اليسوعي ،رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت ،يوم األربعاء الواقع فيه
كلمة البروفسور سليم دكّاش
ّ
متخرج في اإلجازة ،و 71في الماستر
 13ت ّموز (يوليو)  ،2022في حفل تخريج وتسليم الشهادات إلى 147
ّ
اإلداري  ،FGMو 84من معهد إدارة األعمال .IGE
من كليّة إدارة األعمال والعمل
ّ
نواب رئيس الجامعة ،حضرة األمينة العا ّمة للجامعة ،وحضرات العمداء والمدراء،
حضرات السادة والسيّدات ّ
َّ
والموظفين اإلداريين،
حضرات السيّدات والسادة المعلّمين
ّ
األعزاء،
حضرات أولياء أمور الطالب
والمتخرجين ال 84من معهد إدارة
ي،
حضرات السيّدات والسادة
ّ
ّ
المتخرجين ال 218من كليّة إدارة األعمال والعمل اإلدار ّ
األعمال،
طاب نهاركم،

التخرج وتسليم الشهادات هذا ،بعد حوالي ثالث سنوات من االنقطاع ،حتّى لو لم
إنّه لمن دواعي سروري أن نجتمع معًا في حفل
ّ
ّ
ّ
ي
تكن الظروف الصحيّة مثاليّة ،لالحتفال بنجاحاتكم ،أيّها الطالب األعزاء من دُفعة  2022من كليّة إدارة األعمال والعلم اإلدار ّ
ومن معهد إدارة األعمال .يقول أحد األمثال ّ
إن "السبب الذي توجَّه من أجله التهاني هو نجاحكم" وسأضيف نجا ًحا في تكوين
شخصيّاتكم المتميّزة والرائعة ! شهاداتكم تبقى جواز سفر لمدى الحياة ،فهي إذن االنتصار على الجهل واإلهمال ،وانتصار التميّز
والرؤية الجيّدة للمستقبل.
أودّ أن أتحدّث إليكم عن الرجاء ! قد يُصدَم البعض منكم من الحديث عن هذا في سياق االنهيار في بلدنا وعلى جميع المستويات.
ي الذي ينبع من
أنا ال أتحدّث عن أمل سهل و ّ
هش وساذج قائم على تمنّيات وأفكار غير واقعيّة .ال ،أنا أتحدّث عن نوع األمل النقد ّ
ي لجامعتكم ،جامعة القدّيس يوسف .إنّه رجاء قائم على العمل وليس على انتظار أن يأتي األمر من
ي واإلنسان ّ
التقليد اليسوع ّ
السماء .بهذا المعنىّ ،
فإن الرجاء الذي يواجه األزمات الدوريّة القاسية المعروفة في بلدنا يقوم على تجربة وتاريخ ،تاريخكم في
ّ
تخرجتم منها ونلتم الشهادة ؛ أعتقد أن هذا الرجاء يمكن أن يكون بمثابة قيمة مشتركة ،كفضيلة لنا جميعًا في
هذه الجامعة التي ّ
هذه األيّام الصعبة .الرجاء بعالم جديد ،وبلبنان جديد وبتحقيق أحالمكم الشخصيّة يجب أن يعتمد على الطاقة الداخليّة الكامنة في
داخلكم والتي ستكونون شهودًا لها .في بضع نقاط ،أودّ أن أوضح ماهيّة هذا الرجاء وأخبركم لماذا يحتّم عليكم الواجب أن تعيشوا
الرجاء :
تعرض لالضطهاد
نتعرض ون ّ
بادئ ذي بدء ،أنتم أبطال ألنّكم خالل هذه السنوات الثالث الماضية ،من أزمة إلى أخرى ،وكأنّنا كنّا ّ
صة في عائالتكم .استقال
والمطاردة ،حافظتم على المسار ،أقوياء في إيمانكم وروحكم النشطة ،وفي قدراتكم الفكريّة والنفسيّة وخا ّ
للتخرج ونيل شهادتكم.
البعض ،لكنّكم واجهتم تحدّي االستمراريّة حتّى النهاية
ّ
ثانيًا ،لقد آمنتم بجامعتكم وبالمسؤولين في كليّاتكم ومعاهدكم الذين واجهوا ،على الرغم من األزمات المتعدّدة ،التحدّي المتمثّل في
االستمرار ،إ ّما من خالل التعليم عن بعد أو حضوريًّا ،ولكن دائ ًما بهدف التميّز .اليوم ،وغدًا ،نواصل العمل للحصول على أفضل
ّ
سحرا.
