
الكلمة التي ألقاها البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في حرم 

 ، في الساعة الثامنة مساًء :2018تّموز )يوليو(  6العلوم الطبّية، في 

 عشاء هيئة الموظَّفين اإلدارّية والتعليمّية في جامعة القّديس يوسف. -
سنة على تأسيس جامعة القّديس يوسف إلى هيئة  140، ومرور الستحقاقأوسمة الشرف وا تسليم -

 .سنة من الخدمة 30المعّلمين والموظَّفين اإلدارّيين المتقاعدين أو الذين بلغوا 

 

 أّيها األصدقاء والزمالء األعّزاء،

بعض  إحياء من أجلمجتمعين ، (يوليو)شهر تّموز  ،شهرهذا العام نجد أنفسنا، في بداية  في كلّ  كما. 1
على  متدّ تي تل الط  الع   زاخر بالعمل تليهعام مرور بعد  لنوّدع بعضنا البعض المناسبة األولى:  مناسباتال

 ة، والثالثالوجود بةالذي يعطينا ه لربّ اتقاسم الخبز والملح ونشكر ننجد أنفسنا ل ة، والثانيمدى األسابيع المقبلة
التي تكمن في ة رائعة الهذه المهمّ  ،ه ودورهنصبفي مكلٌّ ، اجميع  نحن ، ّنه أوكلناظهار امتناننا إلى هللا ألإل

نتوّجه ل ةالرابعالمناسبة ، و مستقبل بالدنا إن لم يكن عالمنا أجيال من الشباب الذين سيحملون  نشئةتعليم وت
الخدمة  سنة من 25 أمضواأو الذين  هانئة تقاعدفترة ننا لسيغادرو الذين  شخاصألل ووديّ  بشكٍر روحيّ مباشرة  

 .في الجامعة

في بكفيا مع األطّباء الشباب  أمضيناه أوّد أن أخبركم أّنه، في اآلونة األخيرة، وخالل صباح أحد األّيام. 2
ة مدّ دام  انقطاعبعد  Hôtel-Dieu de France" أوتيل ديو دو فرانس"حقين في مستشفى لالذين تّم تعيينهم كم
ا لحمّ ة بحيث تتدمج األجيال الشابّ  همّية بمكانمن األأّنه كم  أفّكركنت  ، عشرين عام ا تقريب ا بأسرع و  هي أيض 

اهنا لالحتفال، وأ مجتمعون نا نّ إنافذة ألقول لي وهذا يفتح . سةمؤسّ ال فيتها وليّ ؤ مس ،وقت ممكن  عني جّيد 
 هيئة الموظَّفينرحيل العديد من أعضاء ب، بعض الشيء ستفزّ م ذا، وهاإلحتفال ن كما ينبغي أن يكو  لالحتفال

ألوّجه لكن و  أن يغادروا رغب فيني أنّ ألليس  أقول لالحتفال بالمغادرة. سةالمؤسّ  حياة ىعلأثرهم  تركواالذين 
الذين  صاشخهؤالء األ. فرحاليمنحنا و عتزاز الفخر واالنا بغمر ني ويغمر يهذا سة و ة المؤسّ تزامهم بمهمّ لال التقدير

 نظامدة والمخلصة، الجيّ  اتبعد سنوات من الخدم. أسماء يحملون اتهم الستالم ميداليّ  بعد قليلدعوتهم  تمّ تس
ء بحر ىشواطأشرعة حياتهم نحو  ي سدلون سة و في إطار المؤسّ  ة على األقلّ حياتهم المهنيّ  ون نهييجعلهم  العمل
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 فيه عيشن أن في بلد اعتدنا ألّني ألفظها ونحن هذه الكلمة تجعلني أرتعش!  تقاعدال هادئ يرسو عنده مركب
 .لتزامنا المهنيّ إأن نتبادل مع اآلخرين في العالم و  وثيقة ةيّ قئعال روابط

ألسباب  فذلك ليس الجامعة غادركان سيإذا : لكن سأبوح لكم بما أسّره لي أحد المغادرين قبل بضعة أّيام . 3
ا للراحةق بالعمر أو تتعلّ  تبلغ من تكاد التي  حفيدته ألنّ  ن، ولكعلى ذلك هي رغم العمل نظام ، وال ألنّ تلّمس 

