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واحد منكم أهاًل وسهاًل، حَلْلتم يف الدار ويف القلب، أستشهد مبا قاله يوًما  إّّن إذ أقول لكلّ 
 النزل   الضيوف      كطارقة  شيء      َسرَّّن  ما أَنَّين يَ ْعَلمه  َألّله  : " العريبالشاعر 
حيب   ز ْلته  َما   ْلتهين َحّتَّ  ابلَّتَّ " ربَّ  والضيفَ  ، لهه  ضيفاً   خ   املنزل 
معنا يف جت يتال يهوالنجاح البهجة والسرور  كم الضيوف بل أرابب املنزل وابلتايل فإنّ مبعىن أنّ 

 هلذه السنة )أربعماية ومثانية ومخسني( 458  ال هذا االحتفال احلدث حول طالّبنا املتخّرجني
  ،(Faculté de médecine) الطبّ  كلّية:   التالية واملعاهد الكلّيات من من العلوم الطبّية وهم

 Faculté de) الصيدلة كلّية  ،(Faculté de médecine dentaire) األسنان طبّ  كلّية

pharmacie)،  التمريضّية العلوم كلّية (Faculté des sciences infirmières)، مدرسة 
 Institut de) الفيزايئي العالج معهد ،(École de sages-femmes) القانونّيات القابالت

physiothérapie)، النطق لتقومي العايل املعهد (Institut supérieur d’orthophonie)، 
 املخربي التحضري ومدرسة ،(Institut de psychomotricité) احلركي النفسي التأهيل ومعهد
 (.École de techniciens de laboratoire d’analyses médicales) الطّب 



يف  2016إنّه لفخر لنا مجيًعا يف جامعة القّديس يوسف، وابألخّص لدفعة متخّرجي السنة و 
 يقالكلمة فيه حضرة الصد وصاحبل العلوم الطبّية، أن يكون ضيف الشرف هلذا االحتفا

ّّنا املرّة إ الربوفسور فضلو خوري، رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت. ال أذيع سرًّا إذا ما قلته 
وهو من أصول ريوت اجلامعة األمريكّية يف ب رئيسه  اليسوعّية اجلامعة إىل ىل اليت أييت إلينا فيهااألو 

مًعا  فيه حنتفل ،مثل هذا احلدث الذي نعيشه اليوم لبنانّية لكي يوّجه الكالم إلينا يف مناسبة  
 كمبنفخر ف مة.املتقدّ ب وإىل جمال التخّصصات بتخريج دفعة جديدة من طالّبنا إىل العامل الرح

ليسوعّية، ا اجلامعة امسها ، إنّنا نفخر بكم متخّرجني من مدرسةأيّها املتخّرجون ال عدًدا فقط
 وطنّية.الكفاءات و الهارات و املخالق و مدرسة القيم واأل

وإذ أتوّجه إليكم يف هذه األمسية حضرة الربوفسور فضلو رجا خوري فلكي أشكركم من صميم 
حتفال إ ،لوالكلمة يف هذا االحتفاالفكر والقلب على تلبيتكم الدعوة لتكونوا ضيف الشرف 

هذا امليدان.  إىل األقرابءختريج هذه الكوكبة من طاّلب اجلامعة يف علوم الطّب وأنتم من أقرب 
إاّل أّن ما هو معلوم أّنكم الرئيس السادس عشر ، فلن أيف الغرض كما جيب بكمفته عرّ فإن 

 كم.نصيبت احتفالوكان يل الشرف أبن أكون موجوًدا يف  2015للجامعة األمريكّية منذ أيلول 
، من كلّية الطّب فيها حيث عملتم وتبّوأمت  Emory إميورينعرف أيًضا أّنكم أتيتم من جامعة 

كرسي األحباث والعلوم السرطانّية وانئًبا لعميد كلّية األحباث العلمّية إىل جانب منصب رئيس  
عضويّتكم يف جملس أبناء اجلامعة األمريكّية وجامعات أخرى يف الوالايت املّتحدة، كما كنتم 

طن العريقة معة. وإن كنتم أبصرمت النور يف والية بوسرئيًسا للمجلس الدويل لكلّية الطّب يف اجلا
ي جذور صلبة ه جبامعاهتا، فإّن جذوركم اللبنانّية عرب األجداد والوالد والوالدة والعائلة أبسرها

اجلامعة اليسوعّية،  ورمّبا منمن اجلامعة األمريكّية  واة، كما أّن كثريين من أسرتكم ختّرجواثبتة ونريّ 
كلّية يف جمال الطّب وكان عميًدا ل األمريكّية رجا خوري هو من خّرجيي اجلامعة ووالدكم الدكتور

