
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، بالمناسبة الثالثيّة التي 

، واالحتفال بمرور خمسين المعهد العالي للهندسة في بيروتمبنى  على األستاذ ميشال إّده إطالق اسمتجمع 
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ان، ضيف الشرف يسإالمونسنيور سيزار بسيادة المطران ب بيننا رح  أل، في هذه المناسبة ،أقول بضع كلمات

ه، شريكنا م إد  ليد سالسي  بحلو، وكذلك  د هوإيزابيل إ د هيوال إ السي دتَين، هأسرة الراحل ميشال إد  ب، وفي هذه المناسبة

ب بهميس يوسف، مجلس أمناء جامعة القد  في ، والعضو الدائم في بيروت،  ةللهندس اليالع عهدأسرة الم باسم أرح 

 القلقحاالت و ،واآلالم ،الركود الحالي   . في ظل  عهدة والمة وعميد الكلي  الهيئة اإلداري  و، والمعل مينالطالب، و

بأن نا ة ، بوادر أمل وقناعة قوي  التمي ز هذا، لبنان ليمنحنا جميعًا وللبنان حتفالوالصعوبات، يأتي هذا النوع من اال

واألصدقاء الذين لن يتركوا الجامعة القدامى ن ييجبدعم من الخر   ،شيء على الرغم من كل  نواصل الطريق، 

، Fondation USJسة : بناًء على اقتراح من مؤس   ةة ثالثي  مناسبب نحتفلساتها. اليوم، كما يقول البرنامج، ومؤس  

، من خالل إعطاء اسمه للمبنى في هذا الحرم الجامعي   األستاذ ميشال إد ه الترحيب باسم يه ىاألولالمناسبة 

يجي ال، ESIB في بيروت هندسةلمعهد العالي لللـ الرئيسي    في 1946العام ، دُفعة جامعةوهو من قدامى خر 

هو لعيش المشترك والبنان  دعا إلى عظيم أستاذهو شيء،  نائب رئيس الجامعة السابق، ولكن قبل كل  و، حقوقال

ة شخصي  بالجميل للذاكرة، واجب االعتراف ا من أجل واجبإال  ليسإنجازه  لجامعتنا. اليوم، ما تم   صديق حقيقي  

فرصة لتكريم الجامعة بهذا إال في الواقع  المناسبة ليست ،. اليومهوضميرلوطن لسة ذاتها، مؤس   كانت، في حد  

 مستقبلها ومستقبل بلدنا لبنان.بوالثقة  ةالمقاوم ارها، مسارج مساالسم الذي يتو  

 في بيروت هندسةعلى تأسيس المعهد العالي للا ن عامً يخمس تحتفل بتاريخ مرورلمناسبة الثانية هي مناسبة ا

ESIB، ة الدكوانة  2022-1971ص هذا التاريخ . يلخ  فيها مكوثال القمم ويحب   يحب   المعهد الذي ذلك، على قم 

للنهب المعهد ض واجه أهوال الحرب. تعر  يكان عليه أن  في لبنان، استقر  هناه بالكاد شجاعة ألن  مساًرا من ال

؛ بالعودة  في بيروت ندسةهلل عهد العاليه كان المأبدًا أن   نسَ يفي مكان آخر، لم  استقر  . قط   ستسلميوالسلب ولم 

عام البرامجه وتحديث مختبراته الشهيرة التي يعود تاريخها إلى  بلورة، وإعادة 1977عام ال ه، إبتداًء منإلى مقر  

جميع األساتذة العظماء الذين تركوا   ىي ذكرته وطموحاته. ال يسعني إال أن أحي  تأكيد حيوي   نع توانَ ي، لم 1913

 تضم  يجيه، والعمداء الفخريين وقائمة طويلة وخر   ESIB في بيروت هندسةالمعهد العالي لل بصماتهم على

؛ ال يسعني إال التفكير في أجيال من اليسوعيين الذين كانوا  Paul Huvelin بول هوفلين سمؤس  المين منذ معل  

 ،Pierre Hartmann بيار هارتمان أمثاله يومحب   هوباحثي يهمومعل  في بيروت  هندسةالمعهد العالي للمستشاري 

وألبان دي  Jean de Guilhermierر يوجان دي جيلهيرمي، Claude Mejassonوكلود ميجاسون 

  Pierre Madetر مادي اوبي  Henri Kettererوهنري كيتيرير  Alban de Jerphanionجيرفانيون 

 .ينوغيرهم الكثير  Bruno Sionبرونو سيون إلى  وصواًل 

 Excellence de l'Ecole et de laة الثالثة التي نحتفل بها اليوم هي إصدار العدد الثاني من مجل  المناسبة 

Faculté  عاشوا حتفلنا به معًا، أكثر من ألف شخص إ، كورونال الذي صدر في قلب جائحة الر العدد األو  . أتذك

الذي لم نقم بعد  ABETحتفلنا بالحصول على اعتماد إ، انفسه لحظةة. في الوصداقة قوي   تأث رلحظة عن بُعد 



شهادات، ليس فقط في الوعلى االعتراف بفي بيروت  هندسةالمعهد العالي لل ة على برامجآثاره اإليجابي   تققيمب

هي وأحداثها ة ع حياة الكلي  ب  تي تتتال ه المجل ة. هذدولي  على الصعيد الو أنحاء العالم العربي   معظملبنان، ولكن في 

 ،ة، وأيًضا في االبتكار، في شكل مهارات كالسيكي  هاقدرات نجازقوى في إأو من أجل المضي  قُدًُماز التمي   مجل ة

يجين وطالب، وخر   ،ن من أساتذةة، المكو  ئ فريق المجل  واإلبداع والثقة بالنفس وباآلخرين. ال يسعني إال أن أهن  

 من حيث المحتوى والشكل. رائعًاالذي يبدو من المجل ة العدد الثاني صدور على 

عميد والمديرين الد السي  حضرةعليه،  معلى ما أنتتحي ة ، ESIB في بيروت هندسةللمعهد العالي لل تحي ةألف 

 تحي ةوتحقيقه في السنوات القادمة من أجل خير المهنة،  ونعلى ما تنو تحي ةة، ووالكلي   في المعهدالتنفيذيين 

هة   .في بيروت هندسةلمعهد العالي للإلى ابساطة كل  بموج 

ها ليست نا، مع العلم أن  ستنزف، في قلب األزمة التي تزعزع استقرارنا وتالزمن الحالي   بالقول إن  كلمتي سأختم 

محوها لصالح  قد تم   ييرالمعا ة حيث يبدو أن  ة فحسب، بل هي باألساس أزمة أخالقي  جتماعي  إة ومسألة أزمة مالي  

، الواقع اختيار العبث. في مواجهة هذامن أجل ة وقيم الدولة ي عن قيمنا اإلنساني  ة والتخل  زبائني  وال ،االبتزاز

نا وتوحيدنا لتماس تعاضدادة في ممارسات المشاركة الجي  تبقى د النوايا الحسنة والتضامن اليقظ الذي يوح   يستمر  

تلك منحنا حقوقًا، تفرض علينا واجبات وتي تال تعل قة بالمواطنةالم ي اتلوكة الس، وهي قضي  نفسهاة حول القضي  

من يس يوسف ز جامعة القد  ، وتمي  قريبواالستقامة، والعيش المشترك والثقة بالنفس وال ،ةقيم الحري  ب المتعل قة

 على الدوام.المستمر  يحيا لبنان أن  لأج


