز ائيّالمتخرّ 
ّاألحوالّفي تنا،ّفيّجامع.ّاليو ّبالمكافأةجهودك ّتحظىّبحيثّّ،-ّجامعةّالقد يسّيوسفّكل 
لهذاّّ.هوّشخصّبارعّحق قّذاته،ّوعندماّينهيّدراسته،ّهوّمواطنّيعيّواجباتهّالطال بّالمتخر ج

ناكّالكثيرّهّأنّ ّوّنتعرفّ نحنّنعرفّوأنت.ّ بلدكّونّاآلنّللمساهمةّفيّتنميةمدعوّ ّالسب بّأنت 

لخيرّافيّخدمةّالسياسةّليستّدائًماّّ،ّوأنّ الّتسيرّعلىّماّيرا ّاأمورًّهناكّّمنّالمشاكلّوأنّ 

ّ.اّالمختلفةةّوخدماتهبنانيّ اللّ ّيّنهوضّالدولةتحدّ بأنفسك ّّوّنستواجهّ كأنّ ّؤمنناّن،ّولكنّ العا ّ 

ياتّفيّالسنواتّالقادمةّ أناّمتأك دّمنّقدرتك سوفّتجعلك ّمهني تك ّوّ.ّعلىّمواجهةّالتحد 
ّواحدّمنك الخاص ّّتك مهنّمواقعجيلك ّفيّلّصرامتك ّوتفانيك ّفيّالمهم ةّقادةًّ القائدّّ.ةّبكل 

ّهوّالشخصّالذيّيتمتّ  ّيسترشدّالقائدّالحقيقيّ ّإالّأنّ عّبرؤيةّلماّيج بّعليهّفعلهّ؛ّالحقيقي 
ّ:قّوهيّمنّثلثةّأنواعّيوالقابلةّللتحقّي ةشمول ّالبسيطةّواليّ القّ ّ، يّ بالقّ 

المشاركة،ّواإلخلص،ّوالصدق،ّوالتضامن،ّواإلصغاء،ّ  ّاإلجتماعي ةّمثليّ هوّالقّ األّول  النوع
ّواحد،ّونمو هّوالعدلّوالحر ية ّهذهّالقّ ّعليك أناّالُّأخفيّ.ّوحمايةّكرامةّكل  قّمعّماّ ّتتوافيّ أن 

ّيّ لقّ عيشواّهذهّافتعل متموهّفيّإطارّجامعتك ،ّ ّيو ّوبدونّأي  ّ!ّرادع ّكل 
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ّالمواطنةيّ هوّقّ ّالثاني النوع  ّّ ّملح  ّبشكٍل ّبلدك  ّليو ّوغًدااالتيّيحتاجها ّا. ّاحترا  آلخرينّإن 
ديةّوالتسامحّوالديمقراطي ةّوقبولّكل ّاآلخر،ّواحترا ّالمصلحةّالعام ة ّلجميعّوالالتيّهيّلّوالتعد 

كونّرهينةّنّتأّواجًبايّل ّيعدّالتةّاإلدارةّالعامّ ّوةّستقلليّ إلاّو،ّبعضّالجيو بّتقتصرّعلىّتعبئة
واّعنّتلكّعافد.ّوهموفهمتّموهمتهذاّتعلّ ّ،ّكلّ طائفيّ ّوّيّ دينماّهوّةّالتيّتتلع بّبعبةّالسياسيّ اللّ 
ّ.رّالدولةوغيابهاّيعنيّتبخّ ّ،تبنيّالدولةّتهامارسم تّمإذاّماّتّ ّالتييّ القّ 

ّجسدناّل ّالفكري ةّيّ هوّالقّ ّالثالث النوع مهّي ّق ّبّتمت عيفقطّبحاجاتهّبلّبالعقلّالذيّّيسّمسي ًراألن 
ّمنّالتطر ف،ّ ّمنّاألحكا ّالمسبقةّوالخرافات،ّوالحكمةّبداًل ّبداًل ة،ّمثلّالذكاءّالنقدي  الخاص 

