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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخريج الُدفعة 
ي قاعة محاضرات فرانسوا ، ف2018نيسان )أبريل(  24الثالثة من طالب "الماستر في النفط والغاز"، في 

 حرم اإلبتكار والرياضة. باسيل،

 

، 2018 (فبراير)شباط  9، في ة األولى في تاريخهللمر   ،لبنان قام : " التالي خبر العاجلبقراءة المعكم أبدأ 
ة والروسي   Eni "إيني"ة اإليطالي  الشركة  معالعمالقة  "توتال"شركة  ترأسه ت حاد  إ عة، مي  بحر عقود استكشاف بتوقيع 

رة المنتجة والمصد   بلدانال ضمنلدخول ل بالد األرزأمام  ة الطريقفاقي  ت  د هذه اإلتمه  . Novatek" نوفاتيك"
٪ من 150 ربا، أي ما يقمليار دوالر 80 العام   ينهد  قيمة بلغ ت إن ها لعناية إلهي ة بالنسبة إلى بلد. للغاز والنفط
 .خبرنهاية ال ".ي اإلجمالي  الناتج المحل  

ه لمن دواعي ، إن  اءجون األعز  خر  متها ال، أي  اءها األصدقاء األعز  ، أي  نيز المتمي   ضيوفن واليالمسؤول ائيعز  أ 
التي خضعتم لها من ختبارات الصارمة اًل بعد اإلأو  :  بأمرين جكمحتفال بتخر  ة أخرى لإللتقي مر  نسروري أن 

والحفر  يبالتنق ممتحيث تعل  في جامعة القد يس يوسف " في النفط والغاز الماستر" تكم في مساردراسخالل 
األكاديميين وأعضاء هيئة  المسؤولين، مع م، أقول لكوتحقيق الربح بيعال ثم  ومن ، تسييلالصقل و الواإلنتاج و 
من . اليوم مستالم شهاداتكوبجدارة إجميًعا  ون ستحق  ت ن كم، إللبترول المعهد الفرنسي   ساتذةوأفي الكلي ة التدريس 

نأمل  الذين "توتال" شركة منواإلنتاج مع أصدقائنا  للتنقيبات فاقي  ت  إحتفال بتوقيع د اإل، من الجي  ناحية أخرى 
في الخروج من البحر وعلى وجه  المستودع الكبير اتقطر  ىأول ما تبدأوفرحنا عند فخرنار عن أن نعب   معهم

 أقوى من نكهة يكون لها مذاقهذه القطرات سوف . 9 المجم ع رقمو  4 المجم ع أو البلوك رقممن  الخصوص
، سيزار أبي خليل القدامى جامعتنا طالبمن  وهووزير الطاقة، عزيزنا . كرومنا المستخر ج من اللبناني  العرق 
لبنان  ه عندما قال إن  تر فك حببت  أ)...(. تأخير الد و ترد  من ال فترةنهي ي  " مسار جديد"د في الحديث عن لم يترد  
نتظار ما اإل توج بصين، سيا للمتخص  وفقً ". ةالبحري  ة تستفيد من الهيدروكربونات ة نفطي  دولك مساره" بدأ للتو  

 .لاستغالل البرميل األو   ى يتم  سنوات حت   ست  إلى  خمسبين 

نتهاء من التوقيع والبداية اإل في إطار" النفط والغاز ماستر" ج في، ال يسعني إال أن أضع هذا التخر  هذا المساء
نى حت  . الواعدة إلنتاج النفط والغاز  إن  خبراء في هذا المجال، ف مه يجعلكذاته ألن   في حد   عنىلدبلوم ملكان  وا 
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واإلنتاج هو المبادرة التي يجب ترجمتها إلى واقع من أجل فتح سوق العمل  تنقيبة للبناني  فتح السوق الل  
 هارةمستوى من المب تتمت عة بناني  ة الل  الموارد البشري   كفايات أن   تبيانولكن ل لهم عمل لتوفير، ليس فقط يجينللخر  
 هارةاكتساب المعرفة والم فباإلضافة إلى، غيرها في هذا المجال، إن لم يكن أكثر من ذلك بقليل بأهمي ةهي 
ا قال ميشال كم ،من أسالفنا الفينيقيين ناة إدارة األعمال التي تأتية على معرفة كيفي  فطري  القدرة تلك ال هناك

 جوهري   هو ما ،جديدال الذين ي عت بران كالمن   ى مع النفط والغازحت  . بناني  قتصاد الل  شيحا في كتابه عن اإل
لالذي  بناني  الل   رأس المال البشري   اسيكون دائمً  ا سعيًدا ألصدقائنا ى حظ  ال يسعنا إال أن نتمن  . ثروة لنا لألبد يشك 

العديد ن ى يتمك  حت   اجد   سخي اى يكون الحصاد حت  و ، التنقيب بأسرع وقت ممكن الفرنسيين في عملهم حتى يتم  
 .من المشاركة في غزو الذهب األسود بناني  من الشباب الل  

يع مع شركات اإلنتاج هذا التوق: " وهي نتباهيإ لفتت المناسبةاك كلمة أخرى قيلت في ، هناءأصدقائي األعز    
ة اإليكولوجي   الناحيةة من ، خاص  ب أن ننجح في هذا المنعطف الحاسميج. ةمسؤولي  ا أيًض  ه، ولكن  هو مصدر أمل

على  مقباًل  إذا كان لبنان أن  هذا يعني ". في الفشل في هذا الملف   ليس لدينا الحق  . ةة والسياسي  ة واإلداري  والمالي  
مة لوسيلة أكثر مقد   هذا الحدث يجب أن يكون ، هوبيع من خالل إنتاج النفط من وجودهة يوي  حمرحلة جديدة 

 بالسبب الذي يجعلنانا، ي  اسيا سا، خصوًص ر جميعً يجعلنا نفك  يجب أن هذا الحدث  ؛ ة في إدارة شؤونناأخالقي  
 تهابمعالج قومالذي سي مصرف لبنانإلى  مثاًل  فنوكلهاة أكثر شفافي  و  فعالي ةستخدم عائداتنا بطريقة أكثر نال 

المتمث ل  الثقيل عبءالهذا رنا من ن على هذا الحدث أن يقودنا بطريقة تحر  سيتعي   آخر ؛ شخص أفضل من أي  
 فية مسؤولي  ب صر فدعونا نت: كل  واحد  من ا كلمة  يجب أن تكون كلمة هذا السياسي  . لفساد وتبديد األموالبا

 .ضىموقت  من أي   قو ةالقادمة وللبنان أكثر عداًل و ألجيال من أجل ا المال والصالح العام  

 .هذا لبنان تحق قسي جميًعا معكم

هها إليكم اتأطيب التمني   فعة الثالثة من طالب، أوج  فعة، "غازفي النفط والماستر ال" تحيا الد   (فبراير)شباط  9 د 
 .لبنان حيا، ي2018


