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، في مقّر رئاسة الجامعة، في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
إلى الهيئة التعليميّة  في الجامعة ، خالل توزيع ميداليّات الشرف واالستحقاق2021تّموز (يوليو)  12في 

 واإلداريّة.

  
االمتنان مجموعة من المعلّمين واإلداريّين الشجعان، المفعمة بنظرتنا الوديّة وبمّرة أخرى، نلتقي في نهاية العام الدراسّي لنرافق 

لخدمتكم، بقلب كبير  عبّر لهم عن جزيل شكرناعاًما من الخدمة المخلصة والملتزمة، أو لن 25بمرور  ومعهنّ  إّما لالحتفال معهم
ال أتوقّف  وأنا، ولكن الرسالة اإلنسانيّة والتعليميّة واألكاديميّة للجامعة، فحسب جامعة القدّيس يوسف في بيروت وعقل واسع، ال

وهي ، نشئةالت الذين يتابعونالطالب هي عبارة عن خدمة، و يؤدّونعن قول ذلك. المؤّسسة عبارة عن العديد من الرجال والنساء 
الروح  التي تحفّز  تلك في مجال التعليم،وقبل كّل شيء   المؤّسسة هي أيًضا،الرمل، ولكنّ  هم هائل كحبّاتعدد خّريجين عبارة عن

 ،والرعاية ،والعدالة رجاء،واإليمان وال ،ثقة المتبادلةالمتمثّلة بالوالروحيّة واإلنسانيّة  ،االجتماعيّة قيمهي سلسلة من الو ،الناس
، ةالنظريّ  ات، وهي ليست موضوًعا للخطابايومي  تُعاش والمحدّدة التي شاملة المتداخلةال؛ إنّها باقة من المهارات  نزاهةواالحترام وال

ه وتمثّلونه، كأطفال اختارتهم موولكنّها تصنع وتكتب تاريخ الجامعة. كّل هذا، أيّها األصدقاء األعّزاء المجتمعون اليوم، أنتم مثّلت
  تها.مهمّ ة في تحقيق هموالمسا هذه المؤّسسة األكاديميّة لنفسها ولصالحها على مّر السنين والسنوات لبناء المؤّسسة

، األزمة الصحيّة، ربويّ كّل هذا يتّخذ معنى اليوم في هذه األوقات التي تستعر فيها األزمة وتزعزع استقرار مؤّسستنا ونظامنا الت
مة رياح الفساد على مقاو تهاقدردولة اللبنانيّة والتعليم فحسب، بل ديمومة الليس تهدّد  التيواألزمة االجتماعيّة واالقتصاديّة 

للتّو بناًء على طلب القاضي المكلَّف بالتحقيق القانونّي في  األمر هذا تبيّن لناوالفرديّة والجشع للسلطة والهيمنة. لقد  ،المعاكسة
 فرصة لتحيّة أرواح الشهداء الذين غادروا من دون وداع. وهذاوهي دموع، البالذي وقع في المرفأ، والذي عشناه المرفأ انفجار 

ين، يظّل رجال ونساء واقفين ومقتنعين ين الماضيَ التي نمّر بها والتي عرفناها خالل العامَ  في خضّم العاصفةف ،ذو معنىأمر 
هذا لنموذج لهذه المقاومة والمن الشجاعة وعدم الخوف ؛ أصدقائي األعّزاء، اعلموا أنّكم كنتم  مكّونةمؤّسسة تبقى و ،بمهّمتهم
   .آلدابالشعراء ورجال ونساء الفكر وا الذي تغنّى بهمؤّسستكم وبلدكم لبنان، في اإليمان 

ألسباب إقتصاديّة  الخارجكسب العيش في لليس فقط الهروب والهجرة، وليس هذه الرغبة في الذهاب  ليّةالحا أيّامناما هو خطير في 
مدارسنا وجامعاتنا،  نتركويالرحيل الهائل لشبابنا الذين  ذلكبعض، ولكن األسوأ هو الالتي يتحدّث عنها  األرافأو غيرها مثل 
 كثير من األحياناللسوء الحّظ، وفي  لهذا البلد.أن يصنعوا التاريخ السياسّي والثقافّي واالجتماعّي مع ذلك مقدَّر لهم الهؤالء الشباب 
، يستقيلون من بلد مكثَّفتاريخ بالدنا، ها هم، بشكل صنع نو ينالمقاوم همم ه، شّجعهم والديهم. بدًال من أن نقاوم مع(وعدّة مّرات)

حكم من أجل تولّي  لمن وقع عليهم االختيار يناإلجراميّ  ستخفافاالو المبالةال سببمستقبل أحالمهم محجوبًا، وذلك بفيه يبدو 
ال يمكن استبداله بالحّب الذي األسوأ ليس الهروب إلى األمام وما وراء الحدود، بل هو الفراغ الذي نشأ في الداخل و .هاوإنقاذ البالد

 بحسبلبنان األبدّي وبالقصائد واألغاني على شرفه. هذا الفراغ هو العالمة الملموسة للنزيف، وكما هو الحال  تجاهاالفتراضّي 
كنّا الضرر وكأنّنا  يتبيّن لنا. إال هذا الفراغ ينتظرون الالفراغ وسيتّم ملء الفراغ بآخرين  ةة هي عدوّ القاعدة المنطقيّة، فإّن الطبيع

هذه الكارثة البشريّة المستمّرة. دعواتنا المتكّررة لقادتنا لالنخراط في حلول سريعة على  ن الردّ وغير قادرين وعاجزين ع اعميانً 
 وشخصهمهم ليس مصير أطفال األّمة، ولكن مصير مصالحهم هاجسير مسموعة ألّن غ تضمان حكم أفضل للبالد ظلّ من أجل 

ئة، على الساحة السياسيّة. ولهذا، كّل الوسائل جيّدة. إذا غيّر لبنان طبيعته ووجهه وروحه، فإّن ذلك يعود إلى خياراتنا السياسيّة السيّ 
  بلدنا.من صنع تاريخ  ةالذي ال يعدو كونه استقال رحيلنا من البلدورفضنا إصالح دولة المئويّة الثانية، و

، هذا االعتراف ونتستحقّ  أنتم الذين اعنه مأعبّر لكو التي تتمتّعون بها االعتراف بالصفات، بادئ ذي بدءأودّ اليوم ولهذا السبب، 
قُدًُما  ونمضن يوتقاعده واآلخر مسيرةبدأ ي البعض منكمو، مدرك عواطفكأو ميكنظر إلى عينَ وأنا أدائًما،  يننموذج المقاوم مفأنت
في ، في الجامعة واألزمة بشجاعة وطأةيواصلون تحّمل  م إلى أولئك الذينبالمقاوِ الخاّص أنقل هذا االعتراف  التزاماتهم ؛في 

مستقبل  من أجل رجاءانتظار ساعة الخالص التي آمل أال تطول. الب ،Hôtel-Dieu de Franceمستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" 
، ومجموعة من 72قوده أقليّة مثل الرسل اإلثني عشر، والتالميذ الت وإن كانتأفضل هو محّرك الثورات الناجحة. هذا الرجاء، 
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 احارسً و ،لبلد نريده دائًما أقوى وأكبر تناحبّ محبّة، مالعلى كما يقوم ، وشغفكمشغف، شغفنا، الالمخلصين، يقوم دائًما على  اقالرف
  لحيويّة.ل اورمزً لحريّات ل

نةم الت أسماؤكمحظا سعيدًا. ما زأتمنّى لكم   في تاريخ الجامعة ! دوَّ


