
كلمة البوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، بمناسبة حفل تخريج 
، Renaultالُدفعة الخامسة من طالب "الماستر في إدارة السالمة المرورّية"، بالتعاون مع مؤّسسة "رينو" 

ه إلى وفي الجلسة اإلفتتاحّية لحفل شكر  شباط  27، في هموتكريم سفراء حملة السالمة المرورّيةموجَّ
 حرم اإلبتكار والرياضة. –، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل 2018)فبراير( 

 

 معالي وزير اإلعالم السّيد ملحم رياشي،

 رين،د محمد كسعادة سفير مملكة المغرب في لبنان السيّ 

 وا،هعّياش أوا  المستشار بحضرةممّثال يان، ز بو سعادة سفير الجزائر في لبنان، السّيد أحمد 

 اليمن في لبنان، ممّثاًل بسعادة الملحق الثقافّي السّيد سفيان حجار، سعادة سفير

 سعادة سفير جمهورّية مصر العربّية في لبنان، ممّثاًل بسعادة المستشار السّيد نادر زكّي،

 شنشنّية،سعادة سفير فلسطين في لبنان، ممّثاًل بسعادة المستشار اإلعالمّي السّيد حسن 

 عاطف مجدالني، رئيس لجنة الصّحة العاّمة، والعمل والشؤون اإلجتماعّية، الدكتورحضرة 

غرفة القيادة ، رئيس ذكرى أنطوان  بالعميدحضرة المدير العام لقوى األمن الداخلّي، ممّثاًل 
 للحركة المرورّية،

 نجم األحمدّية، بالعقيدألمن العاّم، ممّثاًل حضرة السّيد المدير العاّم ل

 ،المدير العام للنقل البّري والبحريّ السّيد عبد الحفيظ القيسي، حضرة 

  السّيد طانيوس بولس، حضرة المدير العاّم لوزارة األشغال العاّمة والنقل

  السّيدة هدى سّلوم، ّة لهيئة إدارة السيرالعام ةحضرة المدير 

 في بيروت،حضرة السّيد جاد تابت، رئيس نقابة المهندسين 
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 حضرة السّيد بّسام زيادة، رئيس نقابة المهندسين في طرابلس،

 حضرة السّيد أوليفر فاوست، نائب رئيس مؤّسسة "رينو" ومديرها،

 حضرات السّيدات والسادة رؤساء المنّظمات غير الحكومّية،

في  جامعة القّديس يوسف منسفراء حملة السالمة المرورّية سفيرات و حضرات السّيدات والسادة 
 ،بيروت

 ، والطالب،واألساتذةحضرات السّيدات والسادة نّواب رئيس الجامعة، والعمداء، والمدراء، 

 

 : ما دام هناك قتلى وجرحى، وبمزيد من اإلصرار رأكرّ  ،ا بعد عامعامً  أّيها األصدقاء األعّزاء،
 جميًعا من أجل طرق أكثر سالمة...مًعا يتوّجب علينا أن نعمل  ضحايا أعّزاء على الطرقات،

سنوات، وفي  ستّ ذ أكثر من من ،في بيروت دينا في جامعة القّديس يوسففي الواقع، أصبح ل
باإلضافة إلى البرامج . فة نبيلة يومّية، قضيّ Renault" رينو"سة الشراكة مع مؤسّ  إطار

 فاءة، وفي إطار التزامهاات، وتنشئة الجهات الفاعلة التي تتمّتع بالكمؤتمر والاألكاديمّية 
 اإلقليمّية للسالمة المرورّية اإلقليمية " حملةال 2018عام البالمواطنة، أطلقت الجامعة في 

ListenToThem" "لحملة إلى إنقاذ أرواح كثيرة من الرجال . وتهدف هذه ا"سمعوا منهمإ
 الطرق.حوادث من جّراء  هايصيبان نالذي قلقالو الهلع والنساء وتجنيب أسرهم 

لي، باسم جامعة القّديس يوسف في  فخر  ال بل إلّنه لالقلب،  اليوم، من الواجب النابع من
هذا ج حفل التخرّ  إلىا، ب بكم جميعً ، أن أرحّ وشراكة "رينو" وجامعة القّديس يوسفبيروت، 

لنا  يتسّنىذا الحفل، س. خالل هللُدفعة الخامسة من طالب الماستر في إدارة السالمة المرورّية
فهؤالء السفراء وتكريمهم.  "منهم إسمعوا" « ListenToThem »سفراء حملة  شكرن أن
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لمساعدتنا في قبلوا أن يتطّوعوا ا، هم جميعً والذين نحبّ  الذين يعرفهم جميع اللبنانيين المشهورون 
 ليصل إلىات على الطرق حدة، من أجل تخفيض عدد الوفيّ ة األمم المتّ مهمّ وهي تنا، مهمّ 

 .2020عام الالنصف بحلول 

يوم،  حالة وفاة على الطرق في العالم كلّ  3500مع أكثر من دات والسادة، حضرات السيّ 
من أجل السالمة المرورّية قضّية إنسانّية أعارها العديد من رؤساء الدول أهمّية  كفاحال أصبح

ورّية الفرنسّية، ، أعلن رئيس الجمه2002تّموز / يوليو  14في  عشرات السنين.كبرى منذ 
دماج ذوي اإلعاقة  السّيد جاك شيراك، قراره أن يقوم، باإلضافة إلى مكافحة السرطان وا 

، وهي إحدى "المشاريع الثالثة الكبرى" بمكافحة عدم السالمة المرورّيةواالحتياجات الخاّصة، 
 في فترة واليته خالل خمس سنوات.

