
 

 
 اليسوعّي، دّكاش سليم األب البروفسور كلمة
 يوسف، القّديس جامعة رئيس

 بمناسبة مباشرة التدريس في برنامج شهادة اإلجازةالتي ألقاها "
 ،"في المعهد العالي للدراسات المصرفّية

 ،االجتماعّيةالعلوم في َحَرم 
 .1122 تشرين األّول 12 في الواقع ،االثنين يوم
 
 
 

 ،رياض سالمة، حاكم مصرف لبنان األستاذسعادة 
 فرانسوا باسيل، السّيدالرئيس حضرة 
 جوزيف طربيه،السّيد الرئيس حضرة 

 ،القطاع املصريف واالقتصادي مدراء دات والسادة،السيّ حضرات 
 ،دصدقاءاألساذةة و األدراء و امل، و اتوعمداء الكليَّ  اب الرئيسنوّ  ناعزَّائأ

 حضرات الطاّلب،
 اء،ها األدصدقاء األعزّ أيّ 
 
 

املعهد العايل حول  هةا اللقاء الةي جيمعنا يف ةوديّ ال بعد أمنيات الرتحيب
 ،االفتتاحي الدرس احلاكم األستاذ سوف يلقيفيه و  (ISEB)للدراسات املصرفّية 

ا هنا  لو كنّ حّت مستمدَّة من كتاب املزامري، عبارة كلمة املناسبة هةه ب  اخرتُت أن أُذوِّج
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فال ذعارض بني الدين واملصارف، حيث إّن  ةللدراسات املصرفيّ  الفتتاح معهد عال  
األديان فيها ودائع من النَعم اإلهلّية ويف املصارف ودائع من النَعم املاديّة اليت ذصلح 

ليوم ا: "هةا هو فأقول أنشد مع دصاحب املزامري وهكةا .السماء مدينةأحيانًا لبناء 
 هةا ُأّسس. يف الواقع، (42:  111مزمور " )فيه فلنبتهج ونفرح، الةي دصنعه الربّ 

من التعاون واجلديّة  بروح   جامعة القّديس يوسف ومجعّية مصارف لبنان من ِقَبلاملعهد 
 رةاهكوادر ومدراء يتمّتعون بامل . نةّكر أّن هدفنا هو ذنشئةةواملشاركة والكفاء

األخرى  ةة والدوليّ ة اإلقليميّ لنظم املصرفيّ صريف اللبنا ي وبان بالنظام املو لتزموي والكفاءة
. ةة واإلجنليزيّ العربيّ و  ةالفرنسيّ  الدراسات ستتّم بثالث لغات هي إنّ  خصودًصا

قبل األحداث  اليت بدأت هي ،ذستحّق أن يكون هلا معهد هلاة املصارف اللبنانيّ ف
إىل اخلارج واإلقامة بشكل  مستدمي يف البلدان  ابنقل خرباهت، األخرية يف املنطقة

ادة احلاكم، وأمام رئيس سعنستطيع اليوم أن نقول، أمام  ،هلةا السبب. اجملاورة
نّواب  وأمامكم مجيًعا، أعزّاءناملعهد، معه ذرّسخت أسس هةا ا ةيوالرئيس ال اجلمعّية 

 املعهد العايل للدراسات املصرفّيةو يف جامعة القّديس يوسف  املدراءو  الرئيس والعمداء
(ISEB)  ت له كلٌّ من جامعة عدَّ أَ  الةي ها هو اليوم املبارك، ةاملصارف اللبنانيّ و

 يفة األكادمييّ  نشاطاتاليكون بداية ل ABL)) مصارف لبنانمجعّية و  القّديس يوسف
ليوم املبارك ليس هةا ا من الواضح أنّ . ISEB)) إطار املعهد العايل للدراسات املصرفّية

مصارف مجعّية و ذستند جامعة القّديس يوسف ، كشريكنينا،  ألنّ  من قبيل الصدفة
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 الةي، (CEB)هي خربة مركز الدراسات املصرفّية  خربة كبريةإىل ذاريخ طويل و  لبنان
املصريف اللبنا ي حيث أعدَّ وأّهل اآلالف من الكوادر على جّلى للنظام خدمات  قّدم

ّط خب مدّونًا (أكتوبرذشرين األّول ) 41ذاريخ  . وسوف يكونقواعد أكادميّية متمّيزة
 اونالتعألّن  ABL مجعّية مصارف لبنانيس يوسف و ات جامعة القدّ يف حوليّ  ذهبّ 

