
بيروت، في حفل تسليم جائزة كارل كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في 
أيلول  25، لِمَنح الجدارة الدراسّية والشهادات الجامعّية، يوم الثالثاء الواقع فيه Karl Storzتورز س

 في حرم العلوم الطبّية. C، في الساعة السابعة، المدّرج 2018)سبتمبر( 

 

على متابعتكم أحد ( نّ )أّيها األصدقاء األعّزاء، ال يسعني إال أن أبدأ كلمتي بتوجيه التهاني الشخصّية لكّل واحد وواحدة منكم 
 المناهج المتخّصصة، سواء في الجراحة التنظيرّية، أو في علم األحياء المجهرّي أو في حاالت الطوارئ لمرضى األطفال وأن

لى الذين س أيًضا إلى الفائز بجائزة كارل تّتجه تهانيّ . تنجحوا في اجتياز الدورة والحصول على مفاتيح تخّصص فرعيّ  تورز وا 
أوّد أن أقول لألّول إّن ذكرى رجل عظيم مثل كارل ستورز تبقى إلى األبد بيننا بفضل هذه . سيتسّلمون ِمَنح االستحقاق الدراسّية

الطالب الذين يفوزون بمثل هذه الجوائز يكّرمون : أقول ذلك بدون حساب . ي تقّدمها جمعّية كارل ستورزالبادرة السنوّية الت
ن أنفسهم وأولياء أمورهم ولكن أيًضا جامعة القّديس يوسف وكلّيتهم ألّنهم القّوة المحّركة لمستوى الدراسات العليا والممّثلين الجديري

 .بمجتمع الطالب

من  راهنال زمنال من متطّلبات هي ة في الطبّ صات الفرعيّ التخّص  ال بل فيالتنشئة في التخّصصات  ي أنّ وه الفائدة هي نفسها
، مب منكطلّ يت ب، وكانهذا يتطلّ . أن تعالجهم وتساعدهم على الشفاء هاالتي يمكن ًراتزويد المرضى بالخدمات األكثر تطوّ أجل 

ها في ومجال تطبيق جامعة القّديس يوسف في ة الطبّ كليّ  المعرفة والمهارة اللتين ال تزال الكتساب ، تكملةً اءن األعزّ يجو ها الخرّ أيّ 
على وجه الخصوص  ، أودّ على سبيل المثال. صين في الوقت الحاليّ أفضل المتخّص مع  يؤمّناهما ديو دو فرانس-مستشفى أوتيل
ا ، وفقً تناول فئة حرجة في رعاية األطفالت يفه. األطفالالمتعّلقة بطوارئ الفي حاالت  ى للدبلوم الجامعيّ األول أن أشيد بالُدفعة

الخدمات  حقل أفضل في لممارسة   ضروريّ  صهذا التخّص . ة وبإدارة جامعة القّديس يوسفت بتكليف من وزارة الصحّ يَ جرِ لدراسة أُ 
. ة في لبنانم هذه الشهادة الجامعيّ دة التي تقدّ هي الجامعة األولى والوحي  في جامعة القّديس يوسفة الطبّ كليّ إّن  اإلستشفائّية ؛
 ا، معا ممتازً ا مهني  ستمرارً ى لهم إتمنّ هذا الدبلوم وأ على حيازتهمي السنة األولى ف 17المتخّرجين ال  ئأن أهنّ  ، أودّ وبناًء عليه

كلمة امتنان  وّجهاسمحوا لي أن أ، ها للتوّ  التي أوّجهإلى التهانيّ . األطفال ممارسة طبّ توفير فرص عمل أفضل وجودة أفضل في 
 م، أنتبطريقة ما. معرفةالو  جين بالنجاحى تكونوا هنا اليوم متوّ طاقتهم ومعرفتهم حتّ من الذين أعطوا  يكممدرسّ ميكم و معلّ لودعم 

 مكان في كلّ  الذي يشعّ  زالمتميّ  ل رأس المال البشريّ شكّ التي تة للعلوم التي يمكن للبنان أن يفخر بها و الموارد البشريّ تلك  ون لتمثّ 
 .في هذا العالم

في هذا السياق، أوّد أن أتكّلم عن الموضوع الذي اختارته مرشدّية الجامعة لهذا العام األكاديمّي من أجل األسبوع اليسوعّي الذي 
 الموضوع يتعّلق الماضي كانفي العام  .جامعتنانشأة ين هما في أصل تلال يسّلط الضوء على تربية الرهبنة اليسوعّية وروحانّيتها

موضوع يتطّرق إلى اليسوعّيين والعلوم، ال يسعني إال أن أؤّكد على مساهمة الاإلجتماعّية. هذا العام، كون من الناحية الشهادة ب
م و وير العلة التقدم وتطمهمّ  مواصلةبنظرنا كم هي ثمينة  لكم ، ألقولالطبّ  هام، بما فيو هؤالء اليسوعّيين العلماء في تاريخ العل

 Génie duكتابه  في Chateaubraindقال شاتوبريان  .ةخير البشريّ من أعمال اإليمان والرجاء من أجل  عمل  ك



Christianisme " ّخون، اء والمؤرّ واألطبّ  ،الفلكو ات، الرياضيّ و النبات، و والكيمياء،  : "علماء الطبيعة، ةالمسيحيّ  ةعبقري
قد تكون جرعة اإللتزام قد   ".قتألّ ب ليس هناك فرع من العلوم لم يثمر فيه اليسوعّيون ن، والصحفّيو والمترجمون، وعلماء اآلثار، 

رسالة ب رسالة اعالن رحمة هللا ربطفي قوّية تزال الرغبة  ن في ضوء احتياجات القرن، ولكن الياليسوعيّ   ما عندإلى حدّ  خفتت
، كما دراسة الطبّ الشباب في  الطريقة نستطيع أن نرافق هذهب .لالتي يتطّلبها العلم والعق قواعدال السعي إلى الحقيقة عن طريق

ة الناس صحّ  تعزيز في ،المتطّلبا و جد   مهمّ الالعلم هذا  في باريس، كي يساهم Laennec "ينكال"مركز  فيهي الرسالة اليسوعّية 
 .ئهمشفا تهم بغيةخدمفي و 

فّكروا دائًما أّن مهّمتنا ليست العلم من أجل   !مّرة أخرى، أطيب تمنّياتي للفائزين هذا العام، من جميع التخّصصات والجوائز 
ا ، سواء كان قريبً وتحريرههد مضطّ  خالص كلّ قائمة من أجل تنا هي مهمّ  ، لكنّ ت، مهما كانالعلم، وال المعرفة من أجل المعرفة

 .اأو بعيدً 

المعرفة من أجل الرغبة في ب يتمّتعون نماذج ألولئك الذين  كونوا دائًما  !م بك فخورة فخورة بكم وسوف تبقى القّديس يوسفجامعة 
 الخدمة !

 

 

 


