
 

 

 جذّابة شخصيّة عوده، ريمون

 

 األّول تشرين 31 في الفخريّة الدكتوراه شهادات تسليم حفل في يوسف القدّيس جامعة رئيس كلمة

 .2018( أكتوبر)

 

ساللٍة من المصرفيّين وّقعوا اسم عوده على اليوم إلى درجة الدكتوراه الفخرّية، هو الممّثل الجدير ل ريمون عوده الذي يرتقي
من مكتب بسيط، جعل . ي صيداالة لتحويل العمالت فعندما ورث حّنا عوده من والده وك 1830التاريخ منذ العام  صفحات

اّللبنانّي بمساعدة شقيقه جورج، عمالًقا على الساحة المالّية في بيروت، عمالًقا نجح ليس على الصعيد و بنك عوده،  ريمون 
إّنه ". لعربيّ أسد القطاع المصرفّي ا"من هنا، أعطاك أحد أصدقائك، عزيزي ريمون، لقب . الشرق األوسط فحسب بل أيًضا في

إّنه . وسخائه في العمل تجاه مؤّسسة ريمون عودهمصطلح رمزّي يدّل على قّوة الشخصّية والشجاعة واإلهتمام وخاّصًة الوالء 
 .شغف وحماس لما يفعله ولألشخاص الذين يحيطون بهب يتمّتع

حّتى العام  1938ن العام م ن متابعة دراستهالعائلّية، وأيًضا م ساللتهأنا متأّكد من أّن ريمون عوده إكتسب هذه القيم من 
 لجمهور حيث ال بّد أّنهالمدرسة الثانوّية التابعة لجامعة القّديس يوسف في بيروت التي أصبحت مدرسة سّيدة ا في 1945

بيننا  أللتمس منه حضوره" سوفيل"، في الفيال البيضاء في ال1995مكتبه في العام  عندما قصدته في. مع ريمون نّجار تواجد
كونه في خدمة الجمهور، في القبول، وأستشهد بكلماته،  الجمهور، كعضو في المجلس المالّي للمؤّسسة، لم يترّددمدرسة في 

كان . ؤون البنكبش قيتعلّ ب منه لم يكن ط ل  كان ي  ما  ة أنّ وهي مؤّسسة عظيمة لها ثقلها على مستقبل الشباب الّلبنانّي، خاّص 
نضباط اإل هذا منيعلّ ، في العمق" :ه يقول ، ولكنّ ةشبه اليوميّ  نضباط والقداديسلمدرسة، صرامة اإلمن ا يحتفظ في ذاكرته،

 ".في العائلة ًداجيّ  الذي كان ي راعىذلك 

ترميم جزء  أدارو ، عوده سةلمؤسّ  كرئيسٍ  حياته حيث أّسس القطاع المصرفيّ   تأثير ريمون عوده إلى ما يتخّطى، يمتدّ في الواقع
 .في المنطقة الفنّ معالم انين في الشرق األوسط وتحسين الوصول إلى لدعم الفنّ  وال ملل وعمل بال كللوحفظه لبنان من تراث 

متحف الصابون  الذين قاموا بزيارة ؛ كثيرون هم البّناءم و مرمّ الو ، حقيقيّ الان لفنّ ا ا مفارقاتعيش أيًض في نفس ريمون عوده تف
الرئيسّي  مقرّ الزيارة  يكفي. صيدا، ونادي فقرا في كفرذبيان، وفيال عوده في بيت الدين عوده فيسة مؤسّ  بتحديثه تالذي قام

يده ب  ما لمسه ريمون عودهكلّ  ك أنّ ، ليدر  Kevin Dashكيفين داش  حقيقّية أنجزها، وهو تحفة في باب إدريسبنك عودة ل
قه هو ما حقّ :  ولكن هناك ما هو أكثر.... "ننسى جذورناى ال حتّ : "ق على هذا قائاًل يعلّ وهو . ستثنائيّ ل إلى مكاٍن إيتحوّ 

كشف يذلك الحجر الذي  ،يعشق الحجر المرصوف بحجر آخر ، فهوورؤيته المهندس المعماريّ  باتمتطلّ إحدى التعبير عن 
ة لفّنانين فنيّ الوحات جامع اللّ  ى، روحخر  روٌح أنضمّ ت إلى روح المهندس المعماريّ . بنانيّ البيت اللّ  روح تاريٍخ كامل، تاريخعن 

الدكتوراه  إلى درجة رتفعنجعلك تكيف ال  .وا معروفين بفضل ريمون عودهأصبح هم، ولكنّ اأحيانً  معروفينوغير  معروفين
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كيف لنا أال !  بنانيّ سة التراث اللّ شًطا في مؤسّ اعضًوا ن العديد من المباني وكنت   الذي رفعت   ، أنتة، يا عزيزي ريمون الفخريّ 
يس ب جامعة القدّ من بينهم طاّل و  بسرّية تاّمة،ب، مئات من الطاّل الة و ات الخيريّ الجمعيّ  ثيًراكساعد  عن امتناننا لمنعرب ن  

رؤية نحو ب قيم الماضي المرفقةه بقتعلّ ب. ت البنك وريمون عودهعاتبرّ  يوسف الذين استطاعوا أن يتابعوا دراستهم بفضل
من  ستّ الوالقمم  "فرستإ" جبل إلى قّمة ،لم يكن بعد مشهوًراو  ،شعيامكسيم صعود ة صاحب األعمال الخيريّ رافق المستقبل، سي

 .علم لبنان في أعاليهالعالم ونزرع  ، لنصل إلى قّمة، بال شكّ ّنها إحدى الطرق إ. "الهيمااليا"جبال 

 ،ي ألوبرا أمستردام، وبولفنّ الر مديالو  مسرحيّ المنتج ال، وبيار، في باريس بنك عوده ة، مدير ريمون هو والد العائلة، شيرين
في مجاله  ، كل  لقد حّققوا ذواتهم: " عودة بشأن مسارهم يقول ريمون  .من المقاالت والكتب عشراتالف مؤلّ و  وف الشهيرالفيلس

 ". الفن والرسم المعاصرموني حبّ علّ . ن ليومرشدي لقد كانوا مستشارين. بطريقة رائعة ون نجحهم ي، و الخاّص 

:  اإلضطراب واإلحباط، فكان يقول حولهم ون أولئك الذين ينشر  ر مواقفه تجاهأتذكّ . هو المتفائل األبديّ  ون عودهأخيًرا، ريمو 
بنظر ة تبدو صعبة ومهمّ  جعلي أشارك في أمور أشكر هللا على... "صالته هي على النحو التالي  ".ون لبنانستحقّ هؤالء ال ي"
جامعة من اآلن وصاعًدا، أصبحت ... ". مه تعلّ أل  ما يتبّقى لير كلّ أقدّ . ت فيهكانت جامعتي هي العالم الذي عش. لكثيرينا

 .جامعتك القديس يوسف في بيروت


