
التكرميي  كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف العشاء السنوي
ولألستاذ سليم حبيب  ،يف بريوت اخلامس عشر يف جامعة القّديس يوسف امِلَهن للمشاركني يف معرض

، يف أوتيل 2017أّّير )مايو(  16 الواقع فيه يوم الثالاثءرئيس جملس إدارة أنرتكونتيننتل بنك، 
 فنيسيا.

 يف هذا العشاء! ،أيّها األصدقاء، أهالً وسهالً بكم يف هذا اللقاء
زالت  ماو  1875السنة يف أهالً وسهالً بكم أصدقاء اجلامعة اليسوعّية اليت أتّسست جامعة وطنّية اترخيّية 

وطن الرسالة، رسالة  هذا، لبنان العظيم اجلودة يف إعداد أجيال القادة الرايدّيني من أجل  لواءحاملة اليوم 
 رأمساله الطاقات البشريّة القادرة يف كّل ساٍح وابع. ! بلد   احلريّة واإلبداع، والعلم

سهامهم إلعرض املشاركني يف املعلى  لنثينكما يف كّل سنة وبعد انعقاد ملتقى املهن يف َحرم هوفلني، نلتقي 
يف إغنائه ويف استقبال الطالب من كلّية العلوم اإلداريّة ال بل من الكلّيات األخرى يف اجلامعة. إنّه ملتقى 

تتفاعل مع قليديّة لكبار الشركات واملعارف اليت يكرب ويتوّسع سنة بعد سنة وقد أصبح حمطّة سنويّة ت
 بتحضريه نظرًا إىل قدرة الطالب الرايديّة ونظرهتم اإلبداعّية يف أكثر من جمال وجمال فتبدأحبضورها املستقبل 

! فنجاح هذا املعرض مردُّه أّوالً إىل املشاركة الواسعة للمؤّسسات على اختالفها وإىل تفاعل مئات الطالب 
وفسور كميل عّساف مع العروض وكذلك إىل عمل اللجنة املكّلفة بتحضري امللتقى وعلى رأسها حضرة الرب 

  مقداًما يف اإلعداد والتنظيم وحىت تنظيم الدعوة إىل هذا العشاء. الذي يستمرّ 
سم أحببناه وجّللناه هو الصديق اذهبنا إىل ونلتقي لنكّرم، وإن فّكران يف التكرمي هذه السنة، فإنّنا طوًعا 

جلمهور عندما كنت رئيًسا لـها يهتّم عرفته من مدرسة سّيدة اوقد والعصامي األستاذ سليم حبيب، العزيز 
الطب واملعارف، أنيًقا كّل األانقة يف كالمه أعالم وكرمي، وقد أصبحا علمني من  يعقوببرباعمه اليانعة 

بناسه  هذا البلدمهُّه أن يكرب و أفكار ومشاريع يف الرتبية والتعليم والصّحة، و  نكتة ظريفة ولباسه، صاحب
 مبستقبله وصيغته الفريدة يف العيش املشرتك وانفتاحه على العامل الواسع وحضاراته املمّيزة. مؤمًنا ،ومؤّسساته

حنمل هذا االسم سليم مًعا، ال ننسى أّنك ما زلت صاحب السعادة وحنن ال ننسى الصديق العزيز سليم، و 
لعبت الدور اهلام على خمتارًا، ف حىت ولو ختّليت عن املنصب  1992يف السنة النائب يف اجمللس النيايب 

 الوطين الصعيد على َدورًا السياسّية لألرثوذكسّية يكون أن وأردتواملوازنة. اللجنة املالّية يف صعيد عضويّتك 



 املبادرات اليت حّققت الكثري من 2009 السنة يف مع رفاق لك األورثوذكسي اللقاء حركة فأّسست العام،
 وأبنائه. الوطن خري أجل من الوطنّية 

رائستك جملس إدارة ومدير عام دارة املؤّسسات املصرفّية يف طرابلس وبريوت حىت إل ةالطويل ممارستكأّما 
، فيدّل على أّنك حبق رجل املصارف والبنوك من حيث معرفتك 1998نتال منذ السنة ونتينبنك أنرتك

ّية والعاملّية. وهذا مل مينعك أيّها العزيز للحركة املصرفّية واملالّية وإحساسك املرهف حبالة األسواق احمللّية والعرب
ء ىعابد، وتنشسليم يف أن تكون اليد السمحاء الكتومة اليت تبين املستوصفات وترّمم الكنائس وامل

التعاونّيات وتساهم يف إمداد الطالب ابملنح الدراسّية بقلب كبري وإميان راسخ أبجيال الغد املتفّوقة وأنت 
البعد اإلجيايب يف رؤيتك لألمور واألحداث.  ذلككما يف البارحة حتّب التفّوق واملتفّوقني. وأحّيي فيك اليوم  

ين ال تشّجع وهي ءة موازانت البلد والعجز املستمر  قرا : "صحيح أنّ  املاغازينجملّلة  منذ أشهر أذكر ما قُلت
إاّل أّّن أوّد أن أعطي صورة إجيابّية للواقع وملستقبلنا. كانت لدّي منذ صغري  ،قلق على املستقبل مثار

ة قناعة أبن الفكر اإلجيايب هو املنقذ ال الفكر السليب الذي ال يقود يف النهاية إالّ إىل الفشل. فحيايت املهنيّ 
غماتّية واإلجيابّية. واليوم مع جتدُّد املؤّسسات الرمسّية، أجد نفسي أكثر اكّلها أتّسست على الواقعّية والرب 

ثقة ابملستقبل اللبناّن بقطاعه املصريف وابقتصاده. فاللبنانّيون هم من الصنف الشجاع واملقدام. حيّبون احلياة 
فعلينا أن نقتنص الفرص املتاحة فنتصّرف إبجيابّية ريقهم. ابلرغم من كّل الصعوابت والشدائد اليت تعرتض ط

 وابلتايل حنصل على نتائج جّيدة".
 ؟ فكيف ال نكّرم صاحب كالم من هذا الطراز

 جامعة القّديس يوسف يف بريوت.  ،فكيف ال نقول له إّنك تستحّق تكرمي جامعتنا
 هلذا الوطن ذخرًا، فبأمثالك تعلو مداميك العطاء والوطنّية. يّها الصديق سليمأ دمتم

شكرًا حلضوركم وعملكم اليومي الدؤوب يف تقوية جمتمعنا وبلدان لبنان، وابلتايل  ،يّها األحّباء مجيًعاوأ
 تدعمون الِقَيم اللبنانّية يف احلريّة والتضامن والعدل والثقافة اللبنانّية العظيمة.

 عشتم،
 القّديس يوسف يف بريوت،عاشت جامعة 

 .عاش لبنان


