
ريج طالب كلمة الروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخ
تجّددة الطاقة الم)بنانّية لجامعة اللّ وا ESIB في بيروت العالي الهندسة معهد منشهادَتي الماستر 

، في 2018األّول )ديسمبر( كانون  17(، يوم اإلثنين الواقع فيه هاأمنو  المعلوماتّية  واإلّتصاالت، وشبكات
جامعة القّديس -الساعة الرابعة من بعد الظهر،ة في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل في حرم اإلبتكار والرياضة

 يوسف.

 

 مسؤولينيك عن أعضاء هيئة التدريس وال، ناهجينخرّ مت، وأولياء األمور وأصدقاء ال90ين الجخرّ المت، اكم جميع  رّحب بأإّني إذ 
 من الفرح السّريّ  عليال   اهناك دائما نسيم  إّن أن أقول  ، أودّ لالبتكار والرياضة هذا الحرم الجامعيّ في في جامعتنا و  يين،األكاديمّ 

ب الهندسة نا نحتفل بتخريج طاّل عيش مثل هذا الشعور ألنّ نل إضافّيةفرصة  ، إّنهااليوم .جلتخرّ ل حفل  من أجل  جتمععندما ن يهبّ 
اتحمال نتيلاليس يوسف في بيروت ة وجامعة القدّ رسميّ ة البنانيّ ، الجامعة اللّ كبيرتينالنا ياليوم من جامعت   الماستر شهادت ي  ن مع 

 .المعلوماتّية وأمنها الشبكاتو  ،صاالتدة واالتّ المتجدّ  ةالطاقفي 

ا وال تزاالن تعمالنكّليتا الهندسة الكبيرتا، لقد عملت جينالمتخرّ  ءنااأعزّ   نموذجّيين من أجل تنشئةالتزام متناهية و ة بدقّ  ن مع 
مهندسينا، مثل مهندسين آخرين إّن ، لمنعنا ، لكنّ لمنطقتنا ة  مدهشة للبنان وخاّص الملحوظة و الموارد الالجودة و ب ن يتمّتعون مهندسي

 ال ةيجدّ ة و دجيّ  نشئةالقائم على ت المهمّ  د والدبلومالتعليم الجيّ  ، ألنّ في العديد من البلدان قيمون ات مرموقة، يقادمين من كليّ 
 .حدودتعترضه 

، ال يسعني اليوم إال أن أهّنئكم ألّنكم حين تحصلون على في بيروت الجامعة الّلبنانّية وجامعة القّديس يوسف أعّزاءنا خّريجيّ 
نفسكم في أعقاب ، تضعون أهاأمنو  المعلوماتّية شبكاتأو في شهادتكم، شهادة الماستر، إن في الطاقة المتجّددة واإلّتصاالت 

عشرات اآلالف من المهنّيين الذين تخّرجوا من كلّيتي الهندسة في جامعت ينا. آمل أن يكون هذا الدبلوم لكّل واحد منكم جواز مرور 
ا ، ومن ناحية أخرى صةفي المضّي ُقُدم ا في الدراسات المتخّص  موفرصة رائعة، من ناحية، إلرضاء إرادتك ، لتسهيل وصولكم أيض 

ا من و و  شاملة ذاتها مهارات مراكز العمل ضمن بيئة  داعمة. صحيح أّن الدراسات الهندسّية تحمل في حدّ إلى  اسعة للغاية، بدء 
التنظيم الجّيد. يمكن لهاتين الشهادتين المتخّصصت ين  القدرة علىساب الجّيد إلى الحكم الصائب، مرور ا بحالعلى إجراءقدرة ال
 د، أن تفتحا الباب لِمه نين بمهارات المهندس المهنّي الجيّ ن خالل التنشئة الجّيدة للعقل، والمدعومت  تين تّم الحصول عليهما ملال

ة ة غير المنطقيّ . نأمل أن تخرج بالدنا من صراعاتها السياسيّ صطناعيّ ز بالروبوتات والذكاء اإلة الرابعة التي تتميّ الثورة الصناعيّ 
  ةبنانيّ ة اللّ ة عادلة تستوعب اآلالف من الموارد البشريّ قتصاديّ ، نحو سياسة إاعتزاز وكرامةه بونلمن أجل شبابها الذي تمثّ ، والمميتة
ا، شيء في هذا البلد  . لدينا كلّ الكفوءة  يليق ولكن على األقلّ من أجل تجديد أنفسنا والتحضير لمستقبل، ال أريد أن أقول سعيد 

نا، ال بل من واجبنا أن نرفع . فمن حقّ عطفو  ناحنبدائم ا تحتضنهم  سماء أخرى ال تحت ى ال يتسّولوا خبزهم اليوميّ حتّ  مواطنيهب



 من أن بدال   السياسيّ األخالقّي  ينا، ضميرهمنا وسياسيّ حّكامكّل نا، حّكامكي يوقظ جامعاتنا، ل ين ومسؤولين عنأكاديميّ صوتنا ك
 .ةة لمصالح خاّص الطائفيّ ب يتالعب في نظام زبائنيّ غوص ن

لهم  عّبرأل المتخّرجين، أوّد أن أتوّجه إلى أهلكم لتهنئتهم على نجاحكم وكذلك إلى معّلميكم والمسؤولين األكاديمّيين عنكم أعّزاءنا
 التي ال تشوبها شائبةمهارات والموارد ال يزال شعارنا هو نفسه : سنكون دائم ا شعب ا يأمل ألّنه يملك بين أيديه ال .امتنانناعن 

 بفضل التنشئة التي تلّقاها.

شبكات صاالت و فعات األربعة األخيرة في شهادت ي الماستر في "الطاقة المتجّددة واالتّ دُ المن  90تهانينا مّرة أخرى للخّريجين الـ 
لى األمام. اأنتم تستحّقون لقب أساتذة.  فتهانيني "ها.أمنو المعلوماتّية   وا 


