
 6كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي في توزيع الدبلوم في العلوم التربويّة في 
 العراق، عبر تطبيق زوم.-، إلى الطالب في كردستان0202آب 

 

كان بوّدي أن أكون معكم وبينكم في هذه المناسبة األكاديمّية العزيزة، مرافًقا لحضرة 
يروت وجامعتكم، جامعة القّديس يوسف في بعميدة كلّية العلوم التربويّة في جامعتنا 

العزيزة ميرنا الحاج وأن أقف أمامكم ُمخاطًبا مباشرًة كلّ واحد وواحدة منكم،  تاذةواألس
إاّل أّن الظروف الصحّية خصوًصا في العراق الشقيق وكردستان العزيزة عاكست هذا 

امعة وجمعّية قة بين الجالنفس بهذه الزيارة لتعزيز أواصر العال أمّنيكنت   وقدالمشروع 
خدمة الالجئين اليسوعيين إاّل أّني أعتبر أّن األمر لمجّرد تأجيل لزيارة موعودة ولحّج 

 إلى حيث أنتم. مبرور

ول للوص بذلهوإني إذ آخذ الكالم لتهنئة كّل واحد وواحد منكم على الجهد الذي 
عيد هتمين بالبرنامج على صا المفي العلوم التربويّة، شاكرً  2و  1شهادة الدبلوم الإلى 

 ذة وموظّفين،وأسات ومرافقينالعراق وكذلك على صعيد الجامعة في بيروت من مشرفين 
ربويّة هي أيًضا الت العلومالشهادة في  هذهقول إّن مسيرة أفإّني باإلضافة إلى التهنئة، 

مسيرة تضامن معكم في األوقات العصيبة التي عشتموها وال تزالون، بالرغم من أّن 
ريد تقدير روح يإذ لبنان أيًضا يعيش أوقاتًا عصيبة فيها السّيئ واألسوأ. إاّل أّن األخ 

م كاألخّوة يعّبر عن تضامنه مع أخيه في السرّاء والضرّاء. وإلى التضامن، فنحن وإيّا 



الواحد، النابع من الروح اإلبراهيمّية المؤمنة باللـه، فنتبارك منكم اليوم أنتم  اإليمانعلى 
اسة يم أب المؤمنين. ومع قدالكلدانيين مدينة إبراه أورالذين تحيون على مقربة من 

البابا فرنسيس الذي زاركم منذ أشهر باسم األخّوة اإلبراهيمّية لتأكيد وقوفه إلى جانبكم 
هذه الحقبة من التاريخ الذي فيه تسترّدون عافيتكم بعد التهجير والمآسي، نؤّكد في 

 تربويًّا واجتماعيًّا وروحيًّا في هذا الوقت بالذات. معكملكم الوقوف 

 أيّها المتخّرجون وأيّها األحّباء جميًعا،

بهدف تكوين جيل  JRSإّن الشراكة ما بين جامعة القّديس يوسف في بيروت والـ 
جديد من المتمّرسين في العلوم التربويّة، أكانت في اإلدارة أو في تشكيل البرامج أو 

هرة المرافقة التربويّة هي شراكة لتفعيل بناء شخصّية الشبيبة المثّقفة الواعية الكفؤة والما
 سالقادرة على خدمة مجتمعها وشعبـها وكنيستها. فالتربية هي اليوم كما في األم

كتساب المعارف على مختلف أنواعـها وخصوًصا معرفة كيف نعمل االستثمار في ا 
ونجّدد ونبدع فنكون من المبدعين. والتربية القادرة هي التي تغّذي العقول والقلوب 
وتعطيها المنهجّيات الالزمة لبناء األفراد والمواطنين الصالحين الذين لديهم الحكم 

نا نحن نفتخر بهذه الشراكة ونفتخر بما يقوم أساتذتالصائب والمستنير والمنير. ف
من  اشدر  والمسؤولون في كلّية العلوم التربويّة وأخّص بالذكر حضرة العميدة باتريسيا

نشاط أكاديمي ها هنا في كردستان لتأهيل وإعداد جيل جديد من القادة في مجال 
 التربية.



تزازي بكم، طالّبنا طاّلب الجامعة في ختام هذه الكلمة، أوّد أن أعّبر مجّدًدا عن اع
زّأ لستم في الهامش أو في الخارج بل إّنكم جزء ال يتجاليسوعّية في إربيل وأقول لكم 

ن في بيروت كما في ُدبي والقاهرة وحلب وغيرها من المدألًفا من طالّبنا الثالثة عشر 
 العربّية التي تعمل فيها جامعة القّديس يوسف. 

مارستكم العمل التربوّي في مى إمكانياتكم وكفاءاتكم بأقول لكم حافظوا عل
وغيرها. وآمل أن تستمّروا في االجتهاد والمثابرة لتصلوا إلى  المدرسّية المؤّسسات

درجات متقّدمة في التعليم والنجاح والبعض منكم على مسافة قريبة من الماستر وذلك 
ون إلى رح الحقيقي عندما تصليتطّلب منكم جهًدا زائًدا إاّل أّنكم سوف تفرحون الف

 ذلك المستوى.

وكلّية العلوم   JRSقّدرنا الله عّز وجّل أن نكمل مًعا المسيرة العلمّية في الشراكة مع الـ 
 التربويّة!

ا لوجه وجهً الجديدة ولتتكّلل جهودكم دوًما بالنجاح آماًل أن أوزّع عليكم الشهادات 
 في موعد قريب!

 المحّبة وفي محّبة العطاء والخدمة!وليثّبت الله قلوبنا في 

 عشتم، عاشت الصداقة الكردستانّية العراقّية اللبنانّية!