ة يف خادصّ االحتفال هبا  يتمّ و  ُُيتفى هبا ال بّد من أن املشاركة والتبادل والشراكة أمور  و 
 ُيّتم علينا، وهةا .واالنكفاء على الةات من الفرديّة مناخ  فيها مع الزمن  سادبلدان 

والشراكة لبناء  الةكاء اجلماعيّ و  املشرتكة ز على األعمالأن نركّ  ،ودصاعًدااآلن من 
 وهةا االقتصاد،. عرفةأم اقتصاد امل اادي  وذعزيزه، أكان ذلك االقتصاد م اقتصادنا

ألنّه الرأمسال  ينبغي ذنميته على الدوام أمانة لبنانّية بني أيدينا،هو  اقتصاد املعرفة،
 ثروة لبنان العلمّية والفنّية واألدبّية. البشري املتمّيز،

ني الةي مقابلة مع أحد املصرفيّ  يف أحد األيّاماء، كنت أقرأ ها األدصدقاء األعزّ أيّ 
من  تياطيح: "املصرف هو مصدر وخمزون إالعبارات التاليةبا للمصرف أعطى ذعريفً 

ي مهنة نبيلة ه اإلدارة املصرفّية هلةا السبب،. و املؤّسساتمن األفراد و  لكل   القدرات
ة مصرفيّ  معاهدَ و  ات  مؤّسس كان إنشاءُ . "أكثر إقداًمامن هم هبا إىل عهد يُ  جيب أن

 واملايلّ  عام قد رافق النمّو االقتصاديّ  111أكثر من ة يف بريوت منة مساِه ة عائليّ و 
. وهةا يعين ملنطقة بأكملهاا لدولإنشاء بىن ، كما رافق والرتبويّ  والصناعيّ  التجاريّ و 

 انشاطً  كان وال يزال  هولكنّ  طفيلي ا أو مهنة جانبّية عمالً ليس  القطاع املصريفّ  أنّ 
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جامعة  أولت ،هلةا السبب. جميعلل فائدةمصدر و لبنان احلديث، لبناء  اأساسي  
 عام 111ة منة والتجاريّ  واملالّية ةاالقتصاديّ  قواننيخادص ا للاهتماًما يس يوسف القدّ 
ــالن واآلباء ڤعلى يّد العالّمة بول هو 1111يف السنة  ة احلقوقذأسيس كليّ  مع

شهادات  نحم، بالضبط عاًما 01، منة 1161يف العام  اجلامعة تبدأو  .اليسوعّيني
يف  ل من أّسسأوّ كانت جامعتنا  و  يّة من كلّية احلقوق نفسهااالقتصاد العلوم يف ُعليا

اليوبيل اخلمسيين، فال هبةا لالحتو . يف لبنان يّةاالقتصادعلوم لل ةً كليّ   1191العام 
، ادة حاكم مصرف لبنانسع يلقيهشرف لنا أن نسمع هةا الدرس االفتتاحي الةي 

 .يّةاالقتصادالعلوم ة كليّ   حتّضر هلاأخرى  مناسباتعن  قريًبااإلعالن  ولكن سيتمّ 

نصف هنا مدراء نُ  الّ أ يّها األدصدقاء األعزّاء، يف سياق هةه األمور، كيف لناأ
بنانّيني وغري اللبنانّيني الل ودائععلى  القطاع املصريف اللبنا ي الةين عرفوا كيف ُيافظون

 يّةاليت رافقت احلياة االقتصاد الصعوبات املختلفةلرغم من على ا موذنثمر و ذُ  اوجيعلوه
ة احلاسّ  ، كانتباإلضافة إىل احلدس اللبنا يّ ف؟   اليوممنة أكثر من قرن وحّت  ةاللبنانيّ 

يف اّّتاذ القرارات  احلكيمو  راملتبصّ  اإلدارة اجلّيدة واحلكم دائًما هوجّ ذ السادسة
إفالس وذدهور بعض  دصعبة بسببأوقات ب . دصحيح أّن هةا القطاع مرّ الصائبة

 سلطاتهيئات القطاع اخلاّص والفعل  هو ردّ  كيد عليهجيب التأ ما املصارف، ولكن
، وعدم بطريقة جّيدة إلدارة األزمات ما يف وسعها بكلّ  قامت اليتاملسؤولة  الرمسّية

 .بعض التصّرفات الوخيمةمن جرّاء بتلويث القطاع بأكمله  السماح
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 سعادة احلاكم،

 مارستموها يتال للقطاع املصريفالبصرية الصاحلة  احلوكمةعلى  نثينكيف لنا أاّل 
نقل إىل قطاعات ذُ ب أن جّ تو ي حوكمة يوه، حاكمّية مصرف لبنان ركزمذبّوأمت  ةم

