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 2022كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخّرج ُدفعة 

والمعهد اللبنانّي  ،في بيروت، وكليّة العلوم التربويّة ترجمةاللغات والترجمة، ومدرسة ال ةمن طالب كليّ 

والنصف مساًء، في حرم العلوم ، عند الساعة السابعة 2022 تّموز )يوليو( 6ين، في ربّ لمعداد اإل

 والتكنولوجيا في مار روكز.

 

 ،راءالعمداء والمدو رئيس الجامعة، ابنوّ حضرات السادة والسيّدات 

 فين اإلداريين،مين والموظ  المعلّ حضرات السيّدات والسادة 

 اء،األعزّ  حضرات أولياء أمور الطالب

 إلعداد معهد اللبنانيّ الة وة العلوم التربويّ وكليّ  ،المترجمين الفوريين في بيروت مدرسةو ،اللغات والترجمة ةكليّ  يخّريج اءناأعزّ 

 .المربّين

 

ى لو لم تكن الظروف ، حتّ نقطاعبعد حوالي ثالث سنوات من اال ،ج هذاه لمن دواعي سروري أن نجتمع معًا في حفل التخرّ نّ إ

ه من أجله ال" يقول أحد المؤلّفين المعروفين .مة لالحتفال بنجاحاتكة مثاليّ الصحيّ  " وسأضيف نجاحكم هو تهانيالسبب الذي توج 

معهد الترجمة ة اللغات والترجمة وفي كليّ  68م بالتهنئة للفائزين الـ ! لذلك نتقدّ رائعة زة والالمتميّ  ماتكنجاًحا في تكوين شخصيّ 

 . تظلّ  إلعداد المربّينمعهد اللبنانيّ الة وة العلوم التربويّ كليّ من  136ـ لفائزين الل، وكذلك ETIB والترجمة الفوريّة في بيروت

 بّ ز وحاالنتصار على الجهل واإلهمال، وانتصار التميّ إذن بذكاء وحماسة، فهي  صيغَتها لحياة، ألنّ لمدى اجواز سفر  مشهاداتك

 الحياة.

الحديث عن هذا في سياق االنهيار في بلدنا وعلى جميع المستويات. م البعض منكم من صدَ ! قد ي  رجاء ث إليكم عن الأن أتحدّ  أودّ 

الذي ينبع من  ث عن نوع األمل النقديّ ة. ال، أنا أتحدّ وأفكار غير واقعيّ  تمنّياتعلى  قائموساذج  هشّ ث عن أمل سهل وأنا ال أتحدّ 

ة القاسية الذي يواجه األزمات الدوريّ  رجاءال نّ . بهذا المعنى، فإتكم، جامعة القدّيس يوسفلجامع واإلنسانيّ  التقليد اليسوعيّ 

يمكن أن يكون  رجاءهذا ال منها ؛ أعتقد أنّ  مجتفي هذه الجامعة التي تخرّ  ، تاريخكمالمعروفة في بلدنا يقوم على تجربة وتاريخ

ل ، هو فضيلة تتمثّ Flaubert، كما يقول فلوبير رجاءال ام الصعبة. صحيح أنّ فضيلة لنا جميعًا في هذه األيّ كبمثابة قيمة مشتركة، 

 ،عالم جديدب رجاءالمرء واالنتظار بحرارة لما ال يعرفه على اإلطالق. لكن هذا ال جهلهما ال يعبادة في اإليمان بدون دليل، وفي 

شهودًا لها. في  ونلتي ستكونوا مداخلكفي ة كامنة الة يجب أن يعتمد على الطاقة الداخليّ الشخصيّ  متحقيق أحالمكببنان جديد ولبو

 الرجاء : يحتّم عليكم الواجب أن تعيشواأخبركم لماذا خمس نقاط، 

تعّرض لالضطهاد نونتعّرض ا بادئ ذي بدء، أنتم أبطال ألنّكم خالل هذه السنوات الثالث الماضية، من أزمة إلى أخرى، وكأنّنا كنّ 

ة وخاّصة في عائالتكم. استقال في قدراتكم الفكريّة والنفسيّ ووالمطاردة، حافظتم على المسار، أقوياء في إيمانكم وروحكم النشطة، 

 تحدّي االستمراريّة حتّى النهاية للتخّرج ونيل شهادتكم. واجهتمالبعض، لكنّكم 

ل في ي المتمثّ دة، التحدّ ، على الرغم من األزمات المتعدّ واواجه ذينال مومعاهدك ماتككليّ  لين فيوبالمسؤو مبجامعتك مثانيًا، لقد آمنت

ز. اليوم، وغدًا، نواصل العمل للحصول على أفضل ، ولكن دائًما بهدف التميّ حضوريًّام عن بعد أو يا من خالل التعلاالستمرار، إمّ 

 ا.سحرً  موالمهن، وهي من أكثر أحالمك مناصبإلى ال مستحقّ ال الوصول تمّكنوا منى تحتّ  شهادةوالحصول على أفضل  نشئةت

ة، ة الحياة الطالبيّ دائر، من خالل المشاركة مع الجامعة، سواء من خالل كّل معنى الكلمةمواطنون ب مكثالثًا، أظهر العديد منكم أنّ 

، من ة تعمل على الصالح العامّ غير حكوميّ  ماتة، أو خارج الجامعة مع منظّ في مهمّ  جامعة القدّيس يوسف اليوم السابع أو وعمليّة

ة ة وتدريب فاعلين في الحياة المدنيّ الغذائيّ  بتنظيف الشوارع أو توزيع األدوية والموادّ  ،ةة واألخوّ المحبّ وأجل زرع الفرح والسالم، 

 ب على البؤس والجهل.لتغلّ بغية ا
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 بيروت ومن الجحيم الذي نعيشه، مع العلم أنّ  رفأة بعد انفجار مخاصّ  منهارينفي أعمال شفاء الكثيرين من ال مرابعًا، لقد شاركت

ب الذي تسبّ وإلى تداعيات االنفجار المذكور  نابعد. إذا نظر شفائهاعالجها أو  الكثير من الجروح واالعتداءات على الناس لم يتمّ 

 ة.الة وإدانة المسؤولين عن هذه المذبحة الالإنسانيّ ه لمنع كلمة من العدالقيام ب كل شيء يتمّ  في وقوع العديد من الضحايا، فسنجد أنّ 

ون ويؤمنون بأنفسهم"، رجويؤمن بنفسه، يسعده أن يرى اآلخرين ي رجو"من يرغب وي أنّ  ،في هذه الجامعة م،متا، لقد تعلّ خامسً 

 ب واأليديولوجياكذال ضدّ  ،في عمل الحقيقة ونشاركتو مة. لقد شاركتذات مرّ  Martin Luther Kingر كينغ ثلوكما قال مارتن 

أزمة  ردّ على، نةجامعيّ  أسرة. كومستقلّ  وحرّ  سيّد و مستقبل لبنانصانعون متساوون، فنحن وأنتم نا مواطنون لبنانيّ الحقيقة أنّ  ؛

 يوم من خالل المطالبة باستعادة دولة الحقوق والواجبات ودولة المواطنين. بها كلّ  رّ العنف والتهديدات التي نم

نا لم ه وإعالن أنّ شتما جرؤ على االستقالة من مستقبل بلدنا وأحيانً ن؟ كيف  أفق جديد رجاءنا ال نحتفظ بأنّ  ،هذا مع كلّ  ،كيف نقول

ة التي تطغى علينا كترياق لألمراض االجتماعيّ  رجاءة األمل والون للعيش في استمراريّ ؟ نحن مدعوّ  ةة اللبنانيّ مواطننعد نريد ال

الناس الذين يعانون  وعزاء لكلّ  أمل، لنكون شهود ةوالمقبول وهوبةالم ةحبّ مون، من خالل عيش المدعوّ ومواصلة مقاومتنا. نحن 

تنا في الجامعة مهمّ  إلى أنّ  John O'Malleyجون أومالي  خ اليسوعيّ . أشار المؤرّ اتوالصعوب مآسيمن األلم والحزن وال

. في لهم عزاءال يبثّون آلخرين يعملون كوزراءمن أجل ا صاأشخوين تك تكمن فييس يوسف، ة، وبالتالي في جامعة القدّ اليسوعيّ 

 .ونحن نتخبّط في هذه الحالة من اليأس ةعالم جريح ومرهق، هذا هو نوع األمل الذي نحتاجه بشدّ 

 :م وقلوبك ملكوختم بخمس نصائح أضعها في عقأ

، الخاّصةكما لو كنتم تعملون لمصلحتكم  فيكم، اعملوا من أجل الصالح العامّ  المتجذّر بالرجاءاء، ن األعزّ ويجها الخرّ أيّ  ،ثقوا

 ي كلّ لون لتخطّ كم مؤهّ طريق صعب، لكنّ  على معلّميكمكم والمسؤولين عنات أمنيكم، وأهل صلواتاإلله، و يد الربّ  لترافقكمو

دين تعيشوا من أجل أن المزالق،   ام سعيدة.أيّ بواالعتزاز واألمل  ،والعدالة ،اتالحريّ ان ، لبنلبنانكمبة إيمانكم بأنفسكم وبقوّ مزو 


