
ات شهادال تسليم في حفل ،يس يوسفجامعة القدّ ، رئيس اش اليسوعيّ سليم دكّ كلمة البروفسور 

 .2015 )يوليوتّموز ( 2 في ة،حرم العلوم الطبيّ في 

سعادة  لقيه عليناالخطاب الذي سوف ي عنمة بسيطة مقدّ  يمتكل أن تكون من المفترض

عام الن في بيروت منذ ض المعيّ والمفوّ الرائع السفير هذا ، Patrice Paoli باتريس باولياألستاذ 

 دية. سيّ ة الفرنسيّ آخر في الدبلوماسيّ  نصًبام ليتبّوأيته في نهاية هذا الشهر هي والُينوالذي  2012

 في ،كعملب رائًعا كنت كنّ إيمكنني أن أقول ، منك اقريبً  أن أكونبعد أن حظيت بشرف  السفير،

ال  ،ةاللبنانيّ ة الفرنسيّ ر العالقات تطوّ  يشهد على ذلكالتي تواجه لبنان والمنطقة،  الصعوبات خضمّ 

 لهممالئكة وحدهم الياسة في لبنان هي مسألة الس ، ألنّ والتربويّ  والعلميّ  المستوى الثقافيّ  علىما سيّ 

 .اهدرة على فهمقال

تاريخ  سنة على 140 ذي نحتفل فيه بمرورال هذا العامفي ه لشرف لنا ، إنّ حضرة السفير

اء والصيادلة وأطبّ  ءاطبّ ألا للشباب هذا جحفل التخرّ  تترأسطلب منك أن تأتي و نجامعتنا أن تأسيس 

 وتقويم اإلختصاصيّين في العالج الحركيّ و  لفيزيائّييناوالمعالجين  ابالتضات والقاألسنان والممرّ 

 امشتركً  عمًال  كانتوالصيدلة  ة الطبّ كليّ  أنّ  يتبّين لناإلى الماضي،  حين نعود. في الواقع، النطق

 ة.ة الفرنسيّ ن والجمهوريّ ياليسوعيكلٌّ من  أنجزه

األب ريمي نورماند حين نجح س، يستأال يتمّ ت الحركة لقَ طلِ أُ ، 1881عام ال منذفي الواقع، 

Rémi Normand  ، جامبيتا الرئيسين إقناع في  ،البعثةرئيسGambetta  جول فيريثّم Jules 

Ferry  عملال اعتماداتتوفير عن طريق ة كليّ الة ة وحيويّ ستمراريّ إضمان من أجل  1883عام الفي 

مغامرة بدأت م الدبلومات. وهكذا سلّ تتحكيم لجنة و  بها ودبلوم خاّص  مين من ذوي الخبرةالمعلّ و  لها

 اتها.مستوي رت في كلّ وتطوّ  يس يوسففي جامعة القدّ  الطبّ 

 من 140 الــ السنة في عنكم وللمسؤولين لي فرحة هي الطبّية، العلوم َحَرم متخّرجي أعّزائي

 األخالقّية العلمّية، القيمة لـها التي بشهاداتكم مزّودين دراستكم أنهيتم أّنكم نرى أن الجامعة عمر

 .منكم فرد لكلّ  يوسف القّديس جامعة وتهاني تهانينا. والمهنّية



 140 مرور أ من تاريخجزء ال يتجزّ  ية هالجمهوريّ  إنّ ليس من الصعب أن نقول  ،سفيرسعادة ال

 على مستوى ا، ولكن أيضً الطبّ  على مستوىيس يوسف، ليس فقط جامعة القدّ  على تأسيسسنة 

ة اللتزامها ا وفيّ كانت دائمً  يس يوسفجامعة القدّ  بحيث أنّ صات األخرى التخصّ والهندسة و  حقوقال

  .وفّية اللتزامها هذا وسوف تبقى ةغة الفرنسيّ تعزيز الثقافة واللّ من أجل 


