
، في افتتاح قاعة إدمون في بيروت كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف
، في الساعة العاشرة والنصف من قبل 2016تشرين الثاني )نوفمبر(  4شبطيني، يوم الجمعة الواقع فيه 

 الظهر، في كلّية طّب األسنان.

 

ه مفعًما بالحزن إال أّنه نداٌء للذاكرة والوفاء يوًما  2015 (أغسطس)آب  15يوم  لقد أمسى لم يعد هنا.  إلىيَوجَّ
ا لكلّيته وطالبه وجامعته. لم يعد هنا ولكّنه يبقى معنا وفينا وبيننا ألّن محّبته  إدمون شبطيني الذي كان وفيًّا جدًّ

األسرته وعائل ا بحيث يترك لدي ته الثانية كانت كبيرة جدًّ ا وعميقة جدًّ اسم نا دائًما إنطباًعا جّيًدا. وشاملة جدًّ
 Zالصخر عند مدخل هذه القاعة  على اليوم محفور هويته، و ذاكرة عائلته وكلّ  فياليوم محفوٌر  إدمون شبطيني

في صالة تحمل نتواجد على أّننا من اآلن وصاعًدا  مؤّشر لناكو إدمون الظريف أو الزعيم، إلى  إشارةً  (ظ أو ز)
اسم الشهرة و  اسم ا االسم بشقَّيه،هذ مّثلهايقيم التي باإلضافة إلى ذلك، صالة تحمل القيمة أو ال هااسمه، ولكنّ 

وعلمّية ؛ الكلّية  عيادّية تتمّتع بوظيفة سريرّية قاعةهذه الف فحسب القيمة ليست فقط معنوّية أو رمزّية. العائلة
األسنان  التجديد إستجابًة للتحّديات التكنولوجّية والعلمّية في طبّ  هذا ن فيها وطالبها كانوا بحاجة إلىو سوالمدرّ 
 . صة للماستر المهنيّ خّص تقاعة م بالتالي تصبح ولكي 

ذا هذا أن يبصر النور التجديد مشروعذا تمّكن إ اليوم ملتصًقا دوًما بهذه القاعة  شبطيني إدموند كان اسم، وا 
األصدقاء عشرات  الذي أيقظ وحّرك مة، فذلك بفضل اإلندفاع التضامنيّ التكنولوجيا المتقدّ  الرائعة التي تضمّ 

روح . والتجديد ال التغييرعمأ تمويل والندوات من أجل والمؤتمرات مين والطالب ، والمعلّ وقدامى طالب الكلّية
رغبة في جعل  تحمل معها ت هبة كانكلّ  ألنّ  على هذه القاعة ة والكبيرة هي التي ُتضفي جماالً الهبات الصغير 

حرم الة و لكليّ اسم إدمون شبطيني يكبر، والرغبة في أن يبقى بيننا، وكذلك اإلرادة في أن تكون هذه القاعة فخر ا
هذه الروح التضامنّية  .األسنان طبّ  األوروبّية لتعليم ةجمعيّ تحظى باعتراف الز كعالمة للتميّ  ،نفسها ةكليّ الأسوةً ب

 واأن تفخر  مأسرة إدموند، يمكنكعّزائي أفراد العزيزة السّيدة شبطيني، أ  .يس يوسفجامعة القدّ كانت وال تزال فخر 
 ةعميدالي تعزيز . ها ويدعو إليهاشكان يعياسمه والقيم التي  دمون بقدر ما يبرزإل بهذا اإلنجاز الذي هو تكريم

في رغبتكم بأن  اليوم تقّدمونه  المثال الذيأنّ  ة، إعلمواكليّ ال هيئة الطالب فيأعضاء هيئة التدريس و أعّزائي و 
المتنان ل الً مثاألّنكم أعطيتم  (نّ ) ة منكموواحد واحد كلّ  قلب  ُيعلَّق علىيقيّ قح بيننا هو وسامٌ  يبقى اسم إدمون 

األشخاص الذين عملوا أن أشكر جميع  يسعني إال ال. الكلّية في حياةكبيًرا  ترك أثًرا شخص  حيال والتقدير 
وجعل هذا  من جهة أخرى  خلع األسنانو  من جهة،لعمل اممارسة ة حيث من الممتع القاع لإلشراف على تغيير



لمؤّسسة  األمين العامالسّيدة و  ةعميدالدة السيّ حضرة كما أوّجه شكري إلى  .ا وناجًحامن التضامن ممكنً  الزخم
هذه إلى تعيد  األنشطة،ة وغيرها من البحوث السريريّ هذه و  العمل التطبيقيّ  عسى هذا. جامعة القّديس يوسف

 .من اآلن وصاعًدا رعاهاالذي سي السمقيمة ا قاعةال

 


