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د. زمكحل بين المتخرجين

زمكحل يشارك في تخريج طالب 
«ماجستير» إدارة ا9عمال في الـ«سوربون»

زار رئيس اإلتحاد الدويل لرجال وسيدات األعامل 
األعامل  إدارة  كلية  وعميد   MIDEL اللبنانيني 
فؤاد  الدكتور   USJ يوسف  القديس  جامعة  يف 
شارك  حيث  باريس،  الفرنسية  العاصمة  زمكحل، 
يف حفل تخريج طالب شهادات املاجستري يف إدارة 
يف    MBAIP،الدويل برنامجها  ضمن  األعامل، 
 Sorbonne الجامعة الفرنسية العريقة السوربون
 ،IAE وجامعة ،Paris dauphine مبشاركة جامعة

باريس.
فرح  لحظة  «كانت  االتحاد  عن  صادر  بيان  ويف 
اللبناين  مؤثرة ال توصف، وفخر كبري، برفع العلم 
واألقدم  األكرب  ومن  التاريخية  الجامعة  هذه  يف 
التاريخ،  فيها  مّر  التي  القاعة  هذه  يف  العامل،  يف 
بالخريجني  ُمحاطني  العامل،  يف  املفكرين  وأكرب 
أنحاء  كل  وممثلني يف  اللبنانيني، ومبشاركة طالب 
القاعة  اللبناين يف هذه  العامل. وكان هذا الحضور 
ومصدر  عظيامً،  رمزاً  األرز،  علم  ورفرفة  العريقة 
للبنانيني، ورسالة أن  أمل وإميان، ومثابرة ونجاح 

لبنان ينزف لكن مل ميت».
يف  أبحث  أن  «أُحاول  قائالً:  زمكحل  وخاطبهم 
بالفرح، والشغف، والفخر، عن  عيونكم اململوءة 
صفات وكلامت تتميزون بها مُيكن أن تعرّف عنكم 
أمام هذا الجمهور الدويل.  مل أجد الكلمة املناسبة 
والوحيدة، لكن الذي يخطر عىل بايل أوالً هو أن 

أكرب  تواجهون  ورواد،  أبطال،  أنكم  عنكم  أُعرّف 
وتتميزون  العامل،  يف  وإجتامعية  إقتصادية  أزمة 
املختبئة  الفرص  بإستقطاب  ومثابرتكم  مبرونتكم 

تحت الركام.
ألفكاركم  تحاربون  اإلقتصاديون،  املقاتلون  أنتم 
رشكاتكم  إنهارت  الذين  أنتم  للبقاء،  البّناءة 
وُهدرت أموالكم وُدمرت نسبة عيشكم، وها أنتم 
عاملية،  شهادة  أكرب  وتنالون  بفخر  تقفون  اليوم، 

من هذه الجامعة السوربون العريقة.
أنتم الناجون من أكرب ثالث إنفجار يف العامل، الذي 
أنتم ال  بيوتكم، وأحالمكم، وأهدافكم، وها  دّمر 
تزالون صامدين بشغف، من دون إستسالم، للبقاء 
وإقتصادكم  بلدكم  عىل  والحفاظ  واإلستمرار، 

وتراثكم، وتاريخكم.
نرفع سوياً يف هذه املنصة التاريخية، ويف الجامعة 
العريقة علم لبنان، لبناننا الذي ينزف ولكن مل ولن 
يستسلم. وأنكم متثلون اللبنانيني الذين يتعذبون 
ويُثابرون ويُجاهدون للبقاء واإلستمرار. وأيضاً مل 
تكفوا عن  أبداً، ولن  تعتزلوا  ولن تستسلموا ولن 

املثابرة رغم الظروف واألزمة الخانقة.
وجودنا اليوم، ورفع ورفرفة علمنا اللبناين يف هذه 
وعزم،  وشغف  أمل  رسالة  هو  التاريخية،  املنصة 
يستسلم  ولن  سيبقى  لبنان  بأن  ومحبة  ومثابرة، 

ولن يتغري ولن ميوت أبداً».  
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