
 

 

 

يف ، يف بريوت يس يوسفالقدّ  رئيس جامعة ،الربوفسور سليم دّكاش اليسوعيّ  كلمة
جامعة القّديس يوسف يف إدارة السالمة  –ختريج الدفعة الثانية من مؤّسسة رينو  حفل

 . 9102أّّير  92 ، يفاإلسكوا يفاملروريّة، 

ا مناسبة اليوم أن أشكر اإلسكوا وكافهة مؤسهسات األمم املتهحدة يف لبنان ملا  إّنه
يقدهمونه من جلهى األعمال واألنشطة لصاحل الوائم والسالم يف بالدان واملنطقة وما تبذل 

 والتنمويهةاالجتماعيهة  يف جماالت املساعدات الكثرية من املبادراتهذه املؤسهسات من 
املهجهرين والالجئني، وهذا همٌّ يضاف إىل اهلموم اللبنانيهة املختلفة أكانت خصوًصا لصاحل و 

مًّا نظهمته ر حول السالمة املروريهة حدًًث هاسياسيهة أم اجتماعيهة. وأييت اليوم هذا املؤمت
 من مآس   حوادث السري على الطرقات ترتكهطورة هذا املووو  وما خباإلسكوا اليت شعرت 

اهلندسي واللوجسيت والنظامي على طرقاتنا فيرتك وراءه املئات ال بل  وما يسبهبه اخللل
اجلرحى من وحااي الطرق وكذلك اآلالم  لدىاآلالف املؤلهفة من القتلى واآلالم النفسيهة 

النفسيهة الصعبة االحتمال على العائالت وعلى األم واألخت واألب واألخ وكافهة األصدقاء 
 وصورة.ذكرى وا حزاًن على الذين ماتوا وابت

واليوم وهلذه املناسبة، حنن سعيدون يف اجلامعة اليسوعيهة أن نقدهم جمموعة من حاملي 
سم االشهادة يف ماسرت السالمة املروريهة الذي حيمل اسم اجلامعة اليسوعيهة ابإلوافة إىل 

 .المةسمؤسهسة رينو الفرنسيهة العريقة، حتت إدارة مؤسهس الكرسي واملاسرت الدكتور رمزي 

 أيهها األحبهاء 

ذلك يعين إنه قيادة السيارة هي فنٌّ ومتكهٌن وانتباه وتركيز وتطبيق لألنظمة. وعكس 
وإن تسبهب السائق املتهوهر  .صبح خطًرا على السائق وعلى اجملتمعأنه قيادة السيهارة ت
وتطبيق  والسجن كارثة تقع على اجلميع من انحية الصحهة والتأمني  يُنتجابحلادث املشؤوم، 



 

2 
 

خيصه لبنان، تطبيق قانون السري اجلديد ليس ترفًا أو  فيما و  .القانون وغري ذلك من األمور
املواطن أبنهه مواطن فال بده من تطبيقه فيه ضافة وإجناز ثقايف يشعر بل هو قيمة مُ فاقًعا إجنازًا 

. ذلك يعين أيًضا فقدان حسه املواطنة احلقه، وسقوط حسه الرايدة يف القيادة. وأيًضا تطبيقه
وعندما ُترتك الطرق من دون أتهيل واحلُفر فيها تسبهب املوت واحلوادث املرهة فذلك يعين أنه 
الدولة أم البلديهة أو غري ذلك من املؤسهسات ختلهت عن دورها القائد والنموذجي كما لو أنه 

موظهفني أو جمموعة من جمرهد  ال عده تعنيها. من هنا أييت هذا املاسرت الذي يُ  ال  صحهة الناس
من القياديهني املهرة الذين  اجديدً  يؤههل جيالً الناس الذين لديهم املهارات والكفاءات، بل 

يقومون بعملهم يف إطار رسالة مهنتهم من أجل خري الناس وحتديد األولوايهت واختيار 
للتخفيف من وقع االصطدامات وآًثرها السلبيهة. خصوًصا وأنه الناس   عةالناج الوسائل

كلههم اليوم يف انتقال وترحال وأنه السيهارة تبقى الوسيلة اليت يفضهلها مثانون ابملئة من سكهان 
 .تنقهالهتمالعامل العريب يف 

حتملون شهادة املاسرت القادة الروهاد يف جمال السالمة املروريهة  أنتمطالهبنا، فهنيًئا لكم 
نوا روهاًدا قادرين وأن حتلهوا املشاكل األصعب ! فكما أنه األستاذيهة اليت تُتيح لكم أن تكو  أو

فمشاكل ينظرون ويتابعون ويصلحون، هم حباجة إىل قادة واالجتما  السياسة واالقتصاد 
ج لدفعات النموذ . أنتم ينظرون ويتابعون ويصلحون السري هي حباجة إىل قادة مثلكم

من مكان إىل آخر.  نسانمان احلياة والصحهة عند انتقال اإلو كون لـها الدور يفجديدة ت
ؤسهسة رينو املوجودة اليوم بيننا بشخص املديرة ملوشكًرا لإلسكوا اليت تستضيفنا اليوم وشكًرا 

 . شازيلاملساعدة صويف 

اليسوعيهة أمينة على عهد على أتسيسها، تبقى اجلامعة  041يف عيدها الـ وأخريًا 
 .خادمة للشبيبة وللتعليم األفضل ولقيم األرض والسماء ،اجلودة واالمتياز