  فرد يتمّتعكلّ  أنّ   حال، اعلمواعلى أيّ ... وهذا يغمر قلبه بالسعادة هاسيصبح جليسو العمر سنة تنتظره، 
،  التاريخأنّ  ون تعلم مأنت. سة ومن أجلهاالمؤسّ  قلب دة فيذكريات جيّ  يترك فرد كلّ ته الفريدة بينكم، و شخصيّ ب

مثل دمائهم ى بعرق جبينهم وأحيان ا حتّ وه بدّونونساء رجال ن م مؤّلف ،تاريخ جامعة القّديس يوسف وال سّيما
، م تشّكلون المجموعة الجديدة من المغادرينأنت واليوم .الحرب المندلعة بين الّلبنانيين هؤالء، تلك لحربشهداء ا

وف نحتفظ بعباراتكم بشكٍل وس ا بهجد   ون ر ختفت م في كتابة هذا التاريخ البل في صياغته، وبذلك أنتمساهمتقد و 
 .الجامعة "تحولّيا"واضح في 

ا أشخاص سيحصلون على وسام االستحقاق  .4 إذا كانت هناك حاالت مغادرة مثل كّل عام، سيكون هناك أيض 
ا، من كّل قلبكم إلى هؤالء، أوّد أن أقول ببساطة أّنكم أعطيتم، أنتم . عام ا من االلتزام في الجامعة 25لمّدة  أيض 

ها والتعبير مهّمتإلظهار مساهمتكم في نجاح  الستحقاقة ا، ولهذا السبب تمنحكم المؤّسسة ميداليّ بذلتم نفسكمو 
عن االمتنان تجاه أنفسكم وتجاه ما حّققتموه وتحّققونه في واقع الحياة اليومّية لصالح الطالب الذي يشّكل عّلة 

، في األّيام المقبلة، سوف تجعلون إلتزامكم كمأنا متأّكد من أنّ . تعليم العاليلل كمؤّسسة 1875وجودنا منذ العام 
 فريق كرة قدم رابحفي الجامعة لقد عّلمتمونا أّنكم تشّكلون . أكثر في ضوء مهاراتكم وقدراتكم ينووجودكم مثمر  
 .ي صيب الهدف

 قتصاديّ  واإلجتماعيّ ، الوضع اإلهذا األمرأّيها األصدقاء األعّزاء، كما تعلمون، ومن المؤسف أن أكّرر . 5
 تذّمر من الوضع القائمألأنا أقول هذا ال . ايحدث قريب  سالتغيير  عتقد أنّ ليس في أوجه وال نمنذ بعض الوقت 

، على الرغم ملتشجيع والتقدّ بغية ا جراءاتاإل الكثير من يح المجال في اّتخاذهذا الوضع ال يتولكن لندرك أّن 
صة تناميزانيّ  الوضع علىينعكس هذا . للقيام بشيء ما الجامعة مرسوم دائم ا خط من أنّ  الطالب  ِمن حل المخصَّ

والطالبات، من الطالب  عدد أقلّ  يوجد ،ةح دراسيّ ن  ولكن ال توجد مِ . امليون دوالر سنوي   18إلى  سقفها التي وصل
. ةجتماعيّ جامعة ال تستقبل إال النخبة اإل نحو الدخل المالّي، أو يجب أن يتوّجه الطالب من عدد أقلّ  وهناك
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لبنان وال تقتصر على طبقة  تشملنا جامعة ة ألنّ جتماعيّ تكمن في االنفتاح على جميع الفئات اإل سياستنا
بهذه . أكثر من أّي وقت مضىو  ةق في الحياة اليوميّ هو شعارنا المطبَّ  التضامن. ةة أو طائفة دينيّ جتماعيّ إ

 .لمستقبلجاه الصحيح نحو اتّ المزالق وتجد اإل جاوزتا وستستطيع الجامعة أن تم  د  نمضي ق   نحن الروح

قبل االنتقال إلى تسليم الميدالّيات، ال يسعني إاّل أن أتمّنى لكم جميع ا أمسية رائعة، وفترة تقاعد جّيدة وسعيدة 
على ( ن)ألولئك والّلواتي الذين سيحصلون  بأوقاٍت مفعمة بالفرحللمغادرين، وحياة  رائعة من االلتزام تقضونها 

 ! الستحقاقميدالّيات الشرف أو ا

ا إلينا  .يستدعيكم الحنينلنراكم حين  لن ننساكم، وعودوا دوم 


