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، رئيساش سليم دك   بروفسوركلمة ال  بيروت كلي ة الهندسة في في مؤتمريس يوسف، جامعة القد   اليسوعي 
(ESIB) 3142 (نوفمبرتشرين الثاني ) 41 الكلي ة، فيتأسيس  ةمئوي  بمناسبة رز ل ة االزالزل وزراع حول 

 
 ،األعز اء ها األصدقاءأي  

جديرة بأن  ىنسال ت   لحظةهذا اليوم هو  ن  إول لكم أقن أالزالزل، اسمحوا لي  حول كلي تكممته ي نظ  ذال مؤتمربمناسبة ال
ل في ل ) 71 ت فيبدأ منذ مئة عام،في الواقع، . ESIB)) كلي تكم، كلي ة الهندسة في بيروت تسجل   ت سجَّ  (أكتوبرتشرين األو 

هذا التاريخ. بكيف ال نحتفل بفخر  ،اليوم، و في بيروتة لهندسي  اة الفرنسي  ا في المدرسة طالب   71 ة لدراسات التحضيري  ال 7171
انوا كمشروع تأسيس المدرسة  وراءالفرنسيين الذين كانوا  ألن  بعض ناك شكوك حول مستقبل هذه المدرسةومع ذلك، كانت ه
 ذه الصفة من حسناته هحتويت ما مع كل   فردي ين" ،يينلبنانال فيهمط، بما البحر األبيض المتوس   سك ان ن  يقولون فيما بينهم إ

ن هم وعيوب، و  ى روح التضامن إل ونفتقر ي مهستيعاب، لكن  الا الهائلة علىقدرة الو  يتمت عون بموهبة الذاكرة، ينعفويأشخاص ا 
ارة الفردي   ههذ. تنظيملتي يمكن من خللها تحقيق الواالنضباط ا الي حجر عثرة لتوبا لتخص صأقل  عرضة لو  تجعل منهم تج 

 ."ةالصناعي  للتنمية 

كلي ة  سة مثلحياة مؤس   سنوات نواكب حين. جلي ةواضحة  البحر األبيض المتوس ط لسك انصفات التي ت عطى ال قد تكون
وشاب ات  لشباب ينز  متمي  الالتعليم و  التربية على أساسالقائمة و  إنجازها فيها الذي تم   ةالمهني   التنشئةب بعج  ، ن  الهندسة في بيروت

وسيلة تثقيف إن ها  للكلمة ؛ األخلقي بالمعنىهي مدرسة  ESIB في بيروت إن  كلي ة الهندسة ومن جنسي ات أخرى.يانعين لبناني ين 
من أجل  ونعمليو  ،في خدمة المدينةة وااللتزام اإلنساني  وفي القضايا  المباشر مفي مجال عمله بالكفاءة ونيتمت ع ينقياديل نشئةوت

ي ة طل ب كل، إن لم يكن اآلالف من مئاتال ما يحاول تبي نعندما ن. لخاص  وا في القطاعين العام ،الدول والمجتمعاتتطوير 
نساني  و  كفاءتهم لحظ مدىنأن  نا، يمكنالخليج العربي مثل بلدانفي  هتحقيقمن  الهندسة  نشئت ة الهندسةكلي   . صحيح أن  تهما 

على هذا القدر و ستهم، مع مؤس   قدامى على هذا القدر من التضامن والتعاون اب  طل   ت  رأيا ما ني نادر  ، ولكن  ينمومنظ   أقوياء اأفراد  
أو  يس للبيعلنجاح  إلى تحقيق رسالة كلي ة الهندسةتسعى البعض.  ممع بعضه التضامنسم مدرستهم، و الا أيض   االلتزاممن 

 الجامعة. على مستوىي اتسالمؤس   نانجاحل سج  في  درجبل ين النسيان

 .7يوروكودالتهز  كلي ة الهندسة في بيروت  ،األولى تهاناسبة ذكرى مئوي  ، بماليوم

إلى الصدع  طول هذايصل . منتصف أرضه الذي يمر  في يالرئيس التكتونيقع لبنان على طول الصدع ، يفي الواقع
، دعالصهذا  .تركياجنوب في ( تورسسلسلة من جبال األناضول )  ويصل إلىالبحر األحمر وهو يمر  ب كلم، 7111حوالى 

                                                           

 .ةر األوروبي  لمعاييباالوضع  اة من أجل تزويدهني  تقة، ووضع مجموعة من القواعد الة لتصميم وتبرير اإلنشاءات والهندسة المدني  المعايير األوروبي   1 



2 
 

 األرضي ة هز اتمسؤول عن معظم الالو  رئيسيالتكتوني التشكيل الهو  ،"المشرق صدعالميت" أو " البحرصدع المعروف باسم "
 في منطقة الشرق األوسط.

 لمراصيداب فيما يتعل ق 7111 (ينايركانون الثاني ) 7بتاريخ  77211اعتمد المرسوم في لبنان مجلس الوزراء  صحيح أن  
خطر هذه الظاهرة  لىإته توعية المجتمع الوطني برم  ب نقم لم نإ ناقصةلتدابير ، ولكن تبقى هذه اهاتحديثو  ةاللبناني   ةالزلزالي  
ص نان. وتتلخ  ة في لبالمخاطر الزلزالي   تقص ية شاملة لوضع خط   ، بل من الملح  اأيض   من الضروري، منظورة. في هذا الالطبيعي  

نسبة بمخاطر الزالزل ل المعر ضةة أثناء الزلزال، وترسيم حدود المناطق ة والمادي  من األضرار البشري   من خلل الحد  ة هذه الخط  
 .يهالسيطرة علل لها أطر  ( ووضع الزالزل لمنطقة مصغ رةخريطة عالية )

دوننا بهاالمعلومات التي سوف كل  على  داخلتأصحاب الم السادةلذلك، أشكر  ى م، وأشكركم علفي خطاباته يزو 
 وا،ن، وآمل أن تتمك  7171عام المنذ  يز العلملتمي  ارمز  يهو  كلي ة الهندسة، هوي ة هي ممي زةة هوي  ل ووفاء والء ربونوجودكم، ع

 مة.ديمو أكثر و ا لبناء لبنان على أسس أكثر ثبات   المسؤولينوعي  ايقاظ في نهاية هذه الندوة،

تي تمر  هذا الة إلى الذكرى المئوي   يشير ناأرز الوعد. و علمة على االمتنان ة مار روكز على تل   األرزي زر ع ا، اليوم أيض  
ريات ا ذكأحيان   وهي الكثير من الذكريات من المئوي ة نحملنحن ، والتي تبدأ اليوم. 1171-2171 ادمةالق الذكرى المئويةو  العام
االرز ب وأسوة  ، اءأقويو  باب ابقى شنأن  علينااالرز، ب أسوة  ستمرار في الجودة. اال علىوتحث نا ا عموم   تثير الحماسها ولكن   ةمؤسف
أكثر ف كثرأثابتين  فلنكن، األرز يشيخا، كما أخير  و . إليهمايحتاج  عالمنا ، ألن  اللون األخضر كلون حياة وأمل أن نرتدييجب 

واصلوا فضل   األال ها ال تز أن  بو لكي تحافظ كلي ة الهندسة على ايمانها بنفسها و  خيرنا الكثيرين كي يشملل مدودةم اأغصان  لنكن و 
 فضل  األ ادائم   كونواو  السير ق د م ا

 
  فلتحيا كلي ة الهندسة في بيروت في مئوي تها الجديدة،

   وليحيا لبنانيس يوسف جامعة القد  فلتحيا 


