
، في حفل تخريج طالب في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
، في 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  10الماستر في كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، في شهادات 

 حرم العلوم والتكنولوجيا. مدّرج جان دوكروييه اليسوعّي، الساعة السابعة مساًء، في
 

هذا إلى الُدفعة الجديدة من  الشهادات تسليم حفل فياليوم ب بكم أن أرح   يسعدني كثيًرا
ن و كلنا فخور  فنحنجامعتنا.  ن في الماستر من كلي ة إدارة األعمال والعلم اإلداري   فيجيخر  المت
وهذا والجامعة. ة بات الكلي  لمعايير ومتطل  ا وفقً  مدراسته أنهوا جخر  مت 110جديدة من  ُدفعة بأن  

 ، تمن ياتنا بةيات الطي  ا التهاني والتمن  ون من  ستحق  ، ت2016 أصدقائي األعز اء من ُدفعة ما يجعلكم
إللقاء كلمات الوداع النجاح. اليوم أنا لست هنا  كم أبوابواحد من كل  أمام  هذا الدبلوم يشر عبأن 
اآلخرين  يس الجامعة والمسؤولينئاب ر ونو   تكمكلي   وعميد ، أناحارًّا ترحيًباب بكم رح  ألولكن  لكم

جامعة عالمة جودة أولئك الذين يحملون التي تضم  رة الكبيرة والواسعة في األسوالمعل مين 
من أجل معرفة الرغبة في ز ونزاهة و تمي  يس يوسف التي أصبحت مع مرور الزمن عالمة القد  

 مهارٍة أفضل ودراية أفضل.

ًة صغيرة  دها والتي نحب  أن نسمعها، سأسرد قص  لكل  كلمة من هذه الكلمات الثالث التي نرد 
 نستخلص منها جميًعا ِعبرًة.

ي ، حين كنُت ال أزال بعد في المدرسة، وكنُت شابًّا يافًعا، كان يجلس بجوار التمّيز بالنسبة إلى
بقليل منه أنا نفسي كنُت أكثر فضواًل  .سللدر لم يكن متحم ًسا عد الدراسة قلي على مرفيٌق 

تقدير المعل مين  كان يستقطب أحياًنا الذي األمر بقليلأفضل من رفيقي  نجزوكنُت أسعى أن أ
، تلميٌذ كسولٌ ني ن  دعاني المسؤول عن الدروس إلى مكتبه وقال لي إلي. في يوٍم من األي ام 

طال في المستوى  كنُت أكتفي بالقليل من الجهد ألكون  نيألن   ه كان أن   شيركانت قدراتي تُ . و متوس 
هذا ، إليهنفتقر  نحو األبعد واألعلى واألقوى هو ما إن  المضي  ُقُدًما مضي  ُقُدًما.ال بوسعي



الجامعة تضعكم . اليوم ههذ زطريق التمي   نسير على الذي يجعلنا حقًّا ،كما نقول ،"األفضل"
 ! اوتنمو تقوموا بالخطوة ز وعليكم أنتم أن التمي  طريق  ،طريقهذه العلى 

يصة بالصفقات الرخ رالذي يزخ عالم األعمالب، نفك ر خصوًصا الصدق بالنسبة إلى
. أً خط على الدوام شك له السرعة ال تل وبسرعة، وهذبهدف القيام بالمزيد من األعما حتياالتواإل
، وبالتالي الواعدة القو ة العاملةبسرعة  واقحق  ليفائقة وا بسرعة عمليجين الجدد هو أن يجاه الخر  ت  إ

ف بهذه الطريقة ورأى تصر   مونتريالمدينة  صديق في . لدي  مية من حياتهللفترة المتبق   يستريحون 
في و  اأضعافً  ه، ولكن ه من قل ة صبره أراد أن يضاعف الرهان ال بل جعلهيعلتهبط السماء  ِنَعم

ه كان عليه أن يستدين ليحافظ في لبنان ألن   أمالكهشيء بما في ذلك  ة األخيرة خسر كل  العملي  
 ن  م إ! أقول لكه أقاربوصاعًدا مع أهله و  اآلن ها منيعيش مأساةٌ في السوق.  على مصداقي ته
وقد أظهرت إلى أقصى الحدود.  لصبر والحذر من بعض األفكار التي تصلب االصدق يتطل  

صبح وي ذييهويجب أن نحترم ذكاءنا لكي ال  اهماحتر يجب ا وتيرة عمل هناك أن   كمدراسات
 .والطمع الجامح الذي ال حدود لهالطموح ا بشً مشو  

من ذهب إلنساني تنا  أفضل هي شعارٌ  مهارةالدائمة من أجل  المزيد من المعرفة ،المعرفةأخيًرا 
ائي يتخاليوم. أحد اإل سة ن الجامعي ينص  ء طالبها أفضل  عر ف الجامعة على أن ها المؤس  التي تهي 

وكذلك إعادة النظر الدائمة الذاتي ة التنشئة المستدامة والقدرة على إعادة النظر  تهيئة عن طريق
شمعة  واليات المت حدة األميركي ة توجد. في بعض مكتبات الي المعارف المكتسبة سنة بعد سنةف

ل في مكتبة حول معنى هذه يعمكبيرة ُمضاءة ليل نهار. طرحُت السؤال على كاهن يسوعي  
العادة، أجابني أن  الشمعة هي رمز النور الذي ُيضيء والخالص الذي يأتينا ليس من هللا 

في فحسب بل من المعرفة نفسها. ونحن نعلم اليوم أن  في دماغنا مجاٌل ناشط حيوي  يرغب 
ال إلذكائهاالمعرفة   فلنحتفظ ،أكثر من أي وقت مضى ،ليومالشيخوخة. ا ترب منقاختنق وا وا 



المعرفة في أي  ، ألن   أن نكون على اط العحب  نلو ، بهذه القدرة لنكون قريبين من المعرفة
م في علمك أن توث قوا معلوماتكم، والمضي  ُقُدًما تطل ب منكمت ،ا في مجالكممجال، ولكن خصوًص 

من خالل  يحب  المعرفةيس يوسف هي مكان يجعل الطالب . جامعة القد  مضوء تجربتك على
 .نا نحو النجاحضافة ترفعمُ  معرفة جديدة هناك قيمة أي   حين يكتسبه ، وأن  العلم له إظهار قيمة

أي ها األصدقاء الخر يجين األعز اء، أنظر معكم إلى أهلكم الذين يرافقونكم اليوم ليعيشوا معكم 
يا أولياء أمور الطالب األعز اء، سعادتكم ويستقبلوا معكم الشهادة الجديدة التي ستستلمونها. 

هركم عليهم وعلى كونوا فخورين بأوالدكم الذين يستلمون اليوم ثمرة عملهم وهو أيًضا ثمرة س
، ها هم قد كبروا  تهم لشهاداتمستقبلهم. بحياز  الماستر من كلي ة إدارة األعمال والعلم اإلداري 

يات الحياة المهني ة و  ق الشخصي ة ! نحن نرافقهم، نحن الفريوأصبحوا سعداء في مواجهة تحد 
بتمني اتنا الحار ة لكي يصبحوا ما نرافقهم عل مين وأنتم األهل، لكلي ة والجامعة، والما في الموج ه
في هذا الوطن الذي نتمن ى له أن يكون دوًما بلد  نزيهين وأحرار بناءً ن يكونوا عليه، أيود ون أ

 ، والحري ات. القائم على المواطنة الجي د فية، والتصر فائع، والشفاالجمال، والعيش المشترك الر 


