
 

 

 الطاولة المستديرة خاللعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسو 
يوم  ،التي نّظمتها كلّية العلوم اإلقتصادّيةو للتمويل الدولّي"  قضايا الراهنةال" التي تطّرقت إلى

عة ة مساًء، في قاخامس، في الساعة ال2015 تشرين األّول (اكتوبر) 2اقع فيه الجمعة الو 
 فرانسوا باسيل في حرم اإلبتكار والرياضة.

  
  صاحب السعادة، 

  سّيداتي وسادتي،

يسّرني أن أرّحب بكم اليوم في حرم اإلبتكار والرياضة في جامعتنا، جامعة 
التي و القّديس يوسف، إلى هذه الطاولة المستديرة التي تنّظمها كلّية العلوم اإلقتصادّية 

القضايا الراهنة تحت عنوان "وهي اإلقتصاد والتمويل، لم في عارّواد  تضّم أربعة مدراء
 خّصيًصا من باريس ولندن وبيروت، قاصدين المشاركة فيلقد جاؤوا . للتمويل الدولّي"

المجلس  وهو عضو Coeuréالسادة كوري :  محاضرين هم ةربعأل اخالتهذه المد
 لإلستثمار HSBCاألوروبّي، وسمير عّساف وهو على رأس مصرف  مصرفالتنفيذّي لل

ومن قدامى كلّيتنا، كلّية العلوم اإلقتصادّية، وأالن بيفاني، مدير وزارة المال وأستاذ قديم 
الذي تابع  "Man Group" الـ "مان غروب"في المدير التنفيذي  باز جميلفي الكلّية، 

ب سنتين من العلوم اإلقتصادّية في جامعة القّديس يوسف قبل أن ُيضّطر أن يهاجر بسب
 ب عن امتناني لسماعي دعوةعرِ وأنا، إذ أرّحب بهم بيننا، أُ  .الحرب نحو وجهٍة أخرى

  السّيد العميد جمّيل بغية إحياء هذه الطاولة المستديرة حول موضوع يلفت النظر والعقل.

إّنها لمصادفة سعيدة أن يتّم تنظيم هذا اللقاء تحت شعار اإلبتكار في األموال في 
 فحسب بل يتعّلق أيًضا باإلقتصاد. ل إّن اإلبتكار ليس طبيًّا وبيولوجيًّاحرم اإلبتكار لنقو 

ال نتيجًة إ اآلونة األخيرة على المستوى العالميّ  في الواقع، لم يعرف المال نموًّا في
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ى اآلن آثارها على حتّ  سنقِ  مونحن ل. في العقود األخيرةالتكنولوجيا  لإلبتكارات، بما فيها
 د.قتصااإل "سير" أداء

 40على مدى السنوات ال  العالميّ  لنموّ لكات محرّ ال إحدىبالتأكيد  تمويلالشّكل 
الكثير لدى  اعً صبح تطلّ أى حتّ  عالتوسّ  علىعالم االستثمار واإلنتاج  حثّ لقد الماضية. 

 ".بالغينوالد أ" هميسمّ ن الذينا للنجاح، هؤالء الشباب من الشباب، باعتباره رمزً 

قتصاد عالم اإل عم تواصله فيه في اليوم الذي قطع هنتكاساتا التمويل أيضً لكان 
ة األخيرة ة. األزمة العالميّ يّ نسانة واإلجتماعيّ اإل نتائجهمن  ةً باته وخاصّ ومتطلّ  الحقيقيّ 
 .مظاهر هذه اإلنتكاسات إحدى ليست إال

 وهو يوّفق لبنانلدنا  رتصوّ أن نيمكننا هل ، نسنةقتصاد واألالتمويل واالبتكار واإل
؟ مع تعليم شديد  حالة اضطراب تتخّبط تحت وطأةة المفاهيم في بيئة إقليميّ  هذه بين كلّ 

ص، وقطاع التخصّ  عالي بشريّ جامعات ذات جودة عالية، ورأس مال  ُيعطى في عالٍ 
  .النجاح واإلبداع اّتخاذ طريقيجينا خرّ سيتسّنى ل بحكمة، ُمدار مصرفيّ 

أن نمّهد  ،ينواألكاديميّ  ينواالقتصاديّ  ينالسياسيّ ين المسؤول نحن، ب علينايتوجّ 
 على االطمئنان في بلدنا.أكثر مستقبل يبعث نحو الطريق  لهم

  

  صاحب السعادة،

 سّيداتي وسادتي،

هذه الطاولة المستديرة تتزامن مع إطالق وتأسيس رابطة قدامى كلّية العلوم 
، مع العلم أّن 1980باط (فبراير) عاًما في ش 35اإلقتصادّية، وهي كلّية تأّسست منذ 
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رف حائزين على شهادة من كلّيتنا التي اعدًدا كبيًرا من المدراء اإلقتصادّيين ومن المص
في شهادة اإلجازة  الدراسات على أنّ  ونؤّكدطالب من القدامى.  2000تضّم أكثر من 
 ي إطارف بدأت : فهيمسار طويل في جامعة القّديس يوسف  ولها أقدم في االقتصاد

 العلومة اإلدارة و كليّ  في إطاربعد ذلك و ، 1966عام الفي ة العلوم السياسيّ ة الحقوق و كليّ 
 ،1980 الدبلوم، إنطالًقا من العام لحصول على كي يتّم ال 1975عام الفي  ّيةقتصاداإل

 الكثير ةابّ الش ةؤّسساتمّنى لهذه المال يسعني إال أن . لهذا الغرض إنشاؤها تمّ كلّية من 
 .الجامعة فييجين الخرّ  ّتحاد رابطاتالكبيرة ال داخل األسرةالحضور الفاعل و  من النجاح

على  اعامً  140من جّراء مرور  باالرتياحجامعة القّديس يوسف التي تشعر  إّن 
(نوفمبر)  شهر تشرين الثاني حّتى نهايةبها  االحتفال يتمّ  وهي أعوامٌ  األكاديميّ  التزامها

الذي تساهم  نحو المستقبلالتوّجه  أّيها األصدقاء األعّزاء، ،بعزمصّممة م، هذا العام من
 بسائرالتفكير  مع، والمعنويّ  الفكريّ  زالتميّ في  رغبتهاو  وقناعاتها قيمهاب في صنعه

  .شبابنا خدمة لتزمتي تالو  دالبل في ةز تميّ ملا الجامعّية ساتالمؤسّ 

  .فكونوا على الرحب والسعة في كنفها

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


