
يس يوسف في مؤتمر جامعة القد   رئيس، اليسوعي  اش سليم دك   بروفسوركلمة ال
، (فبرايرشبالط ) 5 الواقع فيه األربعاءيوم  "بسيلونإ"ة لطقا  جمعي  إلصحفي 

4102  

 
المؤتمر هذا أجد نفسي في  أنيس يوسف جامعة القدّ ل كرئيس  اليوم  لي إّنه لفخر

المرضى الذين يعانون من ة لمساعدة اللبنانيّ ة ، الجمعيّ "بسيلون"إالصحفي إلطالق 
 "اوتيل ديو دو فرانس" يجامعالمستشفى في الاء أطبّ  وجودبفخر نبل ال . الصرعداء 

تأسيس هذه ل ونتكاتفيالمجتمع المدني  ة منذوي النوايا الحسن أشخاصو  همئوأصدقا
هذا المرض  ذين يرزحون تحت وطأةاألشخاص ال لخيرإال  التي ال تهدفة الجمعيّ 

ب يتم التغلّ  ه،عالجة عمليّ  لرغم من الصعوبات التي تواجهعلى ا والذي الغامض
امني مع عن تض ألعّبر. وأنا هنا العصبيّ  م في مجال الطبّ عن طريق التقدّ  عليه

ي على اتساء الطابع المؤسّ إضف تأراد تية الجمعيّ ال هذهسين لجميع األعضاء المؤسّ 
هذه عن امتناني ل ب  عر  أ  كما  .داءمن هذا ال ييعان منتجاه أشخاص  ةعمل عدّ 

ة مهاراتهم العلميّ و  ممن طاقتهجزء من تكريس  أرادواعين الذين مجموعة من المتطوّ ال
 داء عاتب  ت  وحده من عاني في بعض األحيان ي منة قضيّ من أجل ة ة واإلنسانيّ الطبيّ و 

عندما  ،مبكرة سنّ  في تهاعرف التيأبو خالد  كارين ةالدكتور جاءت الصرع. عندما 
 آخرين عضاءمع أسة إطالق هذه المؤسّ في تها لي عن نيّ  عر بلت  ، في الجمهور تكان

لى أي مدى من الصرع و داء من األلم المبرح يعانون  المرضىأّن العديد من وكيف  ا 



االنتظار يجب ال  األمر يتعّلق برسالة ا أنّ ، شعرت حق  إلى جانبهمكون نأن  الملحّ 
لى  إلى العالج في لبنانماّسة هم بحاجة  الذين ألّنهم كثر أولئك فيها للخوض وا 

 في عملي التربوي وباعتبار أّنني. ةمودّ الصداقة و اللفتة و  والمرافقة الجراحّية ةعمليّ ال
 عليهم هذا أطبقأمام أشخاص واجه مواقف صعبة أ أن، اضطررت شخص مكّرس

 .لداءا

 
العديد  هة. وقد وصفم اإلنسانيّ د  ق   قديم هو منه اليومأن ن عال ج يمكن الذي هذا المرض 

 عالجات   اقترحواة و اليونان و ة الرومانيّ اء القدماء من الهند واإلمبراطوريّ من األطبّ 
نو ، منه للشفاء نفسه أراد أن اإلله الرب  . ولكنّ ر وال يزال لعنة من السماءب  عت  كان ي   ا 

 طفاًل مصاًبا بهذا الداء ،العهد الجديدفي  ،شفى يسوع اعندم يحّرر اإلنسان منه
( 97-71، 71) مّتى( و 99-71، 9مرقس )بحسب نجيل اإل يصفه كما الخطير
 أن ،اء وغيرهمواألطبّ  رجال والنساءال ،اليوم ك، علينا نحن( . لذل17-71، 9ولوقا )

 في همو ر والمرضى س  ومساعدة األ  لشفاء اة مواصلة عمل مهمّ ة و رسالوقظ فينا ن
هذه  ونيعيش، استطالعات الرأي خرا آلي المئة في فرنسا وفقً ف 58 ،تهم الكبرىلبيّ اغ

إّن معاناة المصابين بداء . الكتئاب ومحاوالت االنتحارلدرجة االتجربة الصعبة 
، رزحون تحت وطأتهاعة التي يمات غير المتوقّ أتي فقط من هذه األز تال  الصرع

إصابات  ، فإنّ ة. وهكذاة والعاطفيّ االجتماعيّ تأثيرها على الحياة من ا ولكن أيضً 
 انعدام الفهمو  اتالملذّ والحّد من وقت ال ومصادرة تعّرضه لهوان السقوطو  الجسم



الملّم حزن الو  مدرسّيةصعوