
1 
 

 
 الكسليك –ب هادي محفوظ، رئيس جامعة الروح القدس كلمة األ

 الدكتوراه الفخريّة لرئيس مجلس ادارة بنك بيروت
 سليم صفير

 1041نيسان  41
 

 يتبادر حاًل قد يبدو عطف هذين املعطَيني تناقضيًّا للوهلة األوىل. دارة األعمال والعلوم التجاريّة. إالقلب ودكتوراه 
، أن يتالقى أو عنه لآلخر ذات  وبذَل  وحنيًنا عاطفًة وحبًّا بذلك القلب الذي نتغّّن بهكيف ىل الذهن سؤال:  إ

الربح واخلسارة والتخطيط  وإعالء معادلةوعامل إدارة األعمال والعلوم التجاريّة حيث قساوة حساب العقل 
الروح القدس الكسليك،  ، اجلامعة ماحنة اللقب، جامعةعلى هذا العطف ، من جهة،فتزاد والتفّوق على اآلخر؟

ستاذ سليم ستحّق اللقب، الدكتور اجلديد، األماسم من جهة أخرى، يطّل، ابنة الرهبانّية اللبنانّية املارونّية، و 
ن كّل ذلك، تصويب تفكري يف عالقة القلب واألعمال والعلوم نتج م. ويدارة بنك بريوتإ، رئيس جملس صفري

  التجاريّة.

؛ 58. 87: 87؛ 2: 35)مز  مركز املشاعر العاطفّية، بل إنّه أيًضا مركز اإلميان كونهبفالقلب ل يُفقه فقط 
اّلذي  احلسابّ  وللمنطق ز كّل ما ل خيضع للمحسوسفهو مرك .(2: 2وهو مركز الفهم )أمثال ، (88: 78

وللقلب أسراريّته اليت تزيده رونًقا  مركز املبادئ واملثالّيات. أي القلب،فهو،  ينربي أحيانًا على أنّه الوحيد الصاحل.
ا ندرك أّن هناك أعلى من جيعلنوحنن عاجزون عن فهمه بكلّيته. وهو  هو يعلو مفهومنا العادّي لألمور،فوجاذبّية. 

له التأثري  هو مركز غري احملسوس اّلذي احملسوس. ولكّنه، يف تكوينه هذا بالذات، ل يبقى بعيًدا عن واقعنا، بل
 . كّل حمسوس، ل بل هو حمّرك  ى احملسوساملباشر عل
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واليت يُراُد هلا  هتا هي احملسوسّيات يف يومّيات اإلنسان. لكّل مّنا أعماله، صغريًة كانت أم كبرية،دار إواألعمال و 
العلوم عمال وفق دارة األإتبدأ قواعد و ىل النتيجة الفضلى. إليصل  مّنا املنطق كل    لُ فُيعم  . اإلدارة والنجاح ُحْسنُ 

ظهر لذاته ولآلخرين قديرًا، سّيًدا على ، ليَ وحسن تدبريه املّتبعة، وتوضع حسابات الربح واخلسارة ويربز كّل ذكاءه
، أّن القرارات اإلداريّة الكبرية جيب أن ولكّن العلوم اإلداريّة راحت تتيّقن أكثر فأكثر .من أرباهبا األعمال وربًّا

 Harvard Businessجمّلة ا، مؤّخرً  ،واملعطيات العملّية، كما بّينتها عّدة دراسات أوردهتاتتعّدى حتليل األرقام 
Review عامل الالحمسوس، أو اإلميان، أو  أنّ  أوسع، مطّرد وبشكل . فيبان من ذلك، بشكلاملتخصصة

جناح إدارة األعمال.  له التأثري املباشر على ،القلبكنونات ص مبلخّ او ما يُ  الثقة،النظرة، أو احلدس، أو املبدأ، أو 
ووفق حدس ووفق قّوة قرار،  يسري عليه اإلنسان،كفي احلساب، بل جهوزيّة الذهن ضروريّة وفق مبدأ حيايّت فال ي

وهي احلالة  ملعة من خلق كبري وضعه اهلل فيه. وشخصّيته إّّنا هيوحدسه أّن ذكاءه  ووفق حالة يعي فيها اإلنسان
عي اإلنسان من خالهلا أّن اخلالق أب للجميع، فاجلميع إخوة، وأّن كّل عمل هو ناجح إذا ما ساهم يف اليت ي

يف  هذا العمل ذا ساهمإ ّل إ. ليس هناك عمل ناجح ، أي الفرد والعائلة البشريّة سويًّاإّناء األنا والنحن يف آن مًعا
 . ن تعّلمناأ، كما حيلو للكنيسة الكاثوليكّية يف كّل أبعادهّنّو اإلنسان، كّل إنسان بدون أي متييز، وكّل اإلنسان، 