ّواإلبداعّبداًلّمنّالقدري ة،ّوالحذرّبداًلّمنّاإلسراف مةّالفكري ةّقيال.ّوالعل ّبداًلّمنّالدجل،ّوالفن 
يناّفيّترسيخهاّّثلىالم ّبلّانقطاعّهيّالقدرةّعلىّالملحظةّوتكي فك ّمعّكفيك ّالتيّاستمر  ل 

ىّحتّ ّوةّةّوالمهنيّ يّ والجسدّةةّوالبيولوجيّ الرقميّ ّإثارةّدهشتناّبتغي راتهجديدّفيّعال ّالّيتوق فّعنّ
يجيّخرّ جتمعّاّفيّمعضوًّبالتاليّليصبحّّجّمعهخرّ متيحملهاّال ّيّ إن هاّقّ .ّةةّالسياسيّ جتماعيّ اإل

ّ.األرضّفيّأنحاءّشعّ ذيّيالّجامعةّالقد يسّيوسف

لىّ ًهاّإلىّالمسؤولينّاألكاديمي ينّواإلداري ينّالذينّأشرفواّعليك ّلسنواتّوا  أختت ّهذهّالكلمةّمتوج 
ّالنجاحّفيّمسارك  ّلتحق قوا مواّمعرفته ّوعاطفته ّأيًضا ّأعب رّعنّكيفّال.ّمدر سيك ّالذينّقد 

حيثّبامتنانيّلجميعّخدماتّالهيئةّالمركزي ةّفيّالجامعةّوكذلكّللموظ فينّاإلداري ينّواللوجستي ينّ
ّوالتعلّ ّمفعمةّبالسل تكونّحياتك ّاليومي ةّ  . وعلىّقدرّرغبتك ّفيّالنمو 

ه،ّأيهاّالخر يجونّاألعز اء،ّإلىّأهلك ّوأصدقائك ّالذينّأت بيرّليعيشواّواّبعدٍدّكأخيًرا،ّكيفّالّأتوج 
ّال ّمعك ّتالذيّيو  ّالّ،نجاحتحق قونّالّوّونّالمسارعبّريجعلك  .ّرحةففمنّحق ه ّمشاركتك ّهذه

العائلة،ّّفيّإطارّاألوائلّلقدّكنت ّالمرب ين:ّّأعز ائيّاألهل،ّمنّواجبناّأنّنعر بّلك ّعنّامتناننا

،ّّ،واليو ّهذهّالتربية،ّالمدرسةّتول تّث ّ  قفيّنهايةّالمسارّالجامعي  رّالكفاحّالذيّنتصاإّوّنتتذو 
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ه ّأّو.ّقا ّبهّأوالدك ّوّقمت ّبه  ّالمعلّ قب عةّبّوّنجوَّّتيّوّلباسّالتخر جالدك ،ّفتياتّوفتيان،ّيرتدونّهّا
امتنانناّعلىّتضحياتك ّّعنّلك ّ،ّنعب ر2018ّسنةوُدفعةّخر يجيّّاءاألعزّ ّهاّاألهلأيّ .ّالبارع

ّنيذلاّالشبا بّوالشاب اتّأجيالّهاّهي.ّهذهّالل حظةّنتظاربارت ّبهاّمّرعلىّساعاتّالقلقّالتيّّو
ّ.بنانيّ اللّ ّجامعته ّوالوطنّبه ّوتفخرّ ونّاليو ّبهتفخّر

نجازاتك ّاإلنساني ةّوالمهني ة بةّإليك ّمجر دّلبنانّليسّبالنس.ّكانّوطنناّوسيبقىّعظيًماّبعظمتك ّوا 

ّولكنّ  جامعتك ّّ.أحب وه!ّالّتنسوهّّ!جبلّأحلمك ّّوّاألرضّالتيّتتجذ رونّفيهاهّمكانّسياحي  أحب وّا
ّ!وكلي تك ّ

ّمنّحر ّالعلو ّالطب يةّفيّجامعةّالقد يسّيوسفّفيّبيروت،2018ّعاشتُّدفعةّمتخر جيّ

  .عاشّلبنان


