
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في حفل تسليم الدكتوراه الفخرّية 
الجمعة  مؤّسسة الوليد بن طالل، يومإلى معالي الوزيرة السابقة، السّيدة ليلى الصلح حماده، نائب رئيس 

، في الساعة السادسة والنصف مساًء، في مدّرج بيار أبو خاطر 2016حزيران )يونيو(  17الواقع فيه 
 )حرم العلوم اإلنسانّية(.

 

 الثناء على السيّدة ليلى الصلح

 

لقب دكتوراه  فرحٍ عارم وشرٍف كبير أن تستقبلِك اليوم لمنحكِ يطيب لجامعة القدّيس يوسف في بيروت وب

 .سّرني بالتالي أن ُأثني على شخصك الكريمويفخريّة 

مة، واحدة مصمّ أة امر  خصالدة الصلح حمادة، السيّ  حضرة زة،ميّ خصالك الم جعلتنا نقّدر ّلقاءاتالعديد من ال
إنسانة فاعلة  خصالة، بنانيّ ة اللّ في السلطة التنفيذيّ  ّيةمسؤولال التي تبّوأت منصًبا كبيًرا منل من النساء األو  

ا ة راسخةمواهب إداريّ تمّتع بتو  ةاإلنسانيّ األعمال و   مجتمعفي ال ةملتزم  .اليوم جدًّ

، من الجنوب إلى الشمال آمالهو  تهومعانا تمام المعرفة في أعماقه،لبنان  يعرف هناك مسؤول لبنانيّ  إذا كان
الطرق الصعبة في  تعبيد، 2003 العام منذ ،تواصلالتي دة ليلى الصلح السيّ  فهيالغرب إلى الشرق، من و 

سة الوليد بن نائب رئيس مؤسّ  الذي تقوم به العمل اإلنسانيّ ف، لهما حدود ال والحاجة كانت المعاناة لبنان. إذا
في  رائًعاا درسً  تعطينايوم،  أسبوع، إن لم يكن كلّ  ة. كلّ يّ طائفة وال جغرافيّ ا حدود طالل ليس له أيًض 

 نادتوحّ  تستطيع أنالتي ، هي ملموسة، ولكن كم )الرحمة( ةيّ روحة والالكلمة السحريّ  تلكة والرحمة، اإلنسانيّ 
ي الت ادجساألأصحاب ومع ، ينجائعالا في التضامن مع ا عميقً درسً  نتعطي ،مسلمين. في ذلكمسيحيين و 

 شخا األ ينوبأّي طيبة تستقبل أرى كيف .هابإنقاذ تقوم ليلى الصلحالتي  يحةقلوب الجر الو  تساء معاملتها
أن تكون في في  ،حمادةآل واصلت، مع أحد أعمدة أسرة  إال أّنك ةسيرتك الذاتيّ  سردلسنا بحاجة ل. المعوزين

 ي عرفتهالذالشهيد رياض الصلح و  المرحوم رئيس الوزراء، ّيةبنانلّ ال دولةسي الخدمة لبنان وابنة أحد مؤسّ 
 على تابعت تحصيلها العلميّ  تيليلى نفسها ال السّيدة كذلكو  ىالثانويّ  عهدفي الم اطالبً  يس يوسفجامعة القدّ 
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ذا  وّجهت ،في نهاية كل حفل هاإنّ من القول  ، ال بدّ العمل اإلنسانيّ  فيلصلح ورقة رابحة يدة العبت السّ  وا 
 السياسة يجب أن تكون في خدمة اإلنسان وليس اإلنسان في د أنّ ؤكّ تر و كرّ ت ذه الرسالةة. وهرسالة سياسيّ 

معرفة ولكن كلمة تعطي لل ةر المدمّ  ةالسياسيّ  الخطب تكشف القناع عن خدمة السياسة والسياسيين، وهي كلمة 
 فخر بهالذي ن بنانيّ اللّ  ة ورأس المال البشريّ مجد هللا هو بناء حضارة المحبّ  أنّ  م معك عنحين نتكلّ مل األ

