
 15كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، يوم الجمعة الواقع فيه 

الحقوق من كليّة  2022من ُدفعة  435ال طالب، في حفل تخريج وتسليم الشهادات إلى ال2022 )يوليو( تّموز

وحقوق  العربّي في الديموقراطيّةالماستر و معهد العلوم السياسيّةو ،FDSP (100)العلوم السياسيّة و

  كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةو ،ISSA (20) المعهد العالي لعلوم الضمانو ،ISP/ARMA (40) االنسان

FLSH / معهد اآلداب الشرقيّةو ILO/ والسينمائيّة يّةيّة المرئمعهد الدراسات المسرحيّة والسمعو IESAV/ 

معهد الدراسات اإلسالميّة و /FSR كليّة العلوم الدينيّةو ،ELFS (253)اإلجتماعّي  تدريبالمدرسة اللبنانيّة للو

 في باحة حرم العلوم الطبيّة.، ISSR (22)الدينيّة  علومالمعهد العالي للو /IEIC  يّةحسيموال

 

 والسيّدة األمينة العاّمة،نّواب رئيس الجامعة، والسادة حضرات السيّدات 

 العمداء والمدراء،حضرات السيّدات والسادة 

 حضرات السيّدات والسادة المعلّمين والموظَّفين اإلداريين،

 حضرات أولياء أمور الطالب األعّزاء،

 40الو ،(100متخّرج من كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة ) 101األعّزاء، وال 435حضرات السيّدات والسادة المتخّرجين ال

 20الو ،ARMA وحقوق االنسان الماستر العربّي في الديموقراطيّةينالون شهادة  16د العلوم السياسيّة ومنهم متخّرج من معه

 22من معهد اآلداب الشرقيّة، وال 31من كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة، وال 139وال ،المعهد العالي لعلوم الضمانمتخّرج من 

من كليّة  22من المدرسة اللبنانيّة للتدريب اإلجتماعّي وال 11، والالدراسات المسرحيّة والسمعيّة المرئيّة والسينمائيّة معهدمن 

 العلوم الدينيّة. نحن فخورون بكم !

 

 طاب نهاركم،

االنقطاع، حتّى لو لم  هذا، بعد حوالي ثالث سنوات منوتسليم الشهادات نّه لمن دواعي سروري أن نجتمع معًا في حفل التخّرج إ

والعلوم السياسيّة،  ، في الحقوق2022، أيّها الطاّلب األعّزاء من دُفعة مثاليّة لالحتفال بنجاحاتكماليوم تكن الظروف الصحيّة 

ه من أجله ال":  مثاليقول أحد األوالعلوم اإلنسانيّة والعلوم الدينيّة.  " وسأضيف نجاًحا في تكوين نجاحكم هو تهانيالسبب الذي توجَّ

شخصيّاتكم المتميّزة والرائعة ! تظّل شهاداتكم جواز سفر لمدى الحياة، فهي إذن االنتصار على الجهل واإلهمال، وانتصار التميّز 

 .والرؤية الصائبة للمستقبل

ار في بلدنا وعلى جميع المستويات. أودّ أن أتحدّث إليكم عن الرجاء ! قد يُصدَم البعض منكم من الحديث عن هذا في سياق االنهي

وساذج قائم على تمنّيات وأفكار غير واقعيّة. ال، أنا أتحدّث عن نوع األمل النقدّي الذي ينبع من  هشّ أنا ال أتحدّث عن أمل سهل و

األمر من السماء. رجاء قائم على العمل وليس على توقّع أن يأتي التقليد اليسوعّي واإلنسانّي لجامعتكم، جامعة القدّيس يوسف. 

