
ب كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخريج طّل 

، في الساعة الخامسة من بعد 2018( نوفمبر) الثانيتشرين  2المعهد العالي للدراسات المصرفّية، في 

 الظهر، في مدرَّج غولبنكيان، حرم العلوم اإلجتماعّية.

الُدفعة  عّزاءنا الطالب من، أ (نّ )منكم ( ة)ال يسعني إال أن أبدأ كلمتي بتوجيه التهاني إلى كّل واحد  .1

خّريجي المعهد العالي للدراسات المصرفّية في جامعة القّديس يوسف في بيروت وجمعّية لالجديدة 

عملتم بجهد جهيد لمّدة  لقد. تكمكليّ جدد من ال المتخّرجينمصارف لبنان، وأنا أقف أمامكم، أعّزائي 

عامين أو ثالثة أعوام على األقّل وها أنتم تجلسون على مقاعد من يتقّدمون للحصول على شهادتهم 

بهذا الدبلوم بفخر وشرف وليس كغنيمة مكتسبة بطريقة مغتصبة ولكّنها  ن وحو كحّق وليس كهدّية، ويلّ 

ما في ، ال سيّ ة القّديس يوسفجامعدبلوم  بحسب التقليد،في ظّل الظروف الحالّية و . مستحّقة بجدارة

 ةجّيدذي تلّقى تنشئة ر اليفكلت، االسليم ريفكتهذه المرحلة من الدراسات، هو في الواقع إنعكاس لتنشئة ال

ا على ورق إذا التي تبقى حبرً  المحشّو بالمعرفة والمعلومات فكروليس ال ة،لمبادئ التربية اليسوعيّ  وفًقا

ئ ا ونهنّ ي معً دعونا نحيّ . ةفي الحياة اليوميّ  كفايات ومهارات تخضع للتجربةترجمها إلى كان ذكاؤكم ال ي

 الحائزين على 15والـ ة في الدراسات المصرفيّ  الحائزين على الماستر  45الـ ، 60الـ  يجي المعهدخرّ 

 .اإلجازة

  جامعة،وعلى مستوى كلّ سة للتعليم العالي مؤسّ  كلّ على مستوى و ،  وقت مضىأكثر من أيّ و  ،اليوم .2

وغير  ةأصيلو  ةصحيح شهادة ليس فقط ،التعليميّ  ، في نهاية مسارهطالب إعطاء كلّ  حّتم عليناواجبنا ي

دون إجراء بخّفة من   بها قرّ أُ ات ، أو شهادفي جامعة أخرى  أسابيع بضعة قبلا كما حدث علنً  ،ةفمزيّ 
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 واجبنا تسليم شهاداتيحّتم علينا  ؛ يه ضمان الجودةيفتقر إلى ما نسمّ  فيها وتقييم عادل وجّدي تدقيق

 منح بعدم ، في مناسبات عديدة،قادتنا لنالقد توسّ . والعمل وظيفةللحصول على ال جوازات سفر لتشكّ 

ل ، مثلها مثهذه التراخيص ، ألنّ ات جديدة مثل الهندسة والطبّ شهادجامعات جديدة و لخيص االتر 

العديد من  ، ألنّ العاطلين عن العمل الهائل من عددالتزيد من ، وأُعِطَيتالعشرات األخرى التي سبق 

فكيف ة ة للغاية على الساحة المحليّ ، ليست تنافسيّ ةقتصاديّ باإلضافة إلى األزمة اإل ،ةبنانيّ ات اللّ شهادال

 قتصاديّ اإلر فيه الوضع يؤثّ  وقت  مضيعة للوقت في  اهولكنّ . ةوالدوليّ  ةاإلقليميّ  على الساحة باألحرى 

لى تشكيل حكومة في أقصر وقت ممكن، ومن ع ، يحثّ ، من ناحيةذابلدنا وهعلى أكثر من قطاع في 

إجراء تغييرات من أجل  ين في القطاع الخاّص قتصاديّ من الشركاء اإل احازمً  اموقفً  تطّلبجهة أخرى ي

، والمياه ،ة والكهرباءمثل النفايات المنزليّ  كبيرةبعض المشاكل ال من الفساد وحلّ  ة للحدّ أساسيّ ة و هيكليّ 

من المشاكل  اوغيره سوء إدارة جزء من القطاع العامّ  ، باختصارن العامّ يالعجز المزمن والدَ وحاالت 

 .الموازية

 اتستثمار الحكومة بل على اإل تشكيل، في هذه األزمة التي ال تقتصر أسبابها على لحسن الحظّ . 3

 تؤّمنة في مسارها و بنانيّ البنوك اللّ  تسير ة،بنانيّ اللّ  على الطريقة وممارسة السياسة ةالقليل ةاألجنبيّ 

 مّما يشّكل، في اقتصاد بطيء النموّ  تراجع من دون أن يخلو األمر من ،على رغم كّل شيء الضمانة،

