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، في حفل توديع السيّد فؤاد في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
تّموز  22، في Loyola High Schoolإلى "لويوال هاي سكول"  امتوّجهً الجامعة  الذي سيغادرمارون 
 ، في الساعة التاسعة من قبل الظهر، في حديقة رئاسة الجامعة.2021(يوليو) 

   
أعضاء مجلس الجامعة،  جماعة تضمّ ك حضوريابدايةً، أودّ أن أرّحب بكم جميعًا، ألنّه قد مّر وقت، ربّما عامان، لم يسعدنا االلتقاء 

، ثّم التفجير كورونا جائحةتشرين األّول (أكتوبر)، ثّم  17أحداث إّن الخدمات العاّمة وشركاء الجامعة اآلخرين.  المسؤولين عنو
حّولتنا إلى واقع إفتراضّي ال يستنفد الرابط االجتماعّي وأبعاده. كما نعلم، أصبح االفتراضّي أحداث آب (أغسطس)،  4اإلجرامّي في 

 يُضعف الروابط االجتماعيّة العزيزة علينا في لبنان. ، لكن هذا االفتراضيّ جائحةال هسبّبها هذتضروريا للحدّ من األضرار التي 
هذه  خالل تأثيرهكان له ، من شخص أخرى وجهةكبير للجامعة، أمينها العاّم السيّد فؤاد مارون نحو  محّرر إداريّ اليوم، رحيل 

. في مواجهة تقلّبات الحياة، غالبًا بالشكر االفتراضيّ  لنكتفييتركنا غير مبالين لكن ي مالسنوات العشر األخيرة على حياة الجامعة، ل
نتقال من مكان إلى آخر. إلى جانب ذلك، فإّن السفر إلى وجهة أخرى ومغادرة لبنان إلى بلد آخر وعمل آخر ليس ما نضطر إلى اال
، ولكن فحسب شخص ما مغادرةمسألة ب األمر ال يتعلّق مشكلة من أجل بقاء بلدنا نفسه، ألنّ  شّكلفحسب، بل ي في الحقيقة تحدّيًا

  .ناوقدرات ناأفضل عقولمغادرة 

  فؤاد،عزيزي 

في  Loyola High Schoolاألشخاص في مدرسة "لويوال الثانويّة . لن أسعى للثناء على صفاتك اإلنسانيّة واألكاديميّة والمهنيّة
تّم تشكيل  قدشخصيّتك وفهموها، والتي تتّسم بها بالسمات المميّزة شعروا الذين اقتربوا منك ووّظفوك،  Montréalمونتريال 

ك العميق باإلصغاء، واحترام المتعاونين معك، والصبر، ومتابعتك لحاالت حسّ  سأكتفي بذكرجزء منها على األقّل هنا في الجامعة. 
 اهة التي هي مجالك بعد كّل شيء، ولكنّ هندسالطوارئ، وإحساسك بالتفاصيل، وقدرتك على التنظيم وتنظيم نفسك، ومهاراتك في ال

المرجعيّة والقانونيّة لجامعة  مدّوناتَت صياغة العشرات من النصوص والدعملَت وأعد ، فقدالمهارات القانونيّةب تقترناليوم 
نظمة األساسيّة للجامعة والمجلس األعلى وما إلى ذلك. األالمعلّم، إلى  قانون الداخلّي، إلى مدّونة نظامالقدّيس يوسف، بدًءا من ال

وجدي نجم، يشهد على ذوقك الجمالّي بفضل سنوات بفضلك، ولكن أيًضا  4أربع  منذ الذي تّم تجديدهفي مجال الهندسة، هذا المبنى 
آخر،  تعبيريوم الديمقراطيّة، بل تكتابعومهاراتك التي تجمع بين التقليدّي والحديث. كيف ال نتوقّف عند ساعات العمل الطويلة وم

