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دّكا�ض يف تخريج 420 طالبًا من العلوم الطبية:

ال تتوقفوا عند االنق�صامات الطائفية وال�صيا�صية
بيروت  في  يوسف  القديس  جامعة  احتفلت 
بــتــخــريــج طــــالب الـــُعـــلـــوم الــطــبــيــة فـــي حــديــقــة 
اجلامعة  رئيس  بحضور  الــشــام،  طريق  احلــرم، 
الــيــســوعــي، وضيف  دكـــاش  سليم  الــبــروفــســور 
الــشــرف الــبــروفــســور ديــديــيــه ســيــكــار، الرئيس 
الفخري للجنة اإلستشارية الوطنية لألخالقيات 
دكاش  البروفسور  سلم  وقد  فرنسا،  في  املهنية 
وطالبة  طالبا   420 إلى  الشهادات  احلفل  خالل 

تخرجوا من الكليات ومعاهد الُعلوم الطبية. 
وألقى البروفسور دكاش كلمة هنأ فيها الطالب 
على تخرجهم وقال: »حضارتنا في القرن الواحد 
وعلى  اخلارجية  الناحية  على  تشدد  والعشرين 
أردنا  يوسف،  القديس  جامعة  في  لكن  املظاهر، 

دوما أن نؤكد على أهمية احلياة الداخلية....«. 
وإذ عّبر عن شعور الطالب بالفشل واالستياء 
وميكن أن يتحول إلى شعوٍر باالنهزام من الوضع 
من خصال  هو  الهروب  »هل  تساءل:  السياسي، 

الشباب أو من قيمهم؟ ».
وخــتــم نــاصــحــا الـــطـــالب: أال تــتــوقــفــوا عند 
يتخبط  التي  والسياسية  الطائفية  االنقسامات 
اعلموا   ... واإليــديــولــوجــيــون  السياسيون  بها 
ومهاراتكم  علمكم  فــي  فيكم،  تكمن  السلطة  أن 

وكفاياتكم وفي القيم التي حتملونها...«. 
البروفسور  الــشــرف  ضيف  ألقى  جهته،  مــن 
ديدييه سيكار كلمة توجه فيها الى الطالب معترفا 
أن جيله »لم يكن خائفا على املستقبل ألن املعركة 
من أجل احلياة كانت أسهل، أما اليوم فإن مرحلة 
أصــعــب... أصبحت  اجلامعية  الــدراســة  بعد  مــا 
رسالتي لكم هي أن تنسوا بسرعة أنكم طالب، إذ 
أصبح لديكم اآلن مسؤولية إيجاد حلول ملشاكل 
جيلكم. ال جتعلوا، مثال، من التكنولوجيا الرقمية 
هدفا بحد ذاته في املجال الطبي، بل استعملوها 
الُبعد اإلنساني في اتخاذ  كأداة، وحافظوا على 

القرارات ».

ــدامــى جامعة  ق جــمــعــيــات  احتـــاد  كلمة  أمـــا   
احتاد  رئيس  نائب  ألقاها  فقد  يوسف  القديس 
جمعيات قدامى جامعة القديس يوسف الدكتور 
اجلدد  اخلريجني  طالب  الذي  مكاري  كريستيان 

باحلفاظ على البطاقة املوحدة للمتخرجني«. 
املرتبة  احلــائــزة  أيــوب  كارين  ألقت  أن  وبعد 
األولى على دفعتها في كلية الصيدلة كلمة باسم 
الــدكــتــورة نيكول مشلب  تـــالوة  الــطــالب، وبــعــد 
احلــائــزة املــرتــبــة األولـــى فــي كلية الــطــب، قسم 
جوزف  والدكتور  كليتها،  متخرجي  مع  ابقراط 
عساف احلائز املرتبة األولى على دفعته في كلية 
سلم  املتخرجني،  بقية  مــع  قسما  األســنــان  طــب 
البروفسور دكاش الشهادات للمتخرجني اجلدد. 
كما سلم الدكتور إدوار حجار جائزة البروفسور 
جــوزف حجار ألفضل أطروحة وفــاز بها كل من 
الدكتورة آن صوفي سركيس والدكتور انطونيو 

كيشيشيان والدكتور حبيب-إمييه حامت.




