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زمكحل ملتخرجي ادارة االعمال اليسوعية:
أنتم رموز إعادة الهيكلية واستعادة الثقة

دعا عميد كلية إدارة األعمال في جامعة
القديس يوسف البروفسور فؤاد زمكحل
ّ
"متفرجين
المتخرجين ال��ى ع��دم ال�ب�ق��اء
أمام هذا المشهد وهذا النمط من اإلنهيار
وال� �ت �خ ��ري ��ب وال �ت �ه �ج �ي��ر ،ون� �ح ��ن ن�ن�ت�ظ��ر
إتفاقات إقليمية ودول�ي��ة وأي��اد خارجية
تنقذنا وترمي لنا ّ
عوامات الخالص".
ومما قال  :في أيام نسمع صوتًا بعيدًا
ال نعرف مصدره ُينادينا وقوة تجذبنا .في
أي ��ام نشعر ب��أن ك��ل ش��يء ي�ن�ه��ار حولنا،
وك��ل الطرق م�س��دودة ونشعر أن اليأس
واألل��م والغضب وال�ع��ذاب والقهر تتغلب
علينا.
ال شك في أننا نعيش اليوم أو نحاول
أن ن�ت�ع��اي��ش م��ع أص �ع��ب وأك �ب��ر أزم ��ة من
ت��اري��خ ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د اإلق�ت�ص��ادي
واإلج �ت �م��اع��ي وال �م��ال��ي ال �ن �ق��دي واألم �ن��ي
والسياسي ،لكن قوتنا تكمن بمرونتنا
ومثابرتنا وخ�ص��وص��ًا بوحدتنا ال�ت��ي هي
أك�ب��ر ه��دي��ة وأم��ان��ة ورث�ن��اه��ا م��ن أج��دادن��ا
وتسلمنا الشعلة م��ن األج �ي��ال القديمة،
وعلينا أن ن�ح��اف��ظ عليها وع�ل��ى ج��ذورن��ا
وتاريخنا.
ّ
ال ي �ج ��وز ب� ��أن ن �ب �ق��ى م �ت �ف��رج �ي��ن أم ��ام
ه��ذا ال�م�ش�ه��د وه ��ذا ال�ن�م��ط م��ن اإلن�ه�ي��ار
وال� �ت �خ ��ري ��ب وال �ت �ه �ج �ي��ر ،ون� �ح ��ن ن�ن�ت�ظ��ر
إتفاقات إقليمية ودول�ي��ة وأي��اد خارجية
تنقذنا وترمي لنا ّ
عوامات الخالص.
إن التغيير الحقيقي يبدأ من كل واحد
م�ن��ا وك ��ل أب �ن��اء ال��وط��ن ،وخ �ص��وص��ًا أنتم
ّ
الخريجونُ ،لتحافظوا على تاريخ أجدادكم
وتتعلموا م��ن ح��اض��ر وإن �ج��ازات أهاليكم
الموجودين اليوم لتبنوا مستقبل التغيير
الحقيقي.
أنتم لبنان ،أنتم مستقبل بالدنا ،أنتم
حلمنا ،أنتم أملنا ال تستسلموا ،وال تتركوا

هذه السفينة تغرق وكلنا على متنها.
ال تنسوا أنكم إستطعتم أن تتغلبوا
على أكبر جائحة في العالم ،إستطعتم
أن ت �ن �ج��وا م ��ن أك �ب��ر ث��ال��ث إن �ف �ج��ار في
العالم ،واليوم تتحدون ً
ليال نهارًا أكبر
أزم��ة إقتصادية وإجتماعية ف��ي العالم.
ها أنتم اليوم ترتدون بفخر ثوب النجاح
قبل أن تطيروا من جديد نحو آفاق أعلى
وأبعد.
أنتم تمثلون أمل لبنان ،وأنتم تمثلون
مستقبل ل �ب �ن��ان ،أن �ت��م ت�م�ث�ل��ون ال��ري��ادة
واإلبتكار ،أنتم أركان لبنان الجديد الذي
كلنا نحلم به ،أنتم رم��وز إع��ادة الهيكلية
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،أن� �ت ��م أس � ��اس إع� � ��ادة ال�ث�ق��ة
ال��دول �ي��ة ،أن �ت��م ال�ح�ج��ر األس� ��اس للقطاع
ال �ع ��ام وال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ال �ج��دي��د ،أن�ت��م
س�ف��راء لبنان ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج ،أنتم
ال�ح��ري��ة وأن�ت��م اإلس �ت �ق�لال ،أن�ت��م أوالدن ��ا،
أنتم نجاحنا وأنتم لبنان.
ع �ل �ي �ن��ا أن ن� �ك ��ون واق� �ع� �ي� �ي ��ن ،وك �ل �ن��ا
ن � � ��درك ت� �م ��ام ��ًا ب� � ��أن ال � �ط ��ري ��ق س �ت �ك��ون
طويلة وش��ائ�ك��ة ،لكن إيماننا وعزيمتنا
وم �ث��اب��رت �ن��ا ،ه��ي ق��وت �ن��ا ال �م �ع��روف��ة دول �ي��ًا
والتي بها ُ
سنبرهن م��رة أخ��رى للعالم عن
قوتنا للتغلب على أكبر أزمة في التاريخ،
وسننمو سويًا من جديد قريبًا.
إن خ �ي��ارك��م ال ي �ج��وز أن ت �ن �ت �ظ��روا ما
ي�س�ت�ط�ي�ع��ه ل �ب �ن��ان أن ي��ؤم��ن ل �ك��م لكن
م ��ا ت�س�ت�ط�ي�ع��ون��ه أن �ت��م أن ت �ق��دم��وا ل��ه.
إن خياركم ال ي�ج��وز أن ي�ك��ون إذا بقيتم
ف ��ي ل �ب �ن��ان أم س � �ت � �غ ��ادروه ،ل �ك��ن ك�ي��ف
تستطيعون أن تثابروا في إعادة هيكليته
ل�ل�إن �م��اء م ��ن ج ��دي ��د ،وأن ت �ك��ون��وا ع�ل��ى
ق��در المسؤولية وال�ث�ق��ة ال�ت��ي ورثتموها
م��ن أس�لاف �ك��م وأج ��دادك ��م ل�ل�ح�ف��اظ على
جذوركم وتاريخكم.