بهذا المعنى، فإّن الرجاء الذي يواجه األزمات الدوريّة القاسية المعروفة في بلدنا يقوم على تجربة وتاريخ، تاريخكم في هذه الجامعة 

أليّام فضيلة لنا جميعًا في هذه اك؛ أعتقد أّن هذا الرجاء يمكن أن يكون بمثابة قيمة مشتركة،  ونلتم الشهادة التي تخّرجتم منها

داخلكم والتي في تحقيق أحالمكم الشخصيّة يجب أن يعتمد على الطاقة الداخليّة الكامنة بلبنان جديد وبعالم جديد، وبرجاء الالصعبة. 

 الرجاء : يحتّم عليكم الواجب أن تعيشواأخبركم لماذا و وضح ماهيّة هذا الرجاءأأودّ أن نقاط،  بضعستكونون شهودًا لها. في 

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

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

 ي االستمراريّة حتّى النهاية للتخّرج ونيل شهادتكم.تحدّ  واجهتمالبعض، لكنّكم 



، على الرغم من األزمات المتعدّدة، التحدّي المتمثّل في واواجه ذينلين في كليّاتكم ومعاهدكم الوثانيًا، لقد آمنتم بجامعتكم وبالمسؤ

اليوم، وغدًا، نواصل العمل للحصول على أفضل االستمرار، إّما من خالل التعليم عن بعد أو حضوريًّا، ولكن دائًما بهدف التميّز. 

 تنشئة والحصول على أفضل شهادة حتّى تتمّكنوا من الوصول المستحّق إلى المناصب والمهن، وهي من أكثر أحالمكم سحًرا.

الحياة الطالبيّة، ثالثًا، أظهر العديد منكم أنّكم مواطنون بكّل معنى الكلمة، من خالل المشاركة مع الجامعة، سواء من خالل دائرة 

وعمليّة اليوم السابع أو جامعة القدّيس يوسف في مهّمة، أو خارج الجامعة مع منّظمات غير حكوميّة تعمل على الصالح العاّم، من 

مدنيّة بتنظيف الشوارع أو توزيع األدوية والموادّ الغذائيّة وتدريب فاعلين في الحياة ال ،أجل زرع الفرح والسالم، والمحبّة واألخّوة

 بغية التغلّب على البؤس والجهل.

رابعًا، لقد شاركتم في أعمال شفاء الكثيرين من المنهارين خاّصة بعد انفجار مرفأ بيروت ومن الجحيم الذي نعيشه، مع العلم أّن 

المذكور والذي تسبّب  الكثير من الجروح واالعتداءات على الناس لم يتّم عالجها أو شفائها بعد. إذا نظرُت إلى تداعيات االنفجار

 في وقوع العديد من الضحايا، فسنجد أّن كل شيء يتّم القيام به لمنع كلمة من العدالة وإدانة المسؤولين عن هذه المذبحة الالإنسانيّة.

 .زًماحاإاّل أّن صوتنا، صوت التضامن مع الضحايا، سيكون دوًما عاليًا و

خامًسا، لقد تعلّمتم، في هذه الجامعة، أّن "من يرغب ويرجو ويؤمن بنفسه، يسعده أن يرى اآلخرين يرجون ويؤمنون بأنفسهم"، 

ذات مّرة. لقد شاركتم وتشاركون في عمل الحقيقة، ضدّ الكذب واأليديولوجيا  Martin Luther Kingكما قال مارتن لوثر كينغ 

أزمة  ردّ علىوحّر ومستقّل. كأسرة جامعيّة، ن سيّديّون متساوون، فنحن وأنتم صانعو مستقبل لبنان ؛ الحقيقة أنّنا مواطنون لبنان

دولة الحقوق، من  العنف والتهديدات التي نمّر بها كّل يوم من خالل المطالبة باستعادة دولة الحقوق والواجبات ودولة المواطنين.

طالبها الذين واجهوا تحدّي المشاركة في مباراة "الهاي" في هولندا  ميها واليوم،عساه يتكلّم عنها أقضل من كليّة الحقوق، ومعلّ 

 ،التي يرزح تحت وطأتهاوالنواقص  على الرغم من األزمة والمصاعب في أوروبا.كثر تصنيفًا كليّة أخرى األ 30ي مواجهة مع ف

ن من أتطوان ضاهر، وأندريا زمّخل تّم تصنيف وبالكثير من التضحيات، بنظرنا هم أبطال، بل  ا، ومارك مرقص نّوابً الفريق المكوَّ

 والجامعة.أبطال يشّكلون فخر الكليّة 

ا شتمه وإعالن أنّنا لم ، مع كّل هذا، أنّنا ال نحتفظ برجاء أفق جديد ؟ كيف نجرؤ على االستقالة من مستقبل بلدنا وأحيانً علنكيف ن

المواطنة اللبنانيّة ؟ نحن مدعّوون للعيش في استمراريّة األمل والرجاء كترياق لألمراض االجتماعيّة التي تطغى علينا نعد نريد 

، لنكون شهود أمل وعزاء لكّل الناس الذين يعانون ةوالمقبول ة الموهوبةحبّ مومواصلة مقاومتنا. نحن مدعّوون، من خالل عيش ال

إلى أّن مهّمتنا في الجامعة  John O'Malleyوبات. أشار المؤّرخ اليسوعّي جون أومالي من األلم والحزن والمآسي والصع

. في لهم عزاءييثّون التكوين أشخاص من أجل اآلخرين يعملون كوزراء  تكمن فياليسوعيّة، وبالتالي في جامعة القدّيس يوسف، 

 عالم جريح ومرهق، هذا هو نوع األمل الذي نحتاجه بشدّة.

 وقلوبكم :أختم بخمس نصائح أضعها في عقولكم ما قلته لتّوي،  عطفًا على

برنامج  في 14يجين الـ ب بالخرّ أن أرحّ  : أودّ  حقوق اإلنسانالديمقراطيّة وفي  يجي برنامج الماستر العربيّ أن أبدأ بمخاطبة خرّ  أودّ 

الذي بدأه  العالم العربيّ في  جزًءا من الحرم الجامعيّ  دّ عَ الذي يُ  ARMA الماستر العربّي في الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان الماستر

واإلقصاء  ،فمن التخلّ  ،ومشاكله المختلفة ف على العالم العربيّ العالم للتعرّ  من. لقد أتيتم من لبنان ودول أخرى المجتمع األوروبيّ 

أيًضا الكثير من المعرفة  ونتحمل مكنّ فخر ولك بكلّ  مشهادتك ونتحمل مأنت ،. اليوميفوعدم احترام حقوق المرأة والطفل والضع

 المعاصر. وبناء المواطن العربيّ  عناصر فاعلة في الدفاع عن الحقّ  واوأدوات العمل لتكون

ب على تتغلّ  ،منهاوالقمعيّة وال تدعوا األحداث الخارجيّة، حتّى الصعبة  ثقوا، أيّها الخّريجون األعّزاء، بالرجاء المتجذّر فيكم،( 1

إنّها لعالمة أنّكم مواطنون صالحون اعملوا من أجل الصالح العاّم كما لو كنتم تعملون لمصلحتكم الخاّصة، !  موطاقتك ممثابرتك

ورسالة  مد وسيلة لتحقيق أحالمكمجرّ  المال، فكمبالمال يهيمن علي ماهتمامك وا تدعوأنّكم تحترمون دولة الحقوق والواجبات. ال

 .محياتك

األرز، أرض  شذاواألجداد، أرض الضيافة و سالفهنا في لبنان، أرض األ مجذورك أنّ  ممتتعلّ  م،عائلتك ( في هذه الجامعة وفي2

األغصان،  مأنت أتوّجه إليكم ! جاه الصحيحأن تنمو الشجرة وترسل أغصانها في االتّ  ة. من الطبيعيّ التضحيات واألعمال البطوليّ 



بحيث تكون نشطة  مجذورك وا! غذّ كم دون االهتمام بجذور من ثمارب واوتؤت اركمخضرا حافظوا علىأن ت نوال تستطيعأنتم 

 ! هونالنسغ الذي تحتاج موتمنحك

 ينس اليسوعيّ مؤسّ  كان!  ألشخاص اآلخرينلللعالم و مفي مقاربتك ينواستباقيّ  يندائًما إيجابيّ  وانو! ك ونساء قناعة لكونوا رجا( 3

ة الجودة األساسيّ  أنّ  وا! اعلم قسبَ ومُ  إجماليّ  بشكل   مورفضه مببذل قصارى جهدهم لحفظ أقوال اآلخرين وعدم إدانته ينصح

 حترام الجميع.إ مكسبكا يُ ، ممّ تعاطفينوم شخاًصا موثوق بهمأ واهي أن تكون مفي عملك مالمطلوبة منك

 ات الجديدة، وقريبًا، من خاللوالتقنيّ  والذكاء االصطناعيّ  ،في عالم تغزوه الروبوتات مفي ممارسة مهنتك ينحقيقيّ  أناًسا وانو( ك4

واالبتسام،  صغاءاإلف ،بالتكنولوجياكّل شيء ق ال يتعلّ !  ما وراء العالمأي  هو عالم إفتراضيو metaverse منّصة "ميتافيرس" 

أو العلوم  حقوقيجي المن خرّ  مشيء آخر ويمكن أن تكون مصدًرا للشفاء. سواء كنت ة من أيّ عة أكثر أهميّ الكلمات المشّج  و

مدافعين ال مة، كونكة والتضامنيّ ة الدعوة االجتماعيّ مهمّ  مفي داخلك واحملإة، ة أو العلوم الدينيّ يجي العلوم اإلنسانيّ ة، أو من خرّ السياسيّ 

سالم  صانعوم كنّ أج اسماؤكم على درَ وستُ  ،ة وفرحمحبّ ب، موالمحرومين من ممتلكاته ينوالالجئ روكين،عن حقوق الضعفاء والمت

 وعدل.

 مالتي ساعدتك م، وجامعتكم، ولمدرستكموأصدقائك ميكالذي وهبنا الحياة، ولوالدَ  إللها للربّ  ينممتن وانو( في جميع األوقات، ك5

على القدرات المكتسبة و. لكن في الوقت نفسه، اعتمدوا على أنفسكم، بدًءا من اليوم، الالزمة القدرات كموهبتو مفي تحقيق أحالمك

شبكة للحصول على الدعم، كّونوا ! م على ذكائكجيّدًا االعتماد بباالعتماد على اآلخرين، بل  وا! ال تستقيل ةخالل مسيرتك الجامعيّ 

 !نفسها  ن باالنتماء إلى العائلةيروفخالو متضامنينيس يوسف اليجي جامعة القدّ مثل مجموعات خرّ 

 هاميكم على طريق صعب، لكنّ ومعلّ  المسؤولين عنكمات أمنيو م،كأهلصلوات واإلله،  ترافقكم يد الربّ فلاء، األعزّ  ءناأصدقا

دين تعيشوا أن من أجل ، تخّطي كّل المزالقلون لمؤهّ  أنتم!  الشغف الذي يدعم مسيرتكمبعليكم المسار  ةسهلأصبحت   ةبقوّ مزوَّ

 ا.ام مليئة بالسعادة لكم جميعً أيّ بواألمل  عتزازات والعدالة واالالحريّ  ، لبنانإيمانكم بأنفسكم وبلبنانكم

المعهد العالي لعلوم الضمان، وكليّة اآلداب و لوم السياسيّة،عمن كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة، ومعهد ال 2022عاشت دُفعة 

المدرسة اللبنانيّة للتدريب و معهد الدراسات المسرحيّة والسمعيّة المرئيّة والسينمائيّة،ومعهد اآلداب الشرقيّة، ووالعلوم اإلنسانيّة، 

 اإلجتماعّي، وكليّة العلوم الدينيّة.

 