 ىل الالحمسوس أيًضا، وينجح. إمـًا أّن الالحمسوس وراءه، يف الزمن ويف األبعاد، فريكن عال   ،احملسوسَ  يدير اإلنسانُ 

و أفال يعود طالق عطي لكّل منهما ملء معناه. زيّن كليهما، وييي عمال، الذدارة األإنصهار القلب و هو، إًذا، ا
يفرح   ذي من خاللههو املعّن اإلجياّب لألعمال والعطاء املعّن للوجود. إيف  ضروريّ  تناقض بينهما، بل تكامل

دارته. هي قّصة إته، ويفرح كّل ذي قلب أنّه يعكس فرح قلبه على ىل قلبه يف ادار إجّيد بأنّه يركن كّل إدارّي 
الكثريون الكثريون على . هو شعور حيّرر اإلنسان من البعاد الذي يفرضه الوزنات تنجلي يف يومّيات كّل مّنا

القلب واإلميان من جهة وعلى األعمال من جهة أخرى. هو القلب يلّون األعمال وهي األعمال تسمح للقلب 
 أن يكوَن حمسوًسا. ب

دارّي ناجح بامتياز، وهو ذو قلب يرشح ابتسامة إفهو  حني نالقي الستاذ سليم صفري.نفهم جّيًدا هذه احلقيقة 
نسان يشوع بن سرياخ، يف العهد القدمي، حني يقول: "قلب اإل كلمةُ   على احملّيا، فتلمع يف البال، حني نالقيه،

 . ("23: 85)يشوع بن سرياخ  "يعطي مالمح الوجه، إّما فرًحا وإّما حزنًا

 Bankerاليكم كالم القلب، كالم املبدأ الذي باح به جملّلة المح أعماله. ومالمح وجهه، تؤيّدها مالمح أقواله وم
Middle East أنظر، على الدوام، إىل ما يعلو الرشاقة والتأقلم 2185ّول ربعة أشهر، يف كانون األأ، منذ" :

وضرورة فهم األمور يف إطارها الزميّن. أنا يف القلب رجل مصريّف تقليدّي وأؤمن بالقيم املصرفّية التقليديّة. القيمة 
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أّما قتصاد يتغرّي. تتغرّي. ال التكنولوجّياتّول عندي. املقام األاليت حتتّل املركز األّول هي الثقة. الثقة هي يف  احملوريّة
كذلك، كالمه منذ ما يقارب السنتني، حني   يجب أن تكون ثابتة". هو مبدأ، هي الثقة، وهو اإلميان.فالثقة 

إىل  بياًل ، حني نّصب اإلجيابّية س2182تفّضل وقبل دعوتنا لكي يكون املتكّلم الرئيسّي يف حفل التخرّج يف متوز 
كذلك،   .ةاهلجرة هدفًا هلم يف احليا جيعلوا منليها، طالًبا منهم أّل  الوطن ودّل الطالب واخلّرجيني عالثبات يف

 حاديثه يف اللقاءات الشخصّية تنّم عن قلب متمّتع بإميان وثقة وصالبة.أ

ا مصرفيًّا يفاخر هو به، ًـ بّن عاملالجتار بالوزنات واعالئها شأنًا. فهو مالمح أعماله، هي هي، مالمح فرح و 
ختّطت  مل هذا اإلنسان اجلريء واملغامر، صاحب القلب القوّي والطّيب.ويفاخر به كّل ناظر بصفاء إىل ع

 اإلنسان، خاّصةفهو بّن األعمال وأعالها، وانتبه إىل  حدود مصرفه لبنان لتصل إىل بلدان عديدة ومنها اسرتاليا.
عنهم بالذات، نك. فكان من الالفت أنّه اهنى حديثه يف لقائه مع اجملّلة املذكورة أعاله، شركائه وموظّفيه يف الب

بطاقاهتم اليت تدفع األمور إىل األمام يف املصرف. وهو انتبه إىل اإلنسان، من خالل التفاعل مع جمتمعه،  مشيًدا
يسأل يد قلبه أن تشرّع أبواب أعماله  . فهو ل ينزوي يف عامل أعماله، بلالطالب واملتفوقني، ومع اجلامعاتمع 

ا كاريتاس لبنان يف عّدة مشاريع، فمّد يده إىل جرحى احلياة وإىل إىل اإلنسان، كّل إنسان. فكان أن ساعد أيضً 
، الجتماعي ع من إميانه، صاحب قلب، متشّرب من تعليم الكنيسةفهو، بكّل ذلك، مشبمهّمشي الوجود. 