 ما صفتان من صفاتلجامعة حتّى تتّم بشفافية وهدوء وهبالنسبة إلى االتي تظّل تحدّيًا حقيقيا  رابطات قدامى الطالبإنتخابات 
، مع فؤاد مارون، تّم وضع األمانة العاّمة هأنّ  في بيروت يذكر تاريخ جامعة القدّيس يوسفسالشجاع. باإلضافة إلى ذلك، الشخص 

أتذّكر اليوم الذي ذهبُت فيه لرؤيتك في مكتبك  ؛ ابأكمله ةالجامعيّ  ألسرةرئيسيّة لللجامعة في مكانها بشكٍل جيّد وتّم تنظيمها كخدمة 
درجة في المكتب المجاور لرئيس الجامعة. بعد ذلك، وضعنا معًا  تسلّقفي هذا الفرع، وطلبُت منك  خلف مكتبيالقديم الذي كان 

 ،مواهبكشمل الرياضة والموسيقى التي هي إحدى توربّما تجاوزها لجميع مهاّم األمانة العاّمة تقريبًا،  تاألسس لهيكليّة متينة غطّ 
 EDBAشهادة الدكتوراه  هواألخير الذي ندرجه اليوم في هذا الحفل العمل و... لقيحالعقود مع وكاالت تذاكر الطيران والت وكذلك

  وهي تحت عنوان :

« L'identité organisationnelle d'une Université Jésuite, le cas de l'Université Saint-Joseph de 
Beyrouth »  

التي ُكتِبَت لسنوات تحت إشراف  )في بيروت" قدّيس يوسفلجامعة يسوعيّة، حالة جامعة االتي تتمتّع بها "الهويّة التنظيميّة (
ال بدّ أنّه حسم ، وهو عمل رئيسّي 20/12/2020في وتّمت مناقشتها ، Bernard de Montmorillonبرنارد دو مونتموريلون 

لويوال  درسة. عزاؤنا هو أنّك تنتقل من مؤّسسة يسوعيّة إلى أخرى، مQuébecتوظيفك من قِبَل اليسوعيّين في كيبيك  قرار
  المدعّوة لتوسيع هويّتها ورسالتها. Loyola High Schoolالثانويّة، 
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المتقدّم الذي يغادر به أفضل عقولنا وشبابنا  يقاعالواقع، لن يكون هناك عزاء لنا في رؤية االكنُت أتحدّث للتّو عن العزاء، وفي 
للبحث عن عمل  همسبب ين يغادرون لهمذالوفيه. من بلد حيث من الصعب جدا العيش  إنّهم يهربونأقول  وأميل أنالمتعدّدين البالد، 

يستحّق الثناء. لكن هذا ال يعّوض  أمرٌ  ذاا من مساعدة أسرهم إقتصاديا ومعنويا، وهوليتمّكنو همتخّرجالجامعيّة و إنهاء دراستهم بعد
. هاتأسيسوإعادة  ماليين اللبنانيّين إلى االستقرار في أماكن أخرى إلثراء دول وممالكبالذي دفع  1975النزيف المستمّر منذ العام 

، لمن مبلدك واحبّ تما معنى أن  الخاّص بنا لنطرح على أنفسنا السؤال التالي :كّل هذا يجب أن يقودنا إلى مراجعة قاموس التعريفات 
 اللبنانيّة ؟ مأرضه في ينراسخ وا، ولكن أيًضا لمن بقونيغادر

ي انتمائنا إلى فلبنان، سواء بالنسبة إلى المقيم أو إلى الشتات، يعني أن نقول ألنفسنا إنّنا مواطنون ويجب أن نفّكر  المرء حبّ يأن 
شارك في الفساد المستشري نوال  نالوطن ينكون مفيدنعرف كيف نأن  نا. عليةالحزبيّ  اتواالفتراء حقادلبنان بدًال من تغذية األ

قطعة الكعكة. اللبنانيّون في الخارج يعرفون جيّدًا ما يعني أن يكون حّصتنا من سعى للحصول على نسيّد ودى ل الءصبح عمنف
  الحقوق والواجبات. أمام المساواة في متطلّباتالمرء مواطنًا وما يترتّب على ذلك من 

