
 وزيعوت كارل ستورز جائزةتسليم  حفلفي ، يس يوسفالقد   رئيس جامعة ،اليسوعي   اشدك   مليس بروفسورال كلمة
الواقع  األربعاءيوم  ،يس يوسفجامعة القد   في ة الطب  كلي  جامعي ة من  دبلوماتفي خمسة  الخمسة للفائزين شهادات

ل ) 71 فيه  ةلعلوم الطبي  ا حرمفي ، C در جالم في، 4172 (ديسمبركانون األو 

 

 أقف أمامكم اليوم أندواعي سروري لمن  ال يكون فرًحا." أو االفرح عالمي   أو أن يكون" : ينفرنسيّ ال قال أحد الكّتاب. 1
واظبوا ذين لا ألولئك جودةوال نجاحال شهاداتلتسليم و  الماضية سنةفي ال استحّقوها ألولئك الذين كارل ستورز جائزة وزيعلت

 جراحةال"و "ةيّ دسجالة و العقليّ  اإلعاقة"و "الشيخوخةأمراض "و "اإلدمان"الدبلومات الجامعّية في  حوا فينجو  الدراسةفي 
 عن طريق ة،رائدوهي النفسها،  بتحديثتستمّر  ،ّ الطب تنا، كلّيةكليّ  مفاد القول إنّ . "ّيةظير تنالالجراحة "و "الدقيقة ةالمجهريّ 
هذا  داخل ،في أن تضع ي اجدّ تفّكر  درجة إلى سّكنة لأللمالموالرعاية  األطفال مجال طبّ  في كما صات جديدةتخصّ  إدخال
إلى  شاركت المئوية ناكلّيت نّ إ بحاجة إلى أن أقول ست  ل .تعّلم التحفيزيال من خالل ،التابع لها مستشفى الجامعيال ،الحرم
 حتفلتي تال على تأسيس األّم المربّيةبعد سنوات قليلة  ستتأسّ  بما أّنهاماضيها و جامعة القّديس يوسف  تاريخفي  كبير حدّ 

 .وجودها على اعامً  141 بمرور ببسالة

 في الشرق الباطني يالتنظير التصوير  مؤّسس، و ةعاديّ الغير  ال بل هذه الشخصّية، سّيدهذا ال، كارل ستورز إّنها جائزة .2
تخليد ل ،الطبّ  ةكليّ تسعى، إنطالًقا من  اسمه التي تحمل سةالمؤسّ  خر.لآل هحضور و  بموهبته اشتهرالذي  األدنى واألوسط،

 الختصاصوا عمله لتعزيز ممتلكاته جزء كبير من في تكريس دلم يتردّ  الذيو ، ي حتذى به مهنيّ  كنموذج ستورز دالسيّ ذكرى 
 مة من خاللالمقدّ  من الجوائز وغيرها كارل ستورز جائزةإلى  ه باإلضافةأنّ  خفي عليكمال أأنا ، هذا في كلّ  .سهأسّ  يذال
هذه  بقدر ما تشّجع نااتكليّ  فيواإلجتماعّي  المهنيّ  قة بالعالمالمتعلّ  العديد من الجوائز نقيم وّد أنأ الجوائز أحبّ ، ةكليّ ال

عالم  معة قويّ و  ةحقيقيّ  تقيم روابطالدراسات و  ز فيوالتميّ  مجاالت البحثفي  نابطالّ و  نامختبراتو  لدينا باحثينال زالجوائ
على التي تقّدمها  المساعدات من وغيرهامعونات شركات األدوية والصيدلّيات عن  تغاضىأال  أنا المجتمع. و األعمال
ولئك ة ألمؤّسسال امتنان ر عنتعبّ  ساتبين المؤسّ التي ت قدَّم  الجوائز نّ إال أ. في حينهمتوّفر الالدعم  اإلعالن أو مستوى
 على مستوى هاتموضع ة فيمؤّسسال اسم ونر قدّ هم ي ، وفي المقابل،وبالمثل. األكاديمي المجال في ويعملن يعملون واللواتي

 .ر العلمتطوّ و  ممن أجل تقدّ  واألكفأ فضلاأل

 تؤّدي إلى نيل دبلوم جامعيّ  تنشئة برامج ةيّ دسجالة و العقليّ  اإلعاقةو ، الشيخوخةطّب و  اإلدمان، طبّ تتضّمن الشهادات في 
 ما هو بين ربطفهي ت. صمتخصّ ا و جد   ذات طابع شخصيّ  تب تدخالّ تتطلّ و  شائعة أكثر ةجتماعيّ إ حاالتل تجيبوتس

ن كان، وروحيّ  دينيّ و  ،جتماعيّ ا  و  نفسيّ  بما هوو  وطبيّ  علميّ  الطبيب  رسالة ضمن ال يدخالناألخيران  نان الجانباهذ وا 
ما ستحتاج  بقدرمؤاتية وستزدهر  صاتالتخصّ هذه  كونست، اوغدً  اليوم أنّ  وهذا يعني. لكلمة رسالة الحرفي بالمعنى المعالج

 يؤّمنوا م أنشأنه الذين من ينصّ صّ ختهؤالء الم إلى، التضامن العائلي يسّيرهاي تال نامؤّسست، بما في ذلك مؤّسساتال
 في صعوبة جدوالن ي، كمحترفين والملتزمون ،اليوم ، طاّلبنا المتخّرجونالسبب هذال اإلطار العائلي. في اساقً أكثر اتّ  حضوًرا
ليس  المهنيّ  في مسارهم اغدً  سينجحون دراستهم. نجحوا فيعلى أنفسهم و  العمل أرادوا هم الذين، المهنيّ  التزامهم تعزيز



وفي  يس يوسفجامعة القدّ ِقَبل هم من نشئتت تتمّ  صينالمتخصّ  ؤالءه نّ ألولكن  ينصّ صّ ختالم ؤالءله هناك حاجة فقط ألنّ 
اليوم  يجينلخرّ ل وجهة النظر نفسها إالّ  أن أقول سعنييال و . يس يوسفجامعة القدّ من قادمون  وهم يس يوسفجامعة القدّ 

 عقلبيتمّتعون  علماء تنشئة اعامً  141 خالل يس يوسفجامعة القدّ  واصلت؛  ّيةتنظير الوالجراحة  تصوير الباطنيّ ال في
مع من أجل اآلخرين و  مواطنينرجال نساء و  اأيضً  فحسب، بل ينمهنيّ يس ل ينجحون،ون، حين صبحينساء ورجال و  علميّ 

ي الذي هو التحدّ  هذا .ينالمستوي على فهي تقع قيمة إضافّية هناك ه إذا كانألنّ  ،الجانبين الفصل بين اآلخرين. ال نستطيع
 .مضى وقت   أيّ  أكثر من التحّدي الذي تواجهونه ، وهذا هونواجهه

على  اعامً  141 الذي نحتفل فيه بمرور المبارك هذا الوقت فيجامعة لوتهانّي ا تهانّي الحاّرة األعّزاء، نو يجالخرّ  هاأيّ 
 .وواظبي على تأديتها رسالتك يواصل، ة الطبّ كليّ يا ! ها قيمو  اطموحاتهعال  من  على مستوى فكونوا، تأسيس الجامعة

 