في  امرأة في تاريخ لبنان إلى أّولوزارة الصناعة ب د عمر كراميعهد السيّ  ذلك عندماّيًدا جالحظنا لقد . اجميعً 
أعلى  ي تّم تعيينهّن فيتاللوا اتبنانيّ اللّ  النساءشعلة عالًيا حملن ي واتياللّ من  جزء  ، إًذا، أنت ـ2004عام ال

 ة.اللبنانيّ ة المناصب في السلطة التنفيذيّ 

مركز العناية باألسنان، في أوتيل ديو دو فرانس، في مستشفى المجتمع، و بالخا   ضخمال اإلنسانيّ  كعمل
لى عنا حثّ يس يوسف، في جامعة القدّ ة عدّ ات كليّ  حرموفي  العائلّية والمجتمعّية للصّحةالجامعّي  المركزو 

ومن  2004عام العليها منذ  ت  لحص د من الجوائز واألوسمة التيالدكتوراه. بعد العدي ههذ منحكل كتعيين
ة العماد ميشال سليمان بنانيّ ة اللّ فخامة رئيس الجمهوريّ لك التي منحها ضابط رتبة ب وسام األرز الوطنيّ  بينها
، 2008عام الفي  السادس عشر سكتة البابا بندة التي منحها قداسة البابويّ ، والميداليّ 2011عام الفي 

ا منحته التي Vermeil "فيرميل" ميدالّيةو جامعات في لبنان،  ستّ  أكثر منة من فخريّ دكتوراه وشهادات 
عام النيكوال ساركوزي في  الرئيس الفرنسيّ  اي منحهتالشرف ال ميدالّيةو ، 2008عام الفي نفسها  تناجامع

في  دة أعمال في العالم العربيّ كأفضل سيّ  ةأوسموعدة  2013عام الجامعة السوربون في  ميدالّيةو ، 2011
 وزّينت  باألوسمة نلت  التكريم حدة ... وبعد أنفي األمم المتّ  2011عام الأو امرأة السالم في  2009عام ال

 ة في قلبك.مكانة خاّص  الجديد سيكون له ا الوسامهذ ا، نعتقد أنّ ا وتكرارً مرارً وحزت  على الجوائز 

يقوله متحّدث جّيد في هذا الظرف. لذلك نحن ما يمكن أن لبعض الكلمات إزاء سّيدتي، ثنائي لك هو تمتمة 
ها ركنتشاالتي  القيم اإلنسانّية مستوى  إلى أعلى دة حملتسيّ ننحني أمام اإلستثنائّي و  ك المهنيّ نكّرم مسار 

أمام  مثاالً  مسارك دة الصلح حمادة، أن يكون سيّ ، نودّ يس يوسف منذ نشأتها. جامعة القدّ ة والتي تشّكل قوّ 
 .يقتدون به طالبنا

ر في المجتمع اح الفكرّي وحّس المسؤولّية والحو من أجل تعزيز رغبتنا في نقل الثقافة واإلنفتاهو وجودك هنا 
 إلى طالبنا وخّريجينا في المستقبل.
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نسانة و ة، ستثنائيّ إطاقة ب زّودةمت  فقط إمرأة نت  لس، أحمادة السّيدة الصلح ةحضر   ال مثيل لها ةز متميّ  إدارّيةا 
 محّببةا شخصية أيًض  شارك بنشاط في تحسين وضع المرأة في بالدنا. أنت  ت ةالفعّ و  ةسخيّ  إنسانةا ولكن أيًض 

يس يوسف ة من جامعة القدّ فخريّ الدكتوراه اللقب  كمنح إنّ والتعاون.  النقاش والتحاور يحلو دوًما معهاو ا، جدًّ 
. تكريمه جامعةال تودّ  ، تفان  ةمن أجل اإلنسانيّ  كتفانيب وًصاصخو  هذه المواهب كلّ ب اعتراف   لهو في بيروت

مين والمعلّ  ءاوالمرضى واألصحّ  HDFمستشفى أوتيل ديو يس يوسف و عدد وافر في جامعة القدّ  باسمف
 .ةالدكتوراه الفخريّ  أمنحك لقبوالطالب، 


