
 مؤتمرال في افتتاح ،يس يوسفالقد   جامعة، رئيس اليسوعياش سور سليم دك  كلمة البروف
 ة في لبنانصات الطبي  الختصاتاريخ ا حول، 3300 (نوفمبرتشرين الثاني ) 03 في الطبي  

 
في  ة الطب  كلي   قدامى ذي نظ مهال لهذا اليوم المالئمهو العنوان " ة في لبنانصات الطبي  الختصااتاريخ "

تاريخ إال  ال االتعليق على هذ نية، ال يمكنن العلوم الطبي  ع بعيد رئيسك يفإن   ،يس يوسف. وبالتاليجامعة القد  
مفرطة ال هاشهواتو شغفها  ة فيلنفس البشري  ل ةالُمعاِلجة تاريخ العلوم الروحي  بال شك   الا مفض  ، ةرسمي   بطريقة

عن ث تحد  أن ني لن أ بما لذلك،ليس في جدول األعمال. كهذا  تاريخ  . ولكن هذه ام األخيرةفي األي   ناشهد كما
تركوا  نييسوعي  آباء ثالثة  ، عنمةمقد  على سبيل و  بسرعةث إليكم وا لي أن أتحد  سمحإ، أي  واحدة منهما

 في لبنان.هذه ة الطبي   صاتاالختصا تاريخ بصماتهم على

 
 ، Henri Henze دعى هنري هينزيُ  ألماني طبيب  يسوعي،  راهب، هو امعروفا كون يكاد ي ، وهولو  األ

يسوع في  اعةالجديدة لجم رسالةال اسأس   ينخر اثنين آن يمع يسوعي   1381عام ال نحوجبل لبنان  وصل إلى
بدأ هذا  التاسع عشر،في منتصف القرن  ،. في ذلك الوقتى اآلنحت   التي ما زالت قائمة مشرقبالد ال

 قام بالترويج له اختصاص  إن ه  كي ال نقول وكان هذا أمر حديث، في روما 1الطب  التجانسي يتعل مالطبيب 
ية في لبنان توفير الرعاإن  ال يزال على قيد الحياة. الذي كان  Samuel Hahnemannيل هانيمان ئصمو 

 معترف بها من الصغار والكبار إلى مستوى سلطة طبي ةرفعه  تم   ،فقط تجريبي ينعلماء الال وجود إال  للحيث 
ا أن  هذا األخ  كانوا يلتمسون العالج عندهالبطاركة و . القناصل طيبتهمرح و اله طبعب اكان معروفا  خصوصا

بقدر ما كانت " لةعيادة متنق  ه كان "ن  إ عنه عظيم. قيل بتكريم   لونهستقبكانوا يبيروت المنشق ين في ى حت  و 
وحين استقر  . ت باشابيروت عز   حاكمهو الذي عالج ف مكان. في كل   خي رنتشر بشكل ت ةمستمر  ال ممارسته

 ... هعلى البلد كل   يشع  ه فن  بهينز  كان األخ ،في غزير

 
 

                                                           
1 Homéopathie. 



. وبالتالي، 1338 العام في ة للطب  ى إلى إنشاء كلي  أد   د الطريق لتقليدمه  و ، 1383عام الفي هينز األخ  توفي  
 Juraولد في جورا  أب يسوعي . إن هةسويسري  بل ة فرنسي  ت ليسعنها م أتكل  سة الثانية التي شخصي  ال

لم  الذي Lucien Cattin كاتين األب لوسيانإن ه ، 1191عام الفي  وتوفي   1381عام الة في السويسري  
سرد الذي يدليل ال أوردحياته كما هو إنجاز ، و ة الطب  كلي   رفع مستوى رالكبيصه اختصا ا، ولكن  طبيبا  يكن

أوتيل ديو دو فرانس. أعماله  مستشفى ، وبدأ بناءالشامطريق  في الحرم الطبي   ىهو الذي بنفة. سيرته الذاتي  
نصب حريصا وحصل على منحة من بناء هو الذي اقترح فلمريم العذراء  تقواهنسى ي م تجعلهة لالطبي  

ق ، عل  لصالح الطب   نشاطهثالثة و العماله ا ألتكريما و  ،. عندما توفي  مزاررنك من الذهب لبناء الف 10،111
 ة دقائق.لعد   من أجل أن ُيثني على أعمالهته جلساب اللبناني مجلس النو  

 معروف  هو ففي القرن العشرين.  ة الطب  كلي   مصير ترك أثراا علىبحجمه الكبير،  ،الشخص اليسوعي الثالث
ا أستاذا و ، مرسيليا ياتمستشففي الطب  من  اودكتورا ا، طبيبا  يوم، فقد كانى الحت  من األشخاص العديد  جدًّا من

 Madetماديه بيار  األب وأنا أتحد ث عنالجمهور،  مدرسةل اورئيسا  ة الطب  كلي  ل اومستشارا  الطب   في
Pierre.   1181 بين العام ا للطب  سا كان مدر   نال شهادات أخرى.معهد باستور و  فياألب ماديه ص تخص-

ة مرجعي   مم ا يجعل منهة رائعة، وشخصي   ارائعا  امسارا  تتناول تهفاو  يوم فيه تالتي قيل شهاداتوال 1118
ا يتمت ع بة و حقيقي   في  اكل صحي ةعانى من مشمن الناس.  كبير   عدد  ل اروحيًّ  امرشدا و  ةكبير  ي ةإنسانشخصا

 ،التطويبات وحيمن  ،ريفك   هجعال ناأللم الذيطويلة في االبتسامة و  عاش محنةا فالسنوات األخيرة من حياته 
 .ةلاوالعد ةحب  الم من أجل ،المضطهدينالمعذ بين ب

 
هذه القائمة  أحي يياليهم و  أنضم  ات بارزة، ال يسعني إال أن لشخصي  الصغيرة ة سرد هذه السير الذاتي   عند

دينم يةتضحباء الذين عملوا واألطب  المتعد دة الطبي ة من السلطات  الطويلة من أجل والكفاءات المهارات ب زو 
في  دائمال النجاحي لبنان ف لطب  لو  كلي تناا ليا ، متمن  ادا جي   امؤتمرا لكم  تمن ىأن أ لبنان. يبقى في ة الطب  قضي  

الدعم و  هم شوالمُ  الضعيفة محب  واالحترام والضيافة والكرم و  كفاءةة من الة واألخالقي  االلتزام بالقيم اإلنساني  
 مضى. أكثر من أي وقت   يومالذي نحتاجه الالمتبادل 


