
حفل عشاء رابطة قدامى طالب كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في 
 .، في صالة السفراء في كازينو لبنان2017( نوفمبر) تشرين الثاني 15كلّية طّب األسنان، في 

 

القّديس يوسف، وأتمّنى لكم أمسية يكم جميًعا، أعّزائي المتخّرجين من كلّية طّب األسنان في جامعة أوّد أن أحيّ 
الصداقة الحميمة والساعات  وأنتم تعيشون  سنواتخمس  ىحوالمًعا  يتمعة تتخّللها ذكرياتكم كطالب أمضرائ

العناية باألسنان في الفصول الدراسّية وفي مركز  ذروته لطالما بلغ يطبّ اختصاص الطويلة من التنشئة في 
، وعلى رأسها الدكتور كريستيان مكاري، لجنة رابطة القدامى أعضاء نشكركيف ال . نكلّية طّب األسنافي 
المرموق وهذه الصالة ة هذا المكان تحت قبّ  لنلتقي هذا المساء ،جسديًّا ونفسيًّا ،بذلوا جهًدا جهيًدا نالذي

وا كون، لت1992و  1957وأفضل من ُدفعَتي  مأفضل منك ولكن في الواقع، من!  السفراءة األسطورّية، صال
 !!!؟ ولبنان أفضل سفراء وسفيرات جامعة القّديس يوسف

هم في العناية ة وفنّ الكليّ  ة سنوات حول قدامىعدّ ها منذ يتتلقّ  األصداء التي  بالتالي أن أسترجع أمامكمأودّ 
كنت في عائلة في بيروت  في أحد األّيام،. ه موضع تقديرألنّ  ير ويتّم السعي إليهتقدالذي ينال ال باألسنان

 األسنان اءطبّ ألقد كان أحد . في جراحة األسنان من كّليتكمتجربتها مع طبيب  عن علًنا مّ األثت عندما تحدّ 
األحيان تجاه جامعة القّديس نعم نحن نّتخذ موقف النقد في بعض : كانت تقول . والدها الصغارأبأحد  يعتني
بكفاءة تقنّية   هذا الطبيب الذي عالج ابني كان يتمّتعألنّ  بها الوقت المناسب للثناء ولكن اليوم حان يوسف
 على مقاعد الدراسة في هذه الصفات ه اكتسبأنّ  فترضأ. واالنفتاح ة عالية في التعاطفإنسانيّ بو  ملموسة

 .جامعة القّديس يوسف

بلدان الخليج حيث العديد من األطّباء من خّريجي جامعة القّديس يوسف يمارسون  أحدفي يت الشهادة نفسها تلقّ 
: طرح علّي وزير من هذه الدولة كنت قد التقيت به خالل جلسة علنّية السؤال التالي. المهنة في المدينة نفسها

ويبدو  ة من كلّياتكمكليّ ون مزّوًدا بمعلومات عن صحيح أّن جامعتكم مشهورة وقديمة، ولكن يهّمني أكثر أن أك
أن  حاولتُ . األفضل في هذه المدينةلي أّنها تتمّتع بالجودة العالية بنوعّية خّريجيها الذين هم إلى حّد بعيد 

ه نّ  األسنان وا  ة طبّ كليّ  ييجخرّ من والده كان  الذي كان يعالج سناناألطبيب  نّ إ قال حّتىأكثر ستفسر منه أ



اء أطبّ  نّ ائنا، قال إأطبّ  طرح السؤال حول تنشئةيأن قبل . نفسها ةالكليّ  هو نفسه كان لديه طبيب أسنان من
امتميّ األسنان من جامعة القّديس يوسف هم عنصر   .ادً جيّ  يجب الحفاظ عليها ز جدًّ

ا لجامعة القّديس يوسف بفضل الخّريأعّزائي  جين، يجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم ألّنكم تعطون سمعة جّيدة جدًّ
أذكر و  على كلّيتكم بفضل العمداء المتعاقبينوذلك  ،تم بها من دون ثغرةقتعلّ  ، والقيم التيالتنشئة التي تلّقيتموها

 نيكما أنّ . زوميد جوزيف مخدة ندى نعمان، والسيّ م، والسيّ د أنطوان حكيّ السيّ : ة الكليّ  منهم آخر ثالثة عرفتهم
 ينقين وناقلكمدقّ  إلى تنشئة نخب الغد األسنان الذين يسعون  اءأطبّ أعّبر عن فائق االمتنان والشكر لمئات 

  .ختصاصهمالدين جيّ 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

ال يسعني . 1992عام ال ُدفعةو  1957 ة، ُدفعة العامالكليّ  خّريجي من ين لُدفعتينيوبيلنحن نحتفل هذا المساء ب
 ،وأكّفاء ومتفانين ،ملتزمين أطّباء، ممثلك  أشخاًصاأنّ  األعّزاء من الُدفعتين ها األصدقاءأيّ  ،أن أقول لكم إال

ألف تهنئة أتوّجه إليكم ب!  ذروته العالج إلى يصالإاألسنان في لبنان من خالل  من تاريخ طبّ  اجزءً  صنعتم
 ! األمّ  م ولعائالتكم وكذلك لكلّيتكملك دة ونجاح باهرجيّ ة صحّ وألف تمنٍّّ من أجل 

، ةهما من خالل تجميع النقاط اإليجابيّ ّديس يوسف تواصالن مسيرتقة وجامعة ال الكليّ إنّ  ختتم كلمتي بالقولأ
 اآلنمن التي أصبحت عالمّية ال اتفي التصنيف مرتبةجامعة القّديس يوسف أفضل بتّبؤ  انعكس األمر الذي
ة طب األسنان كليّ التي حصلت عليها  المصّدقة الشهادةبو جامعة في العالم  500أسرة أفضل  ضمن وصاعًدا

ا واألكثر مً ة األكثر تقدّ معايير األوروبيّ مع ال هاطابقتفي  اعتمادشهادة أّول ا، سيكون للجامعة قريبً . قبل عامين
ة التي ترزح تحت ر على العائالت اللبنانيّ ة تؤثّ جتماعيّ ة واإلقتصاديّ  االزمة اإلنّ قول لكم إأكيف ال . ارواجً 

. مليون دوالر 18 قيمتها ة التي تتجاوزح الدراسيّ نَ من الم  يستفيدون طالب  4 000من أكثر ؟ اليوم، وطأتها 
 عن المساعدة في( ة) مسؤول( نّ ) منكم ووواحدة واحد كلّ . هذه المشكلة بمفردهرئيس الجامعة يواجه  واال تدع

يبقى  كي ،، في خدمة الشباب اللبنانيّ مرفوع عالًيا ورأسها ى تتقّدم أّمكم المرّبية دوًما،ة حتّ ح الدراسيّ نَ جمع الم  
 ! العيش المشتركو  اتبلد الحريّ كي يبقى و ا، ا وقويًّ لبنان شابًّ 