. في الواقع، وعلى الرغم من ر نفسه من األهمّيةالقد يولي هذا الموضوع تناجمهوريّ  رئيس إنّ 
الجنرال ميشال عون صباح غد،  فخامة الرئيس  بها لبنان، يستقبلالصعوبات التي يمرّ  كلّ 

هذا المساء، وكذلك  ستلمون شهادتهمالذين سي يجي الماستر في السالمة المرورّيةجميع خرّ 
 منو  في بيروت من جامعة القّديس يوسف الطالب الذين يتابعون مقّررات الماستر، يرافقهم وفد  

 نحن نشكره بحرارة !من أجل السالمة المرورّية  ،اشخص   30أكثر من أّي ، "رينو"سة مؤسّ 
 ه.النجاح في مهامّ  ى له كلّ ونتمنّ 

عالمة  بحضوركم ورعايتكم للسنة الثانية على التوالي. إّنهامعالي الوزير رياشي، أنتم تشّرفوننا 
تزامكم من أجل السالمة المرورّية. في الواقع، ذكرتم في العام الماضي أّن حوادث اللملموسة 

السير تشّكل آفة في وقتنا الحاضر وأّنكم معنّيون بالسالمة المرورّية والمخاطر على الطريق، 
بتصّرف كوزير. لقد أعلنتم أّن وزارة اإلعالم سوف تضع  سواء على المستوى الشخصّي أو

كم لنشر حملة إلي. اليوم، نحن بحاجة جميع وسائل االّتصال التقنّية المتاحةالجامعة 
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« ListenToThem »  "على أوسع نطاق ممكن حّتى يتسّنى ألكبر عٍدد من  "منهم  إسمعوا
 السفراء السفيرات رسائلإلى " صغاء"اإل مر،إلى األكثر تقّدًما في العسّنا الناس، من األصغر 

فنحن  .على مساعدتكم ة، نشكركم مسبًقاقويّ  م رهاناتالوزير، هذه الحملة تقدّ  معالي. هاوتطبيق
جميًعا، ومع جميع الجهات الفاعلة األخرى، ال سّيما قوى األمن الداخلّي، نستطيع أن نبرهن 

 ال تمسي مآسي الطريق حتمّية.أّننا، حين نعمل بنهٍج تربوّي وبحزٍم واستمرارّية، 

في هذا المساء، أوّد أن أشكر جميع الجهات الراعية لهذا البرنامج، بدًءا بشريكتنا العزيزة 
سة "رينو"، وشركة دار الهندسة )شاعر وشركاه(، ومؤّسسات أخرى كثيرة تساعدنا على مؤسّ 

تدريب جيل من الكوادر التنفيذّية الحقيقّية الحائزة على شهادات، ولكّل منها مهّمة في بلدها، أال 
للعمل من أجل السالمة ألمم المّتحدة االتي وضعتها وهي العمل من أجل تنفيذ الركائز الخمس 

 لمرورّية على مدى عشر سنوات.ا

على دعمه المتواصل كما أشار   Jean TODTوال بّد لي أيًضا أن أشكر السّيد جان تود 
 بوضوح في سياق الحملة :

والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المّتحدة  FIA للسيارات لدولىّ احاد تّ "بصفتي رئيس اإل
.. السالمة المرورّية التي تقوم بها جامعة القّديس يوسف.أؤّيد حملة لشؤون السالمة المرورّية، 

 أعّول عليكم".وأنا 

 سّيد تود، باستطاعتكم أن تعّولوا علينا ألّننا جميًعا سنتمّكن من إحداث الفرق.

أّما بالنسبة إليكم، خّريجينا األعّزاء، طوال مسار دراستكم إستطعتم أن تدرسوا وتفهموا جميع 
ة وما إلى التقنّية واإلقتصادّية والسياسيّ  ، وهي المكّوناتالمرورّيةالمكّونات المتعّلقة بالسالمة 

. أنا يجّيات شاملةة، مّما يساهم في بناء استراتالمهنيّ  متطبيقها في حياتك يتسّنى لكمذلك. سوف 
 بذلك. تهانّي الحاّرة لكم. اتكم وأنا سعيد جد  في مهمّ  ون تنجحم سكأنّ  دمتأكّ 
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من اء، في خطابي المعنون "جامعة القديس يوسف والتزامها داتي وسادتي، أصدقائي األعزّ سيّ 
كنُت قد ، 2017 (مارسآذار ) 19الجامعة في  اإلحتفال بعيد شفيعالمواطنة" بمناسبة أجل 
خذ وسوف تتّ  اهة المواطنة، هذا يعني أنّ قضيّ  ت على عاتقها بمحّبةأخذ إذا "الجامعة أنّ  ذكرتُ 

خذة، "هذه اإلجراءات المتّ  ا أنّ أيًض  أضفتُ كنُت قد ؛ و  ... " هذه المواطنةخذ إجراءات لتعزيز تتّ 
طريًقا  جامعة القّديس يوسفى سمّ تُ التي هذه الجامعة من جعل ت، الشهاداتز تميّ المرتبطة ب
. سيكون على شهادات منها الطالب سة يحصلد مؤسّ مجرّ  تومدرسة للحياة، وليس نهًجا ُيتََّبع

 .! " لبنانلللمجتمع ... و و يج، للخرّ  اإيجابي   افرقً  ُنحدثا أن هدفنا دائمً 
 ولكم مّني كّل الشكر.

  


