
الذي كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في العشاء السنوّي 
 ، في كازينو لبنان.2017حزيران )يونيو(  17، في بيروتفي  للهندسةالمعهد العالي  قيمهي

 

 بيروت في للهندسةالمعهد العالي  قدامى وأصدقاء أنتمكم، بين التأث ر كوني ر عن مشاعرعب  لي أال أ كيف 
ESIB ،كلي ة الهندسة شارةالحاملين ، مهندسي المستقبل 2017عام ال ُدفعةيجين من والخر   أنتم المهندسين 
ESIB ، أخرى في بلدان حت ى بلدنا و  في بناءالمبادرين  كونكم تاريًخا بأكمله كيانكمحملون في تالذين أنتم

كرابطة  كنتم من األوائل، و 1913عام الفي مهندسين  تخريجفي  ىولاأل كلي تكمكانت لقد الشرق األوسط. 
 قدامىة الرابطا ل! شكرً  لائاألو  ون وسوف تظل   تظل ون  لكن كم، كمبعد ؤواجا ون اآلخر ، و 1926عام الفي  قدامى

 في راقي والساحرفي هذا المكان العام  كل   وننامعجيالذين  سينالمؤس   عمل تهامواصلل تهاجميع أعضاء لجنلو 
 ! قاعة السفراء

أي عبقري ة في اللغة  « génie »لفرنسي  اهناك الجذر   « ingénieur »" بالفرنسي ة في كلمة "مهندس
، حضرة السي د رئيس الرابطة، والسي د العميد، أن أحي ي العبقري ة والروح اللتين ما زالتا في  العربي ة، لذلك أود 

ٍل رائع  اوالحافز له في كلي تناالتعليم  صميم ل إلى سج  ! كم من الطاقة والخيال وبعد النظر من أجل التوص 
في  من قدامى الخر يجين هم جميعهم من الرو اد 10 000ثر من أك سنة بعد ! 104نستطيع أن نفتخر به ل

حين في  7اتكم. آخر إنجاز  االت الهندسة المتنو عة ! فلنحي  مج د العلوم والفنون الممرش  )بوليتكنيك(  عهد المتعد 
د العلوم والفنون إلى جي ًدا  )مايو(، وأنا أشيرفي شهر أي ار  نجاحات بعد اإلمتحان  4في فرنسا،  المعهد المتعد 

السنة  تو جوا بيروت في للهندسةالمعهد العالي طالب من  4. نجاحات بعد اإلمتحان الشفهي   4الخط ي، و
طالبنا سيتبو أون ف!...  أبًدا ما لم نشهده من قبلوهذا قادم ! تمبر( العهد الفن ي في أيلول )سباألولى في الم

 ! ًما المكان الذي يستحق ونهدو 

وأحيوه  أخذوه على عاتقهمدان بالطبع ألولئك واللواتي الكبير ونجاحه يعو و  الطويل عمر هذا المشروع إن  
هكم. فلنم واألهداف التي ألكثر من مائة عام، لكن هما يعودان أيًضا إلى القي  األمسبذكراهم ل لِق تحي ةتوج 

 الذي أصبح واقًعا ومشروًعا قيد التنفيذ عبر الزمن ! لحدسهمو 



م  ،جامعة القد يس يوسفب أسوةً   يتمت ع ، إن هتنشئة دأكثر من مجر   ESIB بيروت في للهندسةالمعهد العالي يقد 
ني ألن   بحزم االهائل على مستقبلنرهان الأن أشارككم هذا المساء أنا أريد في لغد. و من أجل ا إرادة للعمل اليومب

 االعتماد. ما يجب تحقيقه في الحاضر علينا مليتي تال يهو ، امرغوب فيهة رؤية المستقبلي   المقتنع بأن  
العميد وفريقه سوف يكون  بفضل السي دقريًبا الذي سيتم  الحصول عليه  Abetاألكاديمي  للهندسة والتكنولوجيا 

 ! همنجاحا بكفاءتهم و عترافً وا  بيروت في للهندسةالمعهد العالي طالب  رأس إضافيًّا يكل لا تاجً 

أن يكون قد  التشاؤمو  واإلفتراضات عبارات المبتذلةيجب على زمن الن اقول لكم شيًئا آخر ! أاسمحوا لي 
التي ة مستقبل خدماتنا العام  قول الحقيقة بشأن ناهيك عن  التفاؤل ت جه نحوأن يمستقبل بلدنا  على ول ى !

 عيقيه خطاب خطواتنا، ألن   يجب أن يؤث ر على الخطاب المتشائم ال يحتذى به، ولكن   ينبغي أن تكون مثااًل 
ى لو كان هذا حت   إيجابي    تمرير قانون االنتخابات، وهذاتم   ،وتحقيق أحالمنا وطموحاتنا. اليوم بناء والنمو  ال

، لمجتمع شيء من أجل خير وطننا ومواطنيه. اكل   ظين بحيث يتم  يق  مت نظل   لكنالقانون على ما هو عليه، و 
ه ، غير الموجَّ  يكاد يصبح جامًدا، والجمود هو سبب من أسباب التفكير اإليجابي  ب ال سي ما األكاديمي  والمهني 

 .موتالو  ضمحاللإلا

ة لمستقبل بلدنا قيمة أساسي   ُيعَتَبرالذي  السليمالتفكير على  اعتمد أيًض ، فلنباإلضافة إلى التفكير االيجابي  
 نادون ي"الذين  منهم ة األقوياءوخاص   طرق هؤالء األشخاص سلكال يجب أن ن.  بين األمممشع  ال هومكان

من ا كون أحيانً نا أن ننا يمكنعلى الرغم من أن  الممي زة  إن ها عالمتنا. "المائلة ويتبعون السبل مستقيمالطريق الب
 .العالم اآلخر في هذا العالم أو عطي ثماًرا جي دةاإلنسان الصالح ي وحدهين ولكن الخاسر 

يس  ESIB بيروت في للهندسةالمعهد العالي الطالب القدامى من  هاأي ها األصدقاء األعز اء، أي   وجامعة القد 
المعهد  طالبنسى تال  مجامعتكف مفعمين باألمل، أسخياء ومتضامنين مع بعضنا البعض فتخريوسف، فلن

مسكن ل ساسحجر األ وضحا قريبً  سيتم  و  .CSTوحرم العلوم والتكنولوجيا  ESIB بيروت في للهندسةالعالي 
القيم  إلى درجةالتضامن  تكمرفعت جامع. ارات تحت األرضمواقف للسي   4غرفة و  100 يضمجديد 

 دراسةلرسوم ال$ مليون  18تجاوزت  للطالبهذا العام  إلعطاء الِمَنح تهاخط  ن  أل واقعي ةة األكثر جتماعي  اإل
. تضامنكم وتضامن الجامعة هو  مأنت يجامعتنا ه. مع الجامعات األخرى  نصف مقارنةً المن  التي هي أقل  

يس يوسف لتعزيزسة ومؤس   تكمجمعي  من خالل  العمل إلى االنضمام  مة يمكنكح الدراسي  نَ المِ  جامعة القد 



يس يوسف  كيهذه السلسلة الجميلة من المساهمين لا من جزءً  واوتكون ي  التضامن  أديةفي تتستمر  جامعة القد 
ا ومتأل ًقا أكثر قويًّ  والروحي   المال البشري   الثقافة والعلم ورأس لبنان بقىي كيول التنشئةتعليم و في ال اواجبه
 .النبالء والكبار هي سمة فلنكن مًعا متضامنين فتلك. فأكثر


