
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في تخريج طالب الدبلوم 
الجامعّي في "تدريب المدّربين" )كلّية العلوم التربوّية( و"العناية التمريضّية المتخّصصة" )كلّية العلوم 

في  جامعة القّديس يوسف –اإلنسانّية ، في حرم العلوم 2020كانون الثاني )يناير(  13التمريضّية(، في 
 الشام. طريق، بيروت

 

 عّزائي المتخّرجين،أ 

 أصدقائي األعّزاء،

في األوقات الحالّية التي تمّر في حياتنا، وبالنظر إلى الصعوبات التي يرزح وطننا لبنان تحت وطأتها، أوّد أن 
عمًلا  ،لتخّصص في العلوم التمريضّيةا شهاداتللمدّربين و  الجامعيّ  أرى في هذا الحفل المشترك لتسليم الدبلوم

 مرناا.مقاوماا، ال بل عمًلا 

 على األقّل لسببين أو ثًلثة أسباب :

ا ؛من أجل تين األّول هو التعاون بين كليّ  ا ها طريقة لًللتقاءإنّ  تنظيم هذا الحفل معا ا لًلحتفال والعمل معا  معا
 .ا للبنان اليومجد   تانضروريّ  كلتاهماالمشاركة والوحدة، و من ها عًلمة على المضي قدماا بروح إنّ  .جيناخرّ متب

 وب به، وهمرح   أمر  هو جاه خفض التكاليف اتّ ب، العمل هذه ةة واالجتماعيّ األزمة الماليّ تتخّبط بفي لحظات 
 د ُيحَتذى به.مثال جيّ 

ال شيء مع ثورة شبكات التواصل االجتماعّي والمعرفة المتوّفرة للجميع على المواقع اإللكترونّية، السبب الثاني، 
إّن توّفر  شكٍل دائم على مستوى المؤّسسة الجامعّية.باالستمرار في التنشئة الذاتّية  إّنه من الضروريّ  ؤّكدي

م التربوّية في المرافقة األكاديمّية والتربوّية التي غني عن إعطاء تنشئة أساسّية لمتخّرجي كلّية العلو المعرفة ال يَ 
ن اليوم، أّن األقوى في أصبحوا مدّربين لمدّربين يتخّرجو ُتعَتَبر عمًلا إنساني ا بامتياز. يخبرنا المدّربون الذين 

و ضرورّي مهنة التعليم في الجامعة هو التالي : مرافقة الطالب، والتواجد معه لإلصغاء إليه وتوجيهه نحو ما ه
نحو اكتشاف  وتقديم الدعم واإلرشاد لهلهي أمور أصبحت مهّمة شّيقة للغاية من أجل عالمنا اليوم. إّن مرافقته 

الرغبة بالنجاح، تلك هي األهداف التي يفترض أن يكتسبها  من ثوابتالمعنى، نحو ما ُيعطي طاقة للحياة وثابتة 
نقل المعرفة عن طريق اسطة تقنّيات ووسائل جّيدة، ومن ناحية أخرى، من ناحية بو  ،المعّلم في جامعاتنا وكلّياتنا



. بالطريقة نفسها، أولئك الطًلب والطالبات الذين سيحصلون على شهادات ترحيب الجّيدبواسطة العقل والثقة وال
عمل من خًلل تطوير معارفهم ومهاراتهم النظرّية والعملّية، في  ،تخّصص في العلوم التمريضّية، يشاركون 

 الخًلص ألولئك الذين يهّددهم المرض وعواقبه. 

د من ة التي نشهدها، وأنا متأكّ األزمة االقتصاديّ  أنّ  واقعيأتي من  ّيةنو مر ب ُينَجز هذا العمل السبب الثالث كون 
 ة.اإلنسانيّ  اتض األساسيّ ة وليس عن شيء آخر، هي أزمة تقوّ ث عن أزمة أخًلقيّ ب علينا أن نتحدّ جّ تو ه يأنّ 

أصدقائي  خاّص. ة، ومستقبلنا بشكلد حياتنا اليوميّ ام تهدّ كلمة فساد التي نسمعها هذه األيّ  أقول هذا ألنّ 
، معاناةها بجهد و مو يس يوسف في بيروت، والتي اكتسبتمن جامعة القدّ  التي تنالونها اليوم ماء، شهادتكاألعزّ 
الجبن التي تحيط بنا و والتًلعب  ،الجهل حاالت هي عمل مقاومة ضدّ  مشهادتك .لفسادل شهادة مضاّدةهي 

 .والثقافيّ  والعلميّ  البشريّ  نار رأسمالوالتي تدمّ 

ة والذين يجب رائعفي هذه المغامرة ال مين الذين رافقوكسؤولمين والمئ المعلّ إال أن أهنّ  سعنيلهذا السبب، ال ي
 ون مبذلك تكرّ  مأنت .المعرفة في مسارات اما دُ قُ  للمضيّ  منفسكأكم على العمل على ونئهنّ يأن يفخروا بنتائجهم و 

اكيتَ كليّ  من أجل  في النموّ  م، ورغبتكمكءذكا م، ومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" والجامعة وأنتم تكّرمون أيضا
 .في شباب لبنان مثقتكوضع و  ،مساعدة اآلخرين على النموّ 

 أينما حللتم. ح النجاحاري مترافقكلحسن االستمرار و أتمّنى لكم 

 