المستحق إلى المناصب والمهن ،وهي من أكثر أحالمكم
تنشئة والحصول على أفضل شهادة حتّى تتم ّكنوا من الوصول
ً
ثالثًا ،أظهر العديد منكم أنّكم مواطنون بك ّل معنى الكلمة ،من خالل المشاركة مع الجامعة ،سواء من خالل دائرة الحياة الطالبيّة،
وعمليّة اليوم السابع أو جامعة القدّيس يوسف في مه ّمة ،أو خارج الجامعة مع ّ
منظمات غير حكوميّة تعمل على الصالح العا ّم ،من
واألخوة ،بتنظيف الشوارع أو توزيع األدوية والموادّ الغذائيّة وتدريب فاعلين في الحياة المدنيّة
أجل زرع الفرح والسالم ،والمحبّة
ّ
بغية التغلّب على البؤس والجهل.
صة بعد انفجار مرفأ بيروت ومن الجحيم الذي نعيشه ،مع العلم ّ
أن
رابعًا ،لقد شاركتم في أعمال شفاء الكثيرين من المنهارين خا ّ
الكثير من الجروح واالعتداءات على الناس لم يت ّم عالجها أو شفائها بعد .إذا نظرنا إلى تداعيات االنفجار المذكور والذي تسبّب

في وقوع العديد من الضحايا ،فسنجد ّ
أن كل شيء يت ّم القيام به لمنع كلمة من العدالة وإدانة المسؤولين عن هذه المذبحة الالإنسانيّة.
إال ّ
أن صوتنا ،صوت التضامن مع الضحايا ،سيكون دو ًما عاليًا وحاز ًما.
سا ،لقد تعلّمتم ،في هذه الجامعةّ ،
أن "من يرغب ويرجو ويؤمن بنفسه ،يسعده أن يرى اآلخرين يرجون ويؤمنون بأنفسهم"،
خام ً
مرة .لقد شاركتم وتشاركون في عمل الحقيقة ،ضدّ الكذب واأليديولوجيا
ذات
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ّ
وحر ومستق ّل .كأسرة جامعيّة ،نردّ على أزمة
؛ الحقيقة أنّنا مواطنون لبنانيّون متساوون ،فنحن وأنتم صانعو مستقبل لبنان سيّد
ّ
نمر بها ك ّل يوم من خالل المطالبة باستعادة دولة الحقوق والواجبات ودولة المواطنين.
العنف والتهديدات التي ّ
كيف نعلن ،مع ك ّل هذا ،أنّنا ال نحتفظ برجاء أفق جديد ؟ كيف نجرؤ على االستقالة من مستقبل بلدنا وأحيانًا شتمه وإعالن أنّنا لم
مدعوون للعيش في استمراريّة األمل والرجاء كترياق لألمراض االجتماعيّة التي تطغى علينا
نعد نريد المواطنة اللبنانيّة ؟ نحن
ّ
مدعوون ،من خالل عيش المحبّة الموهوبة والمقبولة ،لنكون شهود أمل وعزاء لك ّل الناس الذين يعانون
ومواصلة مقاومتنا .نحن
ّ
ي جون أومالي  John O'Malleyإلى ّ
أن مه ّمتنا في الجامعة
من األلم ،والحزن ،والمآسي والصعوبات .أشار
ّ
المؤرخ اليسوع ّ
ّ
اليسوعيّة ،وبالتالي في جامعة القدّيس يوسف ،تكمن في تكوين أشخاص من أجل اآلخرين يعملون كوزراء يبثون العزاء لهم.
لتوي ،أختم بخمس نصائح أضعها في عقولكم وقلوبكم :
عطفًا على ما قلته ّ
ّ
األعزاء ،بالرجاء المتجذّر فيكم ،وال تدعوا األحداث الخارجيّة ،حتّى الصعبة والقمعيّة منها ،تتغلّب على
الخريجون
 )1ثقوا ،أيّها
ّ
ّ
ّ
صة ،إنها لعالمة أنكم مواطنون صالحون
مثابرتكم وطاقتكم ! اعملوا من أجل الصالح العا ّم كما لو كنتم تعملون لمصلحتكم الخا ّ
مجرد وسيلة لتحقيق أحالمكم ورسالة
المال
وأنّكم تحترمون دولة الحقوق والواجبات .ال تدعوا اهتمامكم بالمال يهيمن عليكم ،ف
ّ
حياتكم.
