
كلمة الربوفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف 
أّّير  10بريوت، يف احتفال عيد العّمال يف مستشفى أوتيل ديو دو فرانس يف 

 ظهًرا، يف أوديتوريوم عبجي. 12، الساعة 2019)مايو( 
 

 ، أيّها األحّباء، العامالت والعّمال يف أوتيل ديو دو فرانس اجلامعيّ 
 واإلداريّون. ،والتقنّيون واألطباء مّرضات واملمّرضون واملساعدون، املوظّفون مجيًعا، امل

حتفال ابلعيد، عيد العّمال والعمل هذه السنة، ألسباب تنظيمّية رّّبا، إاّل إنّه ل اإلأتجّ 
فها حنن اجتمعنا اليوم عائلة واحدة متضامنة لالحتفال بعيدكم وأنتم  ،ومل يُغّيب مل يُنس  
 كليل العيد. إالعيد و 

فتحّية لكم مجيًعا إىل أّي فئة كنتم، حتّية لعطائكم كّل يوم بكثري من التفاين وحّب العطاء 
وال شّك أّن عطاءكم  وكذلك من أجل منّو الوطن فيكم وبكم. منوّكم الشخصيّ من أجل 

 هاحتديثو  هاتطّور و  يف هذه السنوات األخرية والتفافكم حول أهداف املؤّسسة املستمرّ 
 أنّ  العلم مع واالزدهار، والنجاح التطّور حنو وانطالقه ديو أوتيل جناح أساس من كان

 حيّقق سوف الذي هو الفرقاء خمتلف بني املتبادل واالحرتام والتعاضد طويل، الطريق
 .واملستحيل املعقول

الذي يبذله اإلنسان من أجل  واجلسديّ  ليس كلمة فارغة، إنّه اجلهد الفكريّ فالعمل 
مها األساس يف ازدهار  ،اإلنتاج واخلدمة ،هدف هو اإلنتاج أو اخلدمة، فهذا الثنائيّ 

زدهار تراجع ألّن ّن اإلإال أ بناينّ املؤّسسات واجلماعات واألوطان. وما مشكلة الوطن اللّ 
وكذلك إّن البعض أصبح من الطفيليني الذين  د سقط يف االمتحاننتاج كمًّا ونوًعا قاإل



. ولألسف فإّن روح يعيشون على حساب اآلخرين وهم ال يعملون شيًئا وال ينتجون
اخلدمة هي أيًضا أصابـها الضعف، وهذه من أسباب اخنفاض منسوب العطاء، والتطوّع 

حتّية لكم عّمال أوتيل  اد احملاسبة.ورّّبا أيًضا تفّشي روح الفساد واحملسوبّيات بدل اعتم
عيشهم  ديو دو فرانس وعّمال لبنان إلّنكم أنتم املقاومون احلقيقّيون الذين يكسبون

 ورزقهم بعرق جبينهم وعندما يزداد ازدهار الوطن وقّوته يصبح وطن السيادة واالستقالل. 
فقط صوت  ال متثّلوناجمليد. إّنكم حتّية للنقابيني الذين سوف يكّرمون يف هذا اليوم 

 العامل واملوّظف، بل خدمة احملّبة والعطاء من أجل منّو أوتيل ديو.
نكمل املشوار من خالل تضامن  ،الصعبةيف الظروف يف الظروف العاديّة و  ،فمًعا وسويّة

للوحدة للشراكة و كون مثااًل نمجيع الفرقاء، فرقاء أسرة أوتيل ديو مع بعضهم بعًضا ف
 تعرف أهدافها وحتّققها ابإلرادة الواحدة.وللجماعة اليت 

 فباقة حمّبة لكّل واحدة وواحد منكم، 
 اي أبناء الوطن، حّقكم ال توفيكم الكلمات

 عيًدا  2020 عيدأملنا أن تتحّسن األحوال وتنجلي الغيوم وتصدر املوازانت فيأيت 
 عام وأنتم خبري. وكلّ  ، بركة الرّب عليكم،متجّلًيا ابخلري والربكة


