اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف ،خالل مأدبة العشاء
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

عساف ،والذي أقامته كليّة إدارة األعمال والعلم اإلداري يف
غسان ّ
التكرميي لألستاذ ّ
اجلامعة اليسوعيّة ،يف أوتيل فنيسيا ،يوم الثالاثء الواقع فيه ّ 10أّير .2016
هإّنا اجلامعة اليسوعيهة،
جامعة الوطن من خمتلف مجاعاته وأطرافه ،جامعة املائة وأربعني سنة من التاريخ،
جامعة العلم واألخالق و ِ
القيَم قِيَم لبنان التأسيسيهة،
مجيعا هلذا اللقاء املميهز،
نقول لكم أهالً وسهالً بكم ً
املشعة إبميانـها،
جتمعكم يف العشاء اللقاء الكبري هذا  ،ابلقلوب اجملتمعة احملبهة ه
كل سنة يف إجناح ملتقى املهن،
جتمعكم لتقول لكم ً
شكرا أنتم الذين سامهتم كما يف ه
املتخرجني للعمل.
املتخرجني ،ه
احلَ َدث الذي يفتح الباب أمام مئات الشبهان ه
وهذا امللتقى الذي تقوده كليهة إدارة األعمال والعلوم اإلداريهة بنجاح فريد بشخص عميدها
األستاذ طوين جبيلي وابحرت ٍ
اف كبري يتعاظم سنة بعد سنة ،من توقيع األستاذ املدير كميل
عساف،
ه
كل الذين شاركوا يف امللتقى،
كل سنة إذ ه
نكرم ه
واليوم كما يف ه
غسان
نكرم ً
إهّنا ه
أيضا شخصيهة العام وامسها جنم المع ،يسبق ظلهه إمسه وجناحه هو الرئيس العزيز ه
عساف،
ه

فأقول إنهه من الصعوبة مبكان التح هدث عن شخص آخر فتسجنه يف بعض الكلمات
غسان توفيق
واملقاطع .فكيف إذا كان األمر متعله ًقا مبن حيتفى أبمره اليوم  ،األستاذ الرئيس ه
عساف.
ه