حباجة إىل  لستُ . جمّردة من احلياة رّّبا أدصبحتة اليت ة اللبنانيّ احلياة السياسيّ أخرى ك
ة ة والدوليّ احملليّ  وسائل اإلعالم خمتلف ،أفضل ميّن  ،هقولما ذو من اخلرباء ذكرار ما قيل 

من  . ولكن،يتم احلصول عليهااملتعّددة واجلوائز اليت استحقّ  األلقاب ّبناسبة منحكم
، ةفّعالال الكّنه ةاملتأنّي، سابق علمعن  اليت ُُتارس، ةاملتبّصر الصاحلة  احلوكمةذلك  دون

للوطن  م النزاهة والوالءيَ قِ  على أساس ةقائمال اهلكنّ  ةديثاحل، و املنفتحة الكّنه ةوجِّهاملو 
 هلوال هةالنظر لكّنها الواقعّية، والتضامن االجتماعي، املستندة إىل رؤيا بعيدة 

 املتبلبل اإلقليميّ و  احملليّ الوضع يف  املصريف ما هو عليه اليوم القطاعملا كان  ،احلوكمة
مصرف لبنان  وأشكر فريق كم. امسحوا يل أن أشكر األكثر جودةاالقتصاد  الةي يهزّ 

قطاع التعليم العايل لذطّورها ودفعها إىل األمام و  لتأكيد جلامعتنا هادعمعلى سياسات 
ب طالّ نخفضة واملوهوبة إىل املفائدة الذات  والتسليف نظام القروض بفضل
ا من هةه سنوي   طالب من جامعتنا يستفيدون 1211من  أكثرحيث إّن ، عاتاجلام

قبل شهر  يف أن ُتنحكم Euromoney جمّلة مل ذغفل. يف هةا السياق، القروض
أفضل حاكم مصرف ، جائزة "4110و 4111و 1116 األعوامة الرابعة بعد للمرّ و 

 يف مواجهة يّ النقد للتعامل . إّن إدارذكم"4111مركزي يف الشرق األوسط للعام 



6 
 

، وذأثريها على اجلوانب سوريا ة، وخصودًصاة يف البلدان العربيّ األمنيّ  املستجّدات
الةي حّث اخلرباء  السبب الرئيسيّ  ة يف لبنان، هلية واألمنيّ ة واالقتصاديّ السياسيّ 

استطاع أن مصرف لبنان  نّ إ حيثهةه اجلائزة،  محتفى به ليحوز علىالختياركم ك
ر النقدي من االستقراوعلى ، ةالسوق اللبنانيّ الثقة جتاه  على ،إدارذكمُيافظ، بفضل 

على ٪ و  4من بلغ أكثر  ل منوّ معدّ على خالل التدابري الوقائية املّتخةة كما حافظ 
كم حكمدون من أّن حنن متأكّ . ملموس بشكل   املواطنونهبا  ة شعرسياسة اجتماعيّ 

الالجئني السوريني والةي يعا ي منه بلدنا ب اجلديد املتمّثلعبء الط بسيعرف كيف ُيُ 
ات السياحة، وهي نفط آخر للبنان باإلضافة إىل إيراداملستمّر يف  االخنفاضوكةلك 

الربوفسور الةي سوف نستمع إليه ف. ادائمً  ذعزيزهعلينا الةي يتوّجب  التعليمي نظامه
استطاع أن يفرض نفسه  والةي  املرنةللمقاومة اجملدية و  الفعل لقّوة هو مرادف   للتوّ 

 كما النظام املصريف اللبنا ي مرجعّية عاملّية يف احلفاظ على دصورة لبنان.

 ة !احملاضرة االفتتاحيّ  رياض سالمة، الكلمة لكم يف هةه األستاذحضرة 

يس جامعة القدّ  يف (ISEB) املعهد العايل للدراسات املصرفّيةكّل من فليحيا  
 ! ليحيا لبنانو ، ABL)) مجعّية مصارف لبنانيوسف و 
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فتة من لب احلاكم األستاذحضرة ، امسحوا يل وا بإلقاء حماضرذكمقبل أن ذبدأ
أعضاء من  ا املؤلّفةها وجلاهنباسم رئاست، يس يوسف. باسم جامعتناجامعة القدّ 

 .وهي امليدالّية القرمزيّة، ذكرمي من جامعتنا أمسى هيئتها التعليمّية واإلداريّة، أقّدم لكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