بنسبة  ها المالّيةوارداتفي  ارتفاعً إالتي شهدت  تواجهه المصارف اًيا حقيقي  هذا تحدّ  يعدّ . املحوظً  أداءً 

تفاؤاًل  األكثر عاتأكثر التوقّ  فيه ثتحدّ ت في وقت  ٪ 7.1بنسبة  من األموال الخاّص  مخزونها٪ و 13.3

 صالبة من أجل الحفاظ على. ة األخرى قتصاديّ القطاعات اإل نموّ  من ٪ فقط1.5 نسبة تكاد تكون  عن



3 
 

، تفّشية ومزمنةه في مواجهة أزمة أصبحت منموّ  للحفاظ على معدّ من أجل ا، و بنانيّ اللّ  الوضع المصرفيّ 

 ، كما سيقولدأنا متأكّ . مهارةحين بالة مسلّ يجب أن يكون الجيل الجديد من مديري البنوك والموارد البشريّ 

على  ت، عملسوعّيةالي ة، الجامع جامعة القّديس يوسف، أنّ ُدفعتكمباسم  م في كلمته بعد قليل،زميلك

 ممهنتكمن أجل  ملك فيدة للغايةتكون مأن ة من شأنها عمليّ  وكفايات لها إلى مهاراتة لتحوّ الفرديّ  ممواهبك

 .مساتكوتطوير مؤسّ 

الموارد : ضعوا في اعتباركم هذا المبدأ الذي يتّم التأكيد عليه في الكتب الدراسّية التي تتناول القيادة  .4

ينا لد. ةيّ ة الشكلات الرياضيّ ، وليس العمليّ ةتحقيق األرباح الماليّ  هي مصدرالبشرّية الجّيدة والموهوبة 

ة بنانيّ ة اللّ لموارد البشريّ وهو نموذج ل ، الدكتور رياض سالمه،مثال محافظ البنك المركزيّ  القول في هذا

هذا األمر  ؛ رتطوّ كّل و نجاح  هذه الموارد هي أساس كلّ  والتي أظهرت كيف أنّ  التي حّققت نفسها

ة لبناء أو إعادة بنانيّ ة اللّ كبير من الموارد البشريّ  ة التي استفادت بشكل  في الدول األجنبيّ  يظهر بوضوح

نشاءقتصادها، إبناء  ، ال يجب 2018أنتم خّريجو ُدفعة ، اليوم. مهارتهاب تأّلقالة، و إلكترونيّ حكومات  وا 

 ون سات التي ستعملأو في المؤسّ  مساتكفي مؤسّ  كوادر جّيدة تكونواا و مً دُ قُ  ن مبدأ المضيّ ع واضعرِ تُ  أن

األدوات  كم تملكون ة ألنّ المهنيّ  ما في حياتكمً دُ قُ  د والمضيّ الطموح للقيام بعمل جيّ ب تمّتعوا دوًما. فيها

دائًما  م متنّبًهاضميركليكن . مراحلال واحرقتيجب أال و  الصبرب تسّلحوا ، ولكنمالالزمة لتحقيق أهدافك

 !شيء من أجل الخير والعدالة  كلّ  تمّ ى يحتّ  المهنةأخالقّيات قواعد األخالق و ل

لصراخ المتروكين  متنّبهةأن تكون غير  إّن فكركم السليم والمواهب التي تتمّتعون بها ال يمكنها .5

ضعوا في اعتباركم أّن !  بعضالعينيكم عن توّسالت تغمضوا ال تصّموا أذنيكم أو !  والفقراء في بلدنا
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ومهارات ومعرفة، هناك آخرون، طالب في جامعتكم، المئات إن لم يكن اآلالف  ككفاياتما تّلقيتموه 

الذين لن يتمّكنوا أبًدا من الحصول على شهادات من دون مساعدة كبيرة إن على شكل ِمَنح دراسّية غير 

 .مرتجعة أو قروض مصرفّية تدفع الجامعة فوائدها

على تخّرجكم وعلى نيلكم الشهادة التي حين يتّم الحصول أعّزائي المتخّريجن، مّرة أخرى أوّجه لكم تهانّي 

 القاعدة هي أنّ  وقت ألنّ  وفي أيّ أنتم فيه  نصب معليها تدعو إلى تحديث مستمّر لمعرفتكم في أيّ 

سات المؤسّ ا، دً جيّ  مكما فهمت ! م والتدريبلمواصلة التعلّ  ة الجّيدةاألدوات المنهجيّ  مالجامعة تمنحك

إلتزام مجرّد أو  أبًدا اليس هامشي   المهنيّ  ملتزامكإ. ة للبنان لفترة طويلةقتصاديّ الركائز اإلهي ة المصرفيّ 

تهم بقوّ  ن و بنانيّ ن اللّ و اسم لبنان والمواطن يحتفظ أن في ون تسهم ي ذلكفو  وطنال في خدمة مأنت. قتصاديّ إ

 !وفخرهم 