إىل الذهاب  فيه الذي يدعونا "فرح الجنيل"، الرسويّل األخري لقداسة البابا فرنسيس الذي يظهر جليًّا يف اإلرشاد
يف هذا اإلرشاد الرسويل، يقول قداسته: "األعمال  إىل ضواحي احلياة، مفّتشني عن كّل حمتاج إىل فرح اإلجنيل.

 (.215 أىمى للحياة" )عدد هي دعوة، وهي دعوة نبيلة، اذا ما شعر املنضوون إىل عاملها أهّنم مأخوذون مبعّن

 قلبه. علىوجهه، تدّل  كالمه ومثلُ   ، مثلُ فأعمال الستاذ سليم صفري

ستاذ سليم صفري، يف وهو، أي األوإّن يف اسم البنك الذي يرأسه، قلب، إذ إّن بريوت عاصمة لبنان، قلبه هي. 
هذه الوجوه الكرمية حاضرة بيننا، يف يوم ، يف وجه لبنان املتعّدد. لذا، نرى وحاضر ب اجملتمع اللبنايّن عاملقل

خّص من احلضور قرينة السيد سليم أو  تكرميه يف جامعتنا، فلكّل منكم مشاعر الشكران على حضوركم بيننا.
ّنين أعود إو  .هماا هلا عن هتايّن بنجاح آخر تزدان به عائلتمعربً  ماري كلود عسيلي صفري،العزيزة  صفري، السّيدة

إذ افّكر باسم عائلتكم، حضرة الستاذ سليم، فإّن عائلتكم هي يف قلب لبنان ويف ضمريه، إذ إىل مفهوم القلب، 
منها خرج بطريرك الكنيسة املارونّية على مدة مخس وعشرين سنة، صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال 

ة والشكران على حضوره بيننا البنوّ  عواطفر اهلل بطرس صفري الكلّي الطوىب، الذي اتوجه اليه باىمى مار نص
بينا صاحب أتوجه إىل رأسنا وراعينا و أاليوم. وبني القلب والرأس حكاية سري اإلنسان إىل األمام يف الوجود، فإنين 

الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوىب، مبشاعر البنّوة والحرتام، فقد تكّرم بأن 
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، الذي تال علينا السامي الحرتام ا بيننا بشخص سيادة املطران بولس الصّياح النائب البطريركي العامرً يكون حاض
 .شهادة غبطته عن الدكتور اجلديد

يتكّلم اليونانّيون، يف حضارهتم العريقة والقدمية، عن الصداقة بالقول إّن لألصدقاء حضرة الستاذ سليم صفري، 
أّن األصدقاء يتالقون على القيم واملبادئ واملثالّيات. هو منطق القلب جيمعكم إىل بذلك  مشريينقلًبا واحًدا، 

بينا أالكسليك، خصوًصا. أسوق اليكم حتّيات قدس  –بالرهبانّية اللبنانّية املارونّية عموًما، وجبامعة الروح القدس 
ا على حضوره بيننا وعلى قلبه الذي يضً أ شكرهأالذي هو ، هوتقديرَ  العام البايت طنوس نعمه السامي الحرتام

مّل من القول إّن لبنان هو يف أنتم حاملون الكثري من القيم اليت حتملها هذه الرهبانّية. إّنين ل أيغمر به الرهبانّية. ف
كّل وهي يف خدمة كّل انسان و  ّن قلبها معه وعليه، على الدوام،إو  قلب اىمها: الرهبانّية اللبنانّية املارونّية،

 النسان، يف اوجه عديدة، ومنها التعليم العايّل. وهي تقوم يف خدمتها، وفق رغبة قلب الكنيسة وحّبها للبشر.

ستاذ سليم صفري، أّنكم مزنّرون مبفهوم القلب، يف خضّم النجاح الكبري يف عامل األعمال. لذا أفانتم ترون، يا 
مال والعلوم التجاريّة. ولذا يطيب يل، باسم جملس جامعة الروح عا مبدأ التالقي بني القلب ودكتوراه األيفهم جليًّ 
أن ألقي على كتفيكم عباءة القلب الذي أشكره على قراره وعلى حضوره اليوم معنا، الكسليك،  –القدس 

دكتوراه ا يف اإلدارة. إهنّ  اّلذي متّيزمت به قتفوّ عمال والعلوم التجاريّة، عالمة الواألعمال، عباءة الدكتوراه يف ادارة ال
 .يف القلب واىل القلبو من القلب، 

 