إنهين لست بوارد قراءة سرية ذاتية عليكم .نعرف إنهه مصريفي ورجل أعمال منذ عقود ،إاله أنهه
وحمّب عمل اخلري .ما زلتم حضرة
من طينة القادة والرايديهني وفوق ذلك هو من مريدي ه
الرئيس ماسكني مسرية مصرف عريق من مصارف لبنان ،بنك بريوت والبالد العربيهة ،وذلك
عاما له ومنذ السنة  1996حيث انتخبتم
مديرا ً
منذ السنة  ،1992السنة اليت عيهنتم فيها ً
تبوأمتوه ومل تبلغوا
ومديرا ً
عاما للمصرف نفسه .نعرف أ هن هذا املنصب ه
ئيسا جمللس اإلدارة ً
ر ً
األربعني من العمر ،يف حني أ هن آخرين انتظروا املقلب الثاين من العمر فرفعت البنك إىل
مرتبة متق هدمة من مراتب الئحة املصارف يف لبنان وجعلتم منه قِبلةَ العارفني ومالذ املودعني.
وهذه الثقة اليت نلتموها من األقربني واألبعدين ،جعلت الكثريين من أصحاب القرار املايل
مدرجا يف جمالس إدارات الشركات واجملموعات
واالقتصادي يطلبون امسكم ليكون
ً
مؤسسة الودائع وكفاالت والشركة املاليهة اللبنانيهة وأليانز  Allianzوغرفة
املتخ ه
صصة مثل ه
عضوا يف جملس إدارة املعهد العايل للدراسات
التجارة الدوليهة و ً
آخرا ،يطلبونك ً
أخريا وليس ً
معا مجعيهة مصارف لبنان وجامعة الق هديس يوسف.
املصرفيهة الذي حتمل مصريه ً
غسان،
حضرة العزيز األستاذ ه
إن توقهفت على أمور معيهنة يف حياتكم املهنيهة والدراسيهة ،فإهّنا أتوقهف عند ثالث :
ّأوالً ،لقد أمتمتم دراستكم اجلامعيهة ال يف لبنان بل إنهك هاجرمت اهلجرة اجليهدة إىل جامعة
عز حرب اآلخرين على أرض لبنان ،فالتزمتم االلتزام اجليهد بدراستكم اهلندسيهة،
مانسشرت يف ه
ابلرغم من جماالت االجنذاب إىل مبارايت كرة القدم اليت تبعد أحيا ًًن عن الدراسة .حنن
نعرف أنهكم مل تكونوا من قدامى املدارس اليسوعيهة بل اتبعتم دروسكم يف الليسيه الكربى
حيث كنتم من اجمللهني بني أترابكم ،إاله أنهكم ،كما قلتم يل ،كان لديكم نيهة الدخول إىل
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مدرسة اهلندسة يف اجلامعة اليسوعيهة وكنتم قد قبلتم يف عداد طالهبـها .إاله أ هن الظروف األمنيهة
حالت دون ذلك ،وابلتايل أقول إنهه يكفي أنهكم ف هكرمت يف اجلامعة اليسوعيهة ،حىت تعتربوا
من قدامى اليسوعيهة وكأنهكم شربتم من منهلها وأكلتم من معينها.
أدق القواعد اخللقيهة واإلتيكيهة يف عملكم
واثنيَا ،نعرف كم أنهكم حريصون على إتباع ه
عمل آخر هو العمل اإلنساين
ًنجحا ر ً
املصريف ،ولذلك أتى هذا العمل ً
ويكمله ه
ائدا ،ه
وجيمله ٌ
استنادا إىل املسؤوليهة االجتماعيهة اليت يتحلهى بـها اإلنسان امللتزم قضااي اإلنسان
لوجه اللـه و ً
املؤسسات الرتبويهة واالجتماعيهة
والوطن وأنتم خري امللتزمني بذلك .تطول الئحة ه
واالستشفائيهة واملنظهمات غري احلكوميهة واجلمعيهات اخلرييهة واألهليهة واملدنيهة اليت أحسستم
معها وبرساالهتا فوددمت املشاركة يف محل قضاايها ومساعدهتا لتحقيق أهدافها وتوكيد
مراميها .كيف ال وقد أخذمت هذه املزااي عن املرحوم والدكم وعن العزيزة والدتكم عايدة وعن
تقاليد العائلة وأهل العرفان والكرم واألخالق ! وها هي عائلتكم تسري على الدرب نفسها
درب األخالق والعطاء ،واملسؤوليهة االجتماعيهة هذه ال تروّنا كشيء إضايف على عملكم
ترتددوا يف أخذ املبادرات ضمن
يتجزأ من املهنة حيث مل ه
املصريف بل إنهكم تعتربوّنا جزءًا ال ه
املصرف وموظهفيه حول تعزيز القوى الريفيهة ومحاية البيئة وأتطري القدرات النسائيهة وأتييد
الشبيبة يف مشاريعها ويف مساعدهتا على إطالق املشاريع البنهاءة والواسعة.
أخريا ،إ هن عملكم املصريف مبا فيه من حتديث اإلدارة وجتديد للرسالة وأتهيل للقواعد
واثلثًا و ً
مرجعا حيتذى به ويطلب حكمه يف كافهة اجملاالت .وهذا العمل
واإلجراءات جعل منكم ً
مؤسساتيهة
مؤسساتيهة ال بل مدرسة ه
من الناحية التقنيهة رافقه عمل دؤوب على خلق ثقافة ه
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تعىن ابلتشديد على تعزيز روحيهة فريق العمل ،واالنتماء واهلويهة .فستهون سنة من عمر املصرف
طبَـ َعتها إدارتكم احلكيمة الرايديهة.
إ هن جامعة الق هديس يوسف لفخورة اليوم أبن ت هِ
كرمكم وهتديكم يف هذه املناسبة درعها ،من
ًنحية ،وميداليهتها اليت حتمل رمز املئة واألربعني من العمر من ًنحية أخرى .حنيهي ابلتايل
وحسكم الوطين الذي يدعو إىل احرتام امليثاقيهة
شخصكم الكرمي وعملكم الدؤوب والناجح َّ
بعز
وجل أن يعطيكم وفق نواايكم وأن يؤيهدكم ه
ومحاية العيش املشرتك اللبناين داعني اللـه ه
عز ه
املودة واحملبهة واإلتقان واإلميان،
كل إنسان ،ابلكثري من ه
ساعده ونعمل ً
معا من أجل اإلنسان ،ه
ومن أجل الوطن اللبناين ،ليبقى علمه عاليا ،علم العلم والثقافة و ِ
القيَم ،لبنان الذي هو أكرب
ً
من وطن ،لبنان رسالة اإلبداع واحلريهة.
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