
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة
 احتفال جمعّية الطفل المصاب بالكيفي 
 .3102الثاني  كانون  5الواقع في  ،السبتيوم 

  
 

تاريخ صنع اخلري فهذا حدث هاّم يف بعيد تأسيسها عاملة أن حتتفل مجعّية خرييّة  
بعيد تأسيسها  بالكلي الطفل املصاب وتقدمي األفضل لرعاية املرضى. لكن أن حتتفل مجعّية

وهي الت حمّبة مشهورون وممّرضات وعّمال خري وعام  وطبيبات اخلامس عشر، أّسسها أطّباء 
ذلك حدث رفيقتهم، فهتتّم بصّحة األطفال وخصوًصا بأطفال ُولدوا واإلعاقة الكلويّة مجعّية 

وخصوًصا  ا حامدين رّب العاملني وشاكرين املهنّيني يف اجلمعّية وغري املهنّينيحنتفل به مجيعً 
وشكر من القلب والعقل  على عطائهم النبيل وعلى موقفهم اجلميل. السّيدات املتطّوعات

يف أن  يألو جهًدالوزارة الصّحة وعلى رئيسها معايل وزير الصّحة األستاذ حسن خليل الذي ال 
 اليت وال شّك أّن يف إسهام مؤّسسة الوليد بن طالل .لـهابالدور الطبيعي والطليعي  الوزارةتقوم 

يعي لعمل اجلمعّية وللدور الطل مثني    الوزيرة ليلى الصل  اماه  هعم  تشرف على خدمتها معايل
 اجلامعّي وقسم األطفال فيه. فرانس الذي تقوم به مستشفى أوتيل هيو هو

تقدير ما تقوم به الوإّّن اليوم من موقعي كمسؤول أّول يف اجلامعة اليسوعّية، أقّدر حّق  
يف سبيل األطفال املرضى، وخصوًصا عندما تقوم اجلمعّية باملساعدة املعنويّة واملاهيّة  اجلمعّية

زرع  ن األمر متعّلًقا جبراحة هقيقة تقضي بهؤالء األطفال وخصوًصا عندما يكو  لتحقيق معاجلة
ه. وإّّن أنّو  كلية يف جسم الطفل املريض هبدف تغيري حياته من خالل الصّحة اليت تعوه إلي

حيث إّّنا تنّظم احللقات النوعّية لتوعية األهل وإرشاههم للتعّرف إىل أمراض بأهداف اجلمعّية 
املعاجلات الطبّية  عرضيف منازهلم وقراهم، وعرب ، وإّّنا تدعم أهل األطفال املرضى الكلي

املتنّوعة وكذلك عرب العمل على حتضري األعضاء لزرعها واستثمارها بالشكل األفضل 
 واملطلوب.
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وإّّنا مناسبة ُأشّده فيها على الق يم املهنّية اليت جعلت وجتعل من مستشفى أوتيل هيو،  
اجلوهة واالمتياز األكاهميّي عرب أطّبائها وأسرهتا التمريضّية هارًا ومؤّسسة طليعّية ال تعرف إاّل 

وإهارة املستشفى ومن ورائها كلّية الطّب واملؤّسسات الطبّية األخرى  وجهة لـها. املهينّ و التقيّن و 
 يف اجلامعة وكذلك رئاسة اجلامعة وجملس إهارهتا ال هّم هلا إاّل العمل من أجل أن يكون 

بإجنازاته. وكذلك أشّده على تلك  ستشفى الذي خيدم لبنان والذي ينري لبنانأوتيل هيو امل
ضنا بعالق يم اليت نسّميها الق يم األخالقّية واالجتماعّية والروحّية وهي ق يم التضامن واالحّتاه مع 

وإىل لبنان كّله البعض ومع احملتاج الفقري والتعاون واحملّبة واالنتماء إىل عائلة اجلامعة واملستشفى 
يت ال ختلو من الصراعات واألزمات والصعوبات. وال أنسى أن وخصوًصا يف األوضاع احلالّية ال

األطفال منهم ال هناك قريب أو بعيد أو أبيض أو  أقول إنّه أمام معاجلة املرضى وخصوًصا
أسوه أو من ذلك الدين أو من غري  أو غيّن أو فقري : فواجبنا أن نعاجل املريض من هون النظر 

عّز وجّل طلب مّنا ذلك عندما قال إنّه "زرمتوّن عندما زرمت  إىل جنسه ولونه وهينه، ألّن اللـه
  مريًضا".

فشكًرا لكم أسرة أوتيل هيو على إجنازاتكم وعملكم الطيّب املستمّر يف سبيل الصّحة 
 الفضلى. والتزامكم اإلنساّّن القومي.

 أيّها األحّباء، 
قوم بواجبها باسم أخرى تإّن مجعّية معاجلة األطفال املرضى هي منوذج بني أمنذجة  

ة. تابعوا عملكم فإّن لبنان حباجة إىل قوا  الدينّية واملواطنّية الصحيحسم الروح اإلنسانّية وبا
مجعّية العناية باألطفال املرضى بالكلى وعاش وعاشت األساسّية املنظورة وغري املنظورة. عشتم 

 لبنان.
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