 )2في هذه الجامعة وفي عائلتكم ،تعلّمتم ّ
أن جذوركم هنا في لبنان ،أرض األسالف واألجداد ،أرض الضيافة وشذا األرز ،أرض
ي أن تنمو الشجرة وترسل أغصانها في االت ّجاه الصحيح ! أتوجّه إليكم أنتم األغصان،
التضحيات واألعمال البطوليّة .من الطبيع ّ
أنتم ال تستطيعون أن تحافظوا على اخضراركم وتؤتوا بثمار من دون االهتمام بجذوركم ! غذّوا جذوركم بحيث تكون نشطة
وتمنحكم النسغ الذي تحتاجونه !
سس اليسوعيّين
 )3كونوا رجال ونساء قناعة ! كونوا دائ ًما إيجابيّين واستباقيّين في مقاربتكم للعالم ولألشخاص اآلخرين ! كان مؤ ّ
ي و ُمسبَق ! اعلموا ّ
أن الجودة األساسيّة
ينصح ببذل قصارى جهدهم لحفظ أقوال اآلخرين وعدم إدانتهم ورفضهم بشكل إجمال ّ
صا موثوق بهم ومتعاطفين ،م ّما يُكسبكم تقدير الجميع.
المطلوبة منكم في عملكم هي أن تكونوا أشخا ً
سا حقيقيّين في ممارسة مهنتكم في عالم تغزوه الروبوتات والتكنولوجيّات
سم الذي أنتم على وشك النطق به ،كونوا أنا ً
 )4بحكم القَ َ
ّ
ي شيء آخر ويمكن أن تكون
الجديدة ! ك ّل شيء ال متعلق بالتكنولوجيا ،فاإلصغاء واالبتسام ،والكلمات المش ّجعة أكثر أهميّة من أ ّ
ي ،أو من معهد إدارة األعمال ،كونوا المدافعين عن
مصدرا للشفاء .سواء كنتم من ّ
ً
خريجي كليّة إدارة األعمال والعمل اإلدار ّ
ّ
ُ
درج اسماؤكم على أنّكم صانعو سالم وعدل.
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 )5في جميع األوقات ،كونوا ممتنين للربّ اإلله الذي وهبنا الحياة ،ولوالدَيكم وأصدقائكم ،ولمدرستكم ،وجامعتكم التي ساعدتكم
في تحقيق أحالمكم وأعطتكم القدرات .لكن في الوقت نفسه ،اعتمدوا على أنفسكم ،بد ًءا من اليوم ،وعلى القدرات المكتسبة خالل
كونوا شبكة للحصول على الدعم ،مثل
مسيرتكم الجامعيّة ! ال تستقيلوا باالعتماد على اآلخرين ،بل باالعتماد جيّدًا على ذكائكم ! ّ
خريجي جامعة القدّيس يوسف المتضامنين والفخورين باالنتماء إلى العائلة نفسها !
مجموعات ّ
صا شغوفين بما يفعلونه وللوصول حتّى إنجاز مشروع
خيرا ،بالنسبة إلى األشخاص الذين سيعملون في الشركات ،كونوا أشخا ً
 )6أ ً
أو شركة ! إذا قلتم شيئًا ،اعلموا ّ
أن هذه الكلمة يجب أن تُت َر َجم إلى فعل أو موقف حتّى تكون حقيقيّة ومسؤولة ! ال تكونوا جامدين
تحركوا مع الوقت من دون أن تفقدوا قيمكم ومعالمكم !
من دون أن تبتكروا وتُبدعوا ،لكن ّ
ّ
األعزاء ،فلترافقكم يد الربّ اإلله ،وصلوات أهلكم ،وأمنيات المسؤولين عنكم ومعلّميكم على طريق صعب ،لكنّها
أصدقاءنا
ّ
َّ
ّ
بقوة
مزودين ّ
أصبحت سهلة المسار عليكم بالشغف الذي يدعم مسيرتكم ! أنتم مؤهلون لتخطي كل المزالق ،من أجل أن تعيشوا َّ
إيمانكم بأنفسكم وبلبنانكم ،لبنان الحريّات والعدالة ،واالعتزاز واألمل بأيّام مفعمة بالسعادة لكم جميعًا.

