
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تكريم السيّدة 

، في حديقة رئاسة الجامعة في جامعة القّديس 2020تّموز )يوليو(  30كرمل واكيم، يوم الخميس الواقع فيه 

 الشام. طريق –يوسف 

 

في جنوب لبنان )في الواقع حدث  "عين إبل"في  ،بضعة عقود، قبل ن األيّامكرمل غفري في يوم م تعندما ُولد

 ناحيةنظر ي. لوس زوجتهو هوُوِهبَت له جدًا  ةزمميّ  ةطفل تكان اهبراهيم أنّ ا اذلك في طرابلس(، شعر والده

اسًما مختلًفا  ةه كان من الضروري إعطاء الطفللقد فهم أنّ ّوًرا. فلسطين، األرض المباركة، فرأى جبل الجليل من

 .الذي يعني كرم هللا "ها كاراميل"تماًما عن اآلخرين، اسم كرمل، جبل الكرمل، 

ى إلى تنشيط مسارها أدّ  ، مع إيمان عائليّ ةالطفلتماًما  كان يناسبوهكذا بدأت المغامرة بهذا االسم الجميل الذي 

بشكل  نجح فيهامن المدرسة التي كانت ت .ذاتهاق نحو تحقي يقودونها ذوو ثقة كانوااء أشقّ  عتني بهاوتنويره، ي

، أي جامعة تالجامعة وليس توّجهت نحوتها إحساًسا بالخدمة واالنتماء إلى بلدها، وهبة د، في بيئة عائليّ جيّ 

الماجستير في  بثمّ  بإجازةها تج، توّ االجتماعيّ  تنشيطفي ال اإلكمال دراسته ،في بيروت جامعة القدّيس يوسف

في خدمة الجامعة  اخبرته كلّ  عادت بهااستي تماجستير في إدارة األعمال الشهادة ال ة ثمّ االجتماعيّ العلوم 

في كال  ذلك ة التي لم تعد قادرة على فصل نفسها عنها وكانسة اليسوعيّ جه نحو هذه المؤسّ كانت تتّ  .وطالبها

 ين.جاهَ االتّ 

د عائلة الكرم الجيّ  ةصاحب تس: أسّ  سات الثالثالمؤسّ  امرأة، ستكون كرمل انطالقًا منهافي هذه األثناء، وف

في الوقت  ".الجمهور" مدرسة دًا فيه جيّ زوجها الراحل جورج الذي عرفتُ  برفقةت بثالثة أقمار جَ وِّ رائعة تُ 

 تس، أسّ René Chamussyرينيه شاموسي األب و  Jean Ducruetاألب جان دوكرويه  خالل رئاسةنفسه، 

يس ة في جامعة القدّ عائلة كبيرة أخرى مماثلة لعائلة إبراهيم، وهي عائلة الخدمة االجتماعيّ  1984/5عام في ال

ل في المساهمة بشكل كبير في تأسيس أسرة ي المتمثّ التحدّ  واجهت، ونوثالثًا، وكما تعلم. يوسف في بيروت

 من أجل ،لالمقام األوّ في  ،سها مجلس جامعتنا لجمع األموالالتي كرّ  Fondation USJ سةثالثة، وهي مؤسّ 

تفرض  ،عالوة على ذلك ،هاا لكنّ ولتطوير الجامعة التي ال تزال مشروًعا يسوعي   ،وجودنا علّة الذين هم الطالب

 في خدمة لبنان. نفسها كمشروع أكاديميّ 

الخدمة دائرة ، خطرت لكرمل فكرة االحتفال بيوبيل الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس 2009عام الفي 

ذلك، في وقت تكّرر دوًما كانت ووالملتزمة والسعيدة دائًما،  نكبّة على العمل، المعندئذ   رملكر أتذكّ  .ةاالجتماعيّ 

بهؤالء الطالب الذين كانوا حاضرين ليشهدوا على  ةفخور للجميع، حاضرةر في الجميع والمؤتمر، تفكّ انعقاد 

 ن أجلهم، ولكن أيًضا محقّقوا ذاتلكي يصبحوا رجااًل ونساء  في بيروت يس يوسفهم جامعة القدّ لته قدّمما 

خالله كرمل واكيم وفريق  تشهد بمثابة حدث قويّ  ،عاًما 25ال  ، يوبيلكان هذا اليوبيل .اآلخرين ومعهم

ورؤسائها ، على يد رئيسها يس يوسف في بيروتوجامعة القدّ  االجتماعيّ  دريبة للتالخدمة والمدرسة اللبنانيّ 

الِدنان في الذي يُسكَب د النبيذ الجيّ  مثل يرشر الختينلكي  ،العطاء أي ،معًا بشغفهم االجتماعيّ  ونحتفلي قين،الساب

 للجميع. الممتلئة
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د مشاركة تجربتنا ه كان من الجيّ هذا المؤتمر كان ضرورًيا "ألنّ  نّ إفي ذلك الوقت  لقد قلتِ عزيزتي كرمل، 

أماكن الهجرة  فيكيف رافقت هذه الخدمة الجامعة  ينرذكّ تتكنِت  "مهنيّتها.في  ال سيّماتفاصيلها و وإظهارها بكلّ 

يس يوسف النشطة، ليس فقط من خالل جامعة القدّ  ينرتذكّ ت كنتِ ؛  زوق وأماكن أخرىالو ،هذه في بيروت