 كما ترك بصماته على مصريها وجناحاهتا.  1987و  1978الطّب فيها بني السنوات 



خّرجني يف العلوم يتحّدث إىل مت ،وأضيف إىل سبب تشريفكم إلينا أّنكم العامل  ابلعلوم الطبّية
 الطبّية، فهناك سبب آخر له مغزاه وأبعاده. فإّنكم عند استالمكم قيادة سفينة اجلامعة األمريكّية

م ، مل تفّكروا فقط يف جامعتكم ول ها شؤوّنا وشجون ها بل فّكرمت أيًضا وبقّوة يف نظايف بريوت
امعات  تلك اجلابجلودة والرسالة واخلدمة. فّكرمت يف لتزمذلك املوبوجه  خاّص  التعليم العايل اللبناّنّ 

ذا صالة البحث عن اجلودة والعطاء، حيث عرّبمت عن رؤية رايديّة يف هويف أالتاريخ  يفعريقة ال
شَّتك يف جماالت مهُّه األساسي تعزيز العمل امل اّّتاد   إىلتلك املؤّسسات التعليمّية  فدعومتاجملال، 

ذلك ألّن تلك و  والعريبّ  وخدمة اجملتمع اللبناّنّ لمي واألنشطة الطالبّية التعليم والبحث الع
هو تكوين املواطن املفّكر واملثّقف والكفؤ، صاحب أال و عند هدف واحد  جتتمعاملؤّسسات 

 املهارات والعامل امللتزم يف خدمة قضااي الوطن واجملتمع.

وإّنين من موقعي، سيادة الرئيس فضلو، وعدي أن نعمل مًعا ومع من تريدون خالل السنة املقبلة 
شاريع املشَّتكة املشَّتك وامل التصّورللحوار من أجل وضع بعض النقاط اليت تتيح لنا أن نشّجع 

 ملا فيه خري مؤّسساتنا وتطّورها يف الرسالة واخلدمة.

، ال بّد يل قبل أن ينتقل املنرب 2016-2015ت األعزّاء من دورة أيّها املتخّرجون واملتخّرجااي و 
 هاراتكممواحد وواحدة منكم على جناحه الذي هو عالمة نضوج  إىل الرئيس فضلو أن أهّنئ كلّ 

ومعرفتكم وذكائكم. أنتم اآلن ما زلتم طاّلب اجلامعة يف ثياب التخرّج، وبعد هنيهة سوف 
دتكم مثرة تعبكم لسنوات وسنوات. وبعد التخرّج تصبحون متخّرجني، متخّرجني بشها

ستصبحون من قدامى الكلّية واملدرسة واملعهد واجلامعة، جامعة القّديس يوسف، فلقد وقع 
سف، يس يو من قدامى جامعة القدّ وقد أصبحتم عليكم القضاء والقدر، فأحّييكم منذ اآلن 

االلتزام وحمّبة عالمًة فارقة يف التمّيز و وحني فحافظوا على هذا الطابع، وافتخروا به يف كّل حال 
 الغري واستخدام الكفاءة للخري العام، ففيكم تكرب اجلامعة وترتفع ارتفاع شجرة األرز اخلالدة.



أيّها األهل األعزّاء، معنا ومع أوالدكم زرعتم املستقبل. فها هو املستقبل يف وجوه طالّبنا، اي و 
املسؤولني واألساتذة ومعكم، لقاب، فنشكر الل ه مع أصحاب شهادات وأ أمسواوقد  ،أوالدكم

 املوىل عّز وجّل أن يرافقهم ويثّبت أقدامهم يف النجاحداعني  بركاتو م عَ ن  هم من عطاعلى ما أ
ومن أجل  هرفعتويف إكرام العائلة ويف حّب األوطان وخصوًصا اللبنان الوطن عاملني من أجل 

 وثقافتنا املشَّتك عيشنا ثبات أجل ومن أجل دحر  هجمات احلقد والعنف واملوت، ومن سيادته
 الفريدة ومواطنيّتنا األكيدة. اإلنسانّية

هم داعني  بعيداإلخوة املسلمنيعلينا أّن نعّيد  يف عشّية عيد الفطر السعيد، واجب   ،األحّباءأيّها 
رًّا امت األعياد ب  دالم ومتام احملّبة وخري الربكات فمع كامل الس ليناعالعيد  يعيدعّز وجّل أبن هللا 

 واملؤمنني.وبهرًدا على قلوب السامعني 

 ،من اجلامعة اليسوعّية يف العلوم الطبّية 2016-2015عاشت دفعة طاّلب 

 عاش لبنان.


