اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف حفل ختريج
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
األول (أوكتوبر)  ،2019يف الساعة الرابعة
ّ
طلب املعهد العايل للدراسات املصرفيّة ،يف  9تشرين ّ

مدرج غولبنكيان ،حرم العلوم االجتماعيّة.
من بعد الظهر ،يف َّ

حضرة الربوفسور طوين جبيلي احملرتم،
مجيعا ،األهل واألساتذة الكرام ،وعلى وجه
 .1من الطبيعي أن أبدأ هذه الكلمة ابلرتحيب بكم ً
اخلصوص سعادة الدكتور سليم صفري رئيس مجعيّة مصارف لبنان ،إىل هذه االحتفاليّة اليت
يؤديها املعهد العايل للدراسات
جتمعنا مع ّ
خترجهم يف خمتلف االختصاصات اليت ّ
طلبنا ملناسبة ّ
املصرفيّة.

أتوجه ابلنظر إليكم أنتم
ومن الطبيعي ً
أيضا ،ال بل من الواجب ،واجب الفكر والقلب ،أن ّ
كل واحدة وواحد
طلّب األمس
ّ
ومتخرجي اليوم ،ومنكم من سيعود طالبًا للرتقّي فأش ّد على يد ّ
أيضا ،وهذا
منكم ال ألنّكم استحصلتم على الشهادة من اجلامعة اليسوعيّة بل ألنّكم اكتسبتم ً
املصريف
عنصرا أساسيًّا يف عمله
ّ
كل واحد منكم ً
مرجتاان ،الشخصيّة املميّزة واملتميّزة اليت جتعل من ّ
املؤسسات املصرفيّة،
ويف خمتلف املواقع اليت سيحتلّها .فنحن نعرف ،وأنتم ً
أيضا ،كما إدارات ّ
أ ّن تزاوج املهارات والكفاءات املهنيّة العالية مع املهارات والكفاءات واملواقف التواصليّة واالنفعاليّة
العلمي الذي وصل إليه تلك
متخرج على املستوى
كل ّ
والقدرات التفاوضيّة هو الذي جيعل من ّ
ّ
التامة رغم الصعاب
مؤسسته وتطوير ذاتيّته ابلسهولة ّ
الشخصيّة الرايديّة القادرة على خدمة ّ
والعراقيل.
املؤسسات اليوم هي حباجة إىل هذا الشريك ،وال أقول املوظّف القادر على تعزيز
 .2وكم أ ّن ّ
املؤسسة والدفاع عنها وسط األزمة اليت نعيشها واليت حيمل البعض وزرها يف املصارف
قدرات ّ
السياسي هو الذي يسبّب
املتعشش هنا وهنالك والذي ينخر نظامنا
يف حني أ ّن اهلدر والفساد ّ
ّ

هذه احلالة اليت نرجو أن ال تطول بل ننتقل منها إىل حالة العافية واالزدهار ملا فيه خري شعبنا
وخصوصا تلك الطبقات غري امليسورة واملستورة.
ً

 .3ويبقى يل أن أحيّي جم ّد ًدا الشراكة القويّة والتارخييّة بني اجلامعة اليسوعيّة ومجعيّة مصارف
لبنان يف أتسيس وإدارة املعهد العايل للدراسات املصرفيّة فنعمل سويّة على تعزيز االسرتاتيجيّة
العاملي وكذلك على استدراج العدد الوايف
املصريف اللّبناينّ ال بل
املثايل للعمل
ّ
يف تكوين الطالب ّ
ّ
ملتابعة دروسهم واكتمال شخصيّتهم العالية ملا فيه خري احلياة املصرفيّة اللّبنانيّة اليت ينبغي أن
تستمر قويّة معافاة خلدمة االقتصاد اللّبناينّ .وهذا ما تقوم به مصارفنا :الدفاع عن اللّرية اللبنانيّة
ّ
ولقمة العيش وكذلك بناء االقتصاد املتهالك بفعل العوامل السلبيّة أكانت داخليّة أم خارجيّة.
أيضا إدارتكم مع
أهّنء ً
ّ .4
متخرجي املعهد العايل إّّنا ّ
وإين إذ ّ
أهّنء هذه الدفعة اجلديدة من ّ
الرب الذي أعطاكم
شاكرا ّ
األساتذة الذين بذلوا ويبذلون الكثري من أجل جناحكم وأرفع نظري ً
بكل حمبّة من
ّ
القوة والذكاء يف دروسكم وكذلك أعطاكم أهلً أحبّاء يبذلون الغايل والنفيس ّ
أجل وصولكم إىل ابب الشهادة وحتقيق النجاح.

معا ابملئة واخلمس واألربعني سنة من عمر
 .5أال أعطاان هللا ّ
أايما سعيدة لنحتفل ً
وجل ً
عز ّ
أتسست يف السنة  1875وكذلك االحتفال مبئويّة لبنان الكبري الذي سوف يبقى
جامعتنا اليت ّ
منيعا بفضل شبابه املتعلّم واملث ّقف واملتمتّع بروح املواطنيّة اجلامعة اليت ال تعرف التمذهب
كبريا ً
ً
واالصطفاف بل تعمل بك ّد وجهد لكي يرتفع علم األرز خ ّفاقًا يف القلوب واملنابر.
متخرجي املعهد العايل للدراسات املصرفيّة،
عشتم ،عاشت دفعة السنة  2019من ّ
وعاش بلدان الكبري لبنان!

