
رك تكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل تسليم ميداليّات الشرف )

في  2022تّموز )يوليو(  19التقاعد( واالستحقاق )خمسة وعشرين عاًما من الخدمة( في العمل لبلوغ سّن 

 حديقة رئاسة الجامعة. –الساعة التاسعة صباًحا 

 

  األعّزاء،أيّها األصدقاء 

 منبعضنا البعض، ولكن في لحظة حاسمة ودّع ين، ال لنكبير   رجاء، ولكن بإيمان وبساطةة أخرى بمرّ  ينجتمعمها نحن هنا 

 في سنّ العمل . إذا كانت مغادرة مركقدّ تو مكحبّ ت ،يس يوسف في بيروت، جامعة القدّ أّمكم المربيّة نّ إ قول لكموحياتنا لن محياتك

 مسبق ا كم قد أعدّ من بعضال د من أنّ وأنا متأكّ نفسها ة ن الحياة المهنيّ ع منأىفي  ونكونست مك، فهذا ال يعني أنّ امفروض   االتقاعد أمر  

ا من الخدمة، مرور ته. أولئك الذين يصلون إلى هذا التاريخ الرمزيّ رغبوفق ا ل ما يشغل وقته مون على مصمّ  ،خمسة وعشرين عام 

لمشاركتكم باقتناع وحماس في رسالتها وتكّرمكم ا ومصلحة الجامعة. لكن الجامعة تشيد بكم جميع  االستمرار من أجل مصلحتهم 

أجيال  إعدادي تناول تحدّ تها مسألة ، ألنّ تفكيركم ة من الداخل وتشغلة، مع العلم إلى أي مدى تأخذكم هذه المهمّ ة واالجتماعيّ التربويّ 

  التي ستحلم وتبني عالم الغد ولبنان الغد. لالمستقب

 اء،األعزّ  ءصدقايّها األأ

نا نقول األشياء كما هي، وما زلنا نعاني منها، قد وفقرتنا، دعأة المختلفة التي مررنا بها وة واالقتصاديّ ة والماليّ األزمات الصحيّ 

الجامعة، لم نستسلم،  فيلجهات الفاعلة األخرى إلى ا، كما هو الحال بالنسبة ناأنّ  الواضح من لكن ،مسيرتنا ضعضعترت علينا وأثّ 

لم نستقل من واجباتنا   ؛والروحيّ  فرصة لنقول ال للفقر الفكريّ  ،اى اليوم وغد  حتّ  ،نايلبالنسبة إهذه األزمات ؛ كانت  واستسلمتلم و

 ! شيء كلّ  تجاهشيء و نا رغم كلّ استمّريبل 

ا في خدمة مة في حياتكإلى لحظات مهمّ  صلوناليوم، ت  ربّما!  في مسار العمر بالقليلةليست  األّم المربيّة. خمسة وعشرون عام 

ئة، ولكن بالتأكيد ال يزال هناك دة أو السيّ والذكريات الجيّ  ،والخبرة والحكمة ،بالتأكيد النضج كم تحملونسنوات، ولكنّ الثقل  ونتحمل

اء الذين يغادرون لتقاعد . أصدقائي األعزّ مسيرةات ومواصلة الالبعض والحماس لمواجهة التحديّ  كمالكثير من الصداقة مع بعض

ا في ذاكرة الجامعة التي تتذكّ هذا النضال د وجيّ  ناضلتم بشكل  ، لقد  قّ مستح   ا بعد تأسيسها،  147 ،ريبقى محفور  اآلباء  جميععام 

دون تمييز. األوقات عصيبة  يمان منة واإللبنان الوحدة في التعدديّ بااللتزام نحو   نيّ وا تاريخها الغدّونسين واإلداريين الذين والمدرّ 

من أجل ! المؤامرة تريدنا أن نسعى ليل نهار  عنانصامساتنا وومؤسّ  شركاتنافي تدمير  ة التي تستمرّ بالنظر إلى األزمة االقتصاديّ 

كيف نساعد بعضنا  ،بإرادة ال تنحني أبد ا ،نا سنعرف! لكنّ بأنفسنا إعادة البناءة وتمنعنا من التفكير في كيفيّ  االستمرار في البقاء

، سنعرف كيف نستمرّ  اشخص   أبد ا البعض، وال نترك  ،في إعادة التفكير وحيد ا ومعزوال  ؛ كما يقول شعار الجامعة بصوت عال 

 ! انور ويبقى حي  اللبنان الذي نريده  بصرى يوإعادة البناء والمقاومة حتّ 

والتضحيات،  ،اتلعيش المشترك والحريّ ، والقيم اللبنانيّة الجيّدة، قيم االحياة والفرح وحبّ  فكر،وال ،واالنفتاح ،لبنان الثقافة مع هذا،

ر رفع أصواتنا لنكون قادرين على تغيير مسار األحداث ! يكفي أن نقرّ  تنابقوّ  نا أقوياء وغالب ا ما نستخفّ ختفي أبد ا، ألنّ يلن لبنان هذا 

 ألفضل.نحو ا

!  جريح وأرض محروقة 6000و تحت األنقاض، موارين قتيل 233ب ة، بيروت الشهيدةنفجار مرفأ بيروت الجريحإا ال ننسى أبد  

 ! ناةالج   اإلبالغ عنب همق العدالة لحقّ لتتوم الضحايا ، نكرّ لالنفجارآب )أغسطس(، الذكرى الثانية شهر الرابع من اليوم مع اقتراب 

ودائرة  لجامعة،ل ةعامّ ال ةمينالسيّدة األوا هذا االحتفال اليوم، أن أشكر جميع األشخاص الذين أعدّ  ، أودّ كلمتيقبل أن أختتم 

االستحقاق  اتدة ريما الحاج. ميداليّ مكتب رئيس الجامعة بشخص السيّ وها، تشخص مديرب SPCOM تّصاالتالمنشورات واال

ا لكم لقدومكم بأعداد . شكر  مثلكمستثنائيين االشخاص إلى األ فائقة ل سلسلة جديدة مختارة بعنايةعليها تمثّ  ونوالشرف التي ستحصل

 .ملنسيانه على استعدادلسنا  من أنتم ،رائعكبيرة إلى هذا االحتفال ال