ئفة أو تلك، أن يحّب المرء بلده، هذا ال يعني أن يحّب جزًءا من السّكان، وليس أن يحّب الرجال والنساء الذين ينتمون إلى هذه الطا
لفرديّة. في لوليس أن يحّب حزبًا سياسيا معيّنًا، بل أن يحّب بطريقة شاملة وموّحدة. ال ينبغي أن يُنَظر إلى لبنان على أنّه مصدر 

 هذا األمر نمارسه في هذه الجامعةوالعدالة من هذا المبدأ. هذا السياق يصبح التضامن بين الجميع واقعًا وينبع جزء من هويّتنا 
وهو جزء من عقيدتنا الجامعيّة. أرفض أن أصدّق أنّه بقولي هذا أنا مدفوع بالمثاليّة الساذجة. على كّل لبنانّي أن يكون حاضًرا 

  أينما كان ومهما كان. ،ألخيه اللبنانّي، من أجل سعادة اللبنانّي اآلخر

على كّل لبنانّي أن يعتبر نفسه رمًزا للبنان الحياة المشتركة وعليه أن يفتخر بالتحدّث باسمه. يدعونا  ه يتوّجبمحبّة لبنان تعني أنّ 
ان أحد الدبلوماسيّين األجانب يقول ضمن كلبنان، أكثر من أّي وقٍت مضى، إلى تحّمله وتقديم التضحيات، وهذا ما نقوم به بفخر. 

بلدهم  ةحبّ ملكّن هذا يبقى فرديا. إنّهم يفتقرون إلى  ون أن يعيشوا وأن ينعموا بفرح العيش،دائرة مغلقة : " صحيح أّن اللبنانيّين يحبّ 
عندما تكون قويّة وجميلة ومع ذلك تظّل والدتك عندما تكون ضعيفة  صديقي العزيز، األّم هي والدتك ."اأو فقيرً  اسواء كان غني 

أّن جذورنا ونقّر ب، سواء في الداخل أو في الخارج، تضامنبضميرنا المسؤول والم كذّب هذا األمرفي السّن. نريد أن ن متقدّمةو
  وأقوى مدى الحياة. اًراخضراموجودة ويجب علينا أن نغذّيها بعرقنا ودماء عروقنا حتّى تظّل أغصان األرز أكثر 

ة. نحن ال نغفل عن لثاللبنانّي في األلفيّة الثا جميعًا هو استعادة الوضع السياسّي واالجتماعيّ  واجههنالتحدّي الكبير الذي يجب أن 
هذا التحدّي، والذي هو في جزء منه تحدّي الجامعة. نضالنا وقّوتنا هو أن نناضل من أجل تجديد مؤّسساتنا وفكرنا السياسّي 

  واالجتماعّي اللبنانّي. سيكون هذا هو عزاءنا الحقيقّي !

فلنحاول المضّي قُدًُما ! عزيزي فؤاد، حين تذهب إلى كندا، أعلم أّن جزًءا كبيًرا من قلبك ال يزال هنا ! رحيلك ليس لنفسك، بل 
  لذلك الجزء من القلب الذي سيبقى في لبنان ! 

 SPCOMاالتّصال والتواصل  كريستين من دائرة رنا،قلبك الذي سيبقى في لبنان، فكّ األمر يتعلّق بوبما أّن  ،تيمقبل أن أُنهي كل
وأنا نفسي، أّن منزلك في برّمانا سيبقى في قلبك، وهو تقريبًا بمثابة دير بالنسبة إليك. لهذا السبب، أردنا أن نقدّم لك هذا البريد 

يقة لتقول لنفسك، عد اإللكترونّي الذي تّم إنشاؤه عن قصد من قِبَل مشغل شهاب والذي يُظهر منزًال لبنانيا قديًما وبسيًطا ! هذه طر
  إلى جذورك وال تبقى طويًال في كندا، حتّى لو كان عند اليسوعيّين.

  مستقبل مشرق !من أجل  لك أطيب التمنيّات

 شكًرا.


