
ي سف، في حفل تسليم شهادات الماستر فو اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس ي كلمة البروفسور سليم دّكاش
حزيران  24( التي تمنحها كلّية الهندسة في بيروت، يوم الجمعة الواقع فيه 2016النفط والغاز )ُدفعة 

 والرياضة.حرم اإلبتكار  –، في الساعة السادسة مساًء، في قاعة فرانسوا باسيل 2016

 

دار كلمة بسيطة في هذا الحدث، حدث تسليم شهادات "الماستر في  ستكون مداخلتي نتاج وا   النفطة استكشاف وا 
 والغاز" التي تمنحها كلّية الهندسة في بيروت. إّنها لكلمة تهنئة وأسف ووعد. 

 ههذ يتمستحقا مكليس ألنّ  والخّريجاتن يجيخرّ ال وعزيزاتي يائعزّ أ  (منكنّ ) منكم وواحدة واحد لى كلّ إكلمة تهنئة 
 كمبيمدرّ و  مكميمعلّ ل ب  من ق   عاتمستوى التوقّ  كنتم علىك ولكن ألنّ  والدؤوب الجادّ الذكّي و   كمعملبة لشهادا
ل سجّ لافي  تندرجس ماسترالثانية من ال التي تشّكل الُدفعةكم ؤ . أسماESIB كلّيتكم، كلّية الهندسة في بيروتو 

 النسبة إليناب فخر  ل إّنه. وصاعًدا بكّل اعتزازاآلن  حملونه منيس يوسف، وهو االسم الذي تالقدّ لجامعة  الذهبيّ 
 .مستقبلمجال من المجاالت الواعدة في الفي  ينهندسكم شهاداتكم اليوم منحكمأن ن نافخر  ويزداد أّننا استقبلناكم

النفط  ةقضيّ  قضّية،في هذه الفالغضب. بشيٍء من  هر عنعبّ يمكننا أن نسف األنوع  من ومع ذلك، هناك 
 ،كانتة بنانيّ للّ الدولة ا ن بأنّ و مؤمنأنتم . نعم، جديرين بالثقةونساء  الً جار ، مؤمنين و مثلنا، ما زلتمو  نتمك ،والغاز
ء استخراج بدالمناسب ل خاذ القرار السياسيّ اتّ إلى  ،واحد وقلبٍ  ةواحد وروحٍ واحدة،  بيدٍ  ّتجهت، 2012عام المنذ 

. نعم، طفي شرق البحر األبيض المتوسّ  تعود إلينا ي تال من المساحة البحرّيةمليار برميل من النفط والغاز 
سةة، المحليّ و  ةالشركات العالميّ أّن ، أنا وأنتمن، و مؤمننحن   فوفرص العمل الجديدة سو لهذا الغرض،  المؤسَّ
بالد، بدال خدمة الفي  مورغبته متهاإلظهار قدر  ينستعدّ المفاء و األكّ  مئات لتلبية احتياجات الشبابايجادها بال يتمّ 

 .همروحو  تهمهويّ  فيها ن و فقدي، و الواسع في جميع أنحاء العالم الخارجمن الذهاب الى 

غير  اوازنً ت يعيشلبنان بلٍد مثل و  عالمٍ في مستقبل أفضل. من أجل الوعد با مؤمنين ومع ذلك، سنكون دائمً 
تحت  يهاف التي نرزحت اوقاأل هفي هذ ماالتأرجح بين األمل واليأس. أكثر من ذلك، ربّ  حالة  منهناك ، مستقرّ 
في  نا نمتلكأنّ اء، األعزّ  ها األصدقا، أيّ اعلمو ا . العزيمةتثبيط و  إلى اإلحباط البعض ميليعنف، الو  يسآمال وطأة

وتراثنا،  نادينا عائالت. لالذاتّية قدراتوباللثقة بالنفس في اة وخاّص  الثقةو  التفاؤل في لنموّ لداخلنا وحولنا وسائل 
تأخذ بعين االعتبار  قةة وعميثقة حقيقيّ  هاكنّ ، ولمعتّدة بنفسها ومتعجرفةعمياء هذه ليست ثقة قيمنا ومعتقداتنا. و 

 تلك التيو ة بنا الخاّص  دعائمناا أيًض  كما تأخذ في االعتبار، الذي يحيط بنا مخاوفنا والعالمو واقع وجودنا، 
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 لبنان ا. هناك دائمً هبلمستقبو  هنفسب لاليمانة حقيقيّ ال هأسباب، إلى كّل واحد مّنامن الخارج. هناك، بالنسبة  ناأتيت
 .لعيش فيهوسعادة اات الحريّ  لبنان، فكراألسرة والضيافة والصداقة واللبنان  ،المواردب نايزّوددنا و وحّ ي الذي

مبروك م أقول لك ،يس يوسفسم جامعة القدّ ا! ب ا لتحقيق أحالمناا معً مً دُ قُ ن من المضي نتمكّ  هذالبنان  باسم
يس يوسف وجامعة القدّ  ESIB كلّية الهندسة في بيروت من القدامىوالطالب  عّزاءن األو يجالخرّ  أّيها ،ىوأتمنّ 
 ! باهًرا الً مستقب

 


