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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تخريج طالب كليّة 

 .2021تّموز (يوليو)  15طّب األسنان في الجامعة، في 

       

أيّها الطالب األعّزاء،  ببعٍض من االرتياح نسترجع ما يشبه الحياة العاديّة في معاهدنا األكاديميّة وجامعاتنا وكذلك في جامعتنا، معكم

ذلك العام ، 1920دُفعة المئويّة األولى لتأسيس الكليّة في العام في كليّة الطّب ،  2020/2021 للعام كليّة طّب األسنان طالب دُفعة

 أكاديميا. الذي أصبحت فيه فكرة تأسيس كليّة طّب األسنان ملموسة وأصبحت واقعًاعام بير ولكن أيًضا الالمبارك لنشأة لبنان الك

ساعدون يأسنان كان اآلباء اليسوعيّون في تلك الفترة فخورين وكان ممثّلو الحكومة الفرنسيّة متحّمسين للغاية إلطالق أّول أطبّاء 

دين بكفايات عالية، ومهارات ودراية،  السّكان الذين لم يكن يتوفّر لديهم عالج أسنانهم، ونحن فخورون جدا اليوم برؤيتكم، مزوَّ

بعد أن بدأت  .فّن طّب األسنان في بالدنافي هذه الكليّة األولى الرائعة في  1920منذ العام  تي بدأتال هذه المهّمةمن أجل مواصلة 

كان ال بدّ من إنشاء كليّة ي الحقوق والهندسة، ومن ثّم كليّتَ من أجل العناية بالروح،  1875كليّة الالهوت والفلسفة التي أُطِلقَت العام 

في الممارسة المهنيّة  تنشئة رجال ونساء يتمتّعون بالكفاءة وااللتزام، كجّراحين لألسنان من أجل التميّزمن أجل األسنان طّب 

لى بفضل األدوات كانت كلّيتكم األولى وأنا متأّكد من أنّها ستبقى دائًما في المرتبة األولطالما  المقترنة بالبحث السريرّي واألساسّي.

  هذا األسبوع. اي زيارتهسّرن قدو ،على صعيد التقدّم الرقميّ  التي تزّودت بها مؤّخًرا

ر فكّ أمعلّموكم وأنتم بالذات وبالطبع أهلكم هذا االرتياح.  يعيشإدارة الجامعة والكليّة، كما  عيشمعًا جميعًا نشارك هذا االرتياح. ت

ضمام إلى هذا الحدث، ولكنّهم يشاهدونكم مباشرة، وهي فرصة لنعبّر لهم عن تهانينا وتقديرنا النا م يتمّكنوا منذويكم الذين لب

ين الحافلتين باألزمات التي شهدناها وعشناها معًا بشجاعة ين الماضيَ عامَ لمرافقتكم خالل سنوات تنشئتكم الطويلة، وخاّصة في ال

 من دون تنازل وال إهمال أنا أشهد بأنّكم حصلتم على هذه الشهادة بجدارة كما ذلك االنفجار اإلجرامّي في مرفأ عاصمتنا ؛وتصميم 

ألي  مرورالتي يجب أن تكون جواز  األسنان ألّن عميدكم أصّر على عدم حذف أي شيء من متطلّبات الحصول على شهادة طبّ 

طبيب نتوقّع منه أفضل الممارسة في رعاية مرضاه. ما كنتم لتستطيعوا السير في هذا الطريق بمفردكم، فبجانبكم كان هناك 

ال شيء  أنّ ببصدق أقول  أساتذتكم والمسؤولون اإلداريّون في الكليّة الذين يستحقّون منكم ومنّا عالمة تقدير وشكر تستحقّونهما.

يمكنكم أن تفخروا بكليّتكم. من خالل زيارتي بعض بلدان أنحاء العالم، سواء كانت الواليات وفاني والمهارة، جيّد يتّم من دون الت

من المتخّرجين المتّحدة أو كندا أو ألمانيا، وعلى سبيل المثال ال الحصر، تّم تأكيد السمعة المهنيّة واألخالقيّة لجّراحي األسنان 

الخّريجين تاريخهم الخاّص، لكنّهم كتبوا بشجاعة تاريخ كليّتهم من خالل التزامهم وحيويّتهم ؛ نحن  الكليّة المئويّة. لقد صنع قدامى

 على يقين من أنّكم ستسلكون الطريق نفسها نحو التميّز.

هّمتنا تكمن ، الذي نعرفه جيّدًا، قال ذات مّرة متوّجًها إلى األطبّاء الشباب : "مLouis Pasteurأصدقائي األعّزاء، لويس باستور 

الموقف  هذابرنامج ما ينتظركم كأطبّاء الغد. هو كثير من األحيان، واإلصغاء دائًما". هذا الفي "الشفاء أحيانًا، وإعطاء الراحة في 

اإلصغاء يعني  اإلنسانّي الذي يجب تبنّيه، من خالل تحّمل جزء من معاناة اآلخر وقلقه، هو اإلصغاء المطلوب في جميع األوقات.

االنتباه إلى األشخاص الصغار الذين ليس لديهم دعم حقيقّي، خاّصةً في أوقات األزمات هذه حيث يمكن التخلّي عن الفقراء من 

 دون معاملة كريمة وكفوءة.
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ال بل مؤامرة واعية أو  أخالقيّة وسياسيّة، نحن ندخل اليوم مرحلة ارتياح من الوباء، لكنّنا ما زلنا أسرى أزمة إقتصاديّة وماليّة،

نا وضع كما وكذلك التعليم العالي الحرّ  ذات المستوى الدوليّ  طبّ ال حطيمت إلى التي تهدف مجموعاتبعض الغير واعية من جانب 

يبدو إغراء الهروب واقعًا ملموًسا ويطرح نفسه أمام هذا الوضع الصعب، أعرف أّن العديد منكم قّرروا مغادرة البالد ؛  الحالّي.

على األقّل، إذا غادرتم، إحتفظوا في ذاكرتكم وخاّصةً في وعيكم مكانًا خاصا جدا لبلدكم وكليّتكم  هذا البلد ؟كبديل، ولكن لمن يُتَرك 

 البلد الُمستَنَزف، والعناية بالمرضى بناءوجامعتكم التي تحتاج، أكثر من أّي وقٍت مضى، إلى قّوتها الحيويّة وشبابها، من أجل إعادة 

وأكثر من أّي وقت  إّن قضيّتنا اليوم وغدًاعلى تاللنا وسهولنا.  من دون التمييز بينهم، وإصالح المؤّسسات وإعادة زرع علم لبنان

بالدنا تمثّل جذورنا البيولوجيّة  والجمال والعدالة. سيّد وحّر وعادل، لبنان العائلة المتّحدة لبنان النضال من أجل هي مضى

تغذّي أغصانها تبقى حّرة وخضراء وحيويّة  التي وجذورها ،حيّة مثل األرزة التي تتوّغل جذورها في أرضناواألخالقيّة والرو

  إلى األبد. 

  أقدّم لكم مّرة أخرى تهانّي ! مبروك.

  تحيا دُفعة المئويّة األولى لكليّة طّب األسنان في جامعة القدّيس يوسف.

 يحيا بلدنا لبنان.