مين في ثالثة أماكن والمعلّ أنفسهم  ة للطالب، ولكن أيًضا من خالل هؤالء الطالبعملها لتوفير المساعدة الماليّ 

 الدروس،على  ونشرفي عونالطالب المتطوّ  كانم ضبيه، حيث : في مخيّ  ةالضائقة االجتماعيّ  ترزح تحت وطأة

زة ومار في هذه المدرسة الصغيرة األخيرة الواقعة بين الجميّ  .في شارع أوروغواي في كرم الزيتون ثمّ و

 الدعم لهممنا عامين، قدّ  منذ، قلتِ " وطأة الفقر المدقع. األحياء الذين يرزحون تحتمارون، كان هناك أطفال 

 ".مدرسيّ ال

"في  فقال : 1991 (مارسآذار ) 19في خطابه في   Ducruetهذا هو العمل الذي أثنى عليه األب دوكرويه 

في المائة من  40مساعدة أكثر من أال وهي  كبيرةة الى المهمّ ة التي تتولّ أن أشيد بالخدمة االجتماعيّ  أودّ  الختام،

ة وأشاد بهذه الخدمة التي أنجزت مهمّ  ." هذه المساعدةقدّمون سات واألفراد الذين يشكر المؤسّ أو ،أعداد الطالب

من خالل توفير السكن لهم، وتسوية  ،اا وفردي  جتماعي  إ ،مائتين وثالثمائة طالبإلى مساعدة تقديم الهي أال أخرى 

 .تحت وطأتهاالتي يرزحون من المشاكل أيًضا ة أو غيرها دة الطبيّ ة، وتقديم المساعالخالفات األسريّ 

هذا الشغف  ةلنحو خمس سنوات هي وريث تحّملِت مسؤوليّتهاالتي  Fondation USJ سةمؤسّ  أعتقد أنّ 

عات من حيث جمع التبرّ فيها القيام به  ما يتمّ  ألنّ  في بيروت يس يوسفجامعة القدّ الذي تتمتّع به  االجتماعيّ 

ات إلى التقنيّ اليوم ، استنادًا ما هو إجتماعيّ هذا الشغف للمستمّرة ة ديناميكيّ و ةكثر حداثة ومنهجيّ األتعبير الهو 

ة التحتيّ  ىة، والمساهمة في تطوير البنح الدراسيّ نَجمع المِ من أجل ق الة للعمل المنس  مة واألدوات الفعّ المتقدّ 

 عن أزمتنا ناهيكة، ة وصحيّ قتصاديّ إأزمة يتخبّط اليوم تحت وطأة و يزداد فيه التنافس ويتفاقمللجامعة في عالم 

 ة.الشؤون العامّ الفساد، وانحالل الدولة، وسوء إدارة  يتحالف فيها التي

وسبة، إّن مديريّة التعليم العالي في الوزارة ليست محَ ب تخيّلوا واستمراريّتها، تناابما أّن األمر يتعلّق ببقاء جامع

أفكاري للتأكيد على  عيدأست ون بأعمالنا.هتمّ في األروقة وأربعة أو خمسة رجال ونساء مسنّين ي علّقةمملفّاتنا ف

المانحين،  مع عالقاتإقامة الكان حق ا لحظة تأسيسيّة شجاعة لتنظيم جمع التبّرعات و مرورك في هذا المكانأّن 

 يّةكيفبه، ولكن أيًضا وقبل كّل شيء بفضل تاال خالط ومهاراتها. أنا معجب وذلك بفضل الفريق الذي أنشأتِ 

على المساعدة في هذه المهّمة، باالعتماد على الفريق وإنشاء نظام بيئّي للعمل الجيّد الملتزم. في كّل  ولكحص

مشعالني آل ركي وكبار السّن مثل سامي تمن من أي متبّرع وخاّصةً  حولكالنسيج االجتماعّي  وفّريلم ت ،هذا

، في بيروت وخاّصةً بالنسبة إلى جامعة القدّيس يوسف Fondation USJاإلحساس بعمل مؤّسسة  يولم تفقد

اليوم يمكننا الناجح، ف، وهو ليس سوى جمع األموال أيًضا HDFمستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" بالنسبة إلى و

استمراريّة سياسة  أن نبني عليهايمكننا  في بيروت يوسفلجامعة القدّيس  جمًعا للتبّرعاتأن نقول إّن هناك 

 جمع األموال في المستقبل.

هناك  متميّزة.ا من الجامعة بكفاءتك الجد   ةقريب ينستبق كِ د من أنّ كرمل، أنا متأكّ الكرم هللا، أنِت من تحملين اسم 

، وال في بيروت بجامعة القدّيس يوسف مرتبطة ارتباًطا وثيقًافي هذا العالم، ومصيرك هو البقاء محتّمة  مصائر

 ةالمناسب ةالمستشار بقيتِ حفيداتك وأحفادك، ل تكأثناء رعايوى في فترة تقاعدك، حتّ ا. يمكن فصل وجودك عنه
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من  والعمل ةحبّ منشر المن أجل  ،، وبعبارة أخرىاإلنسانشغفنا باهلل و تعزيزمواصلة من أجل لرئيس الجامعة 

 .ةروالخيّ  تضامنةيحتاجون إلى نظرتنا المن خالص الكثيرين ممّ  أجل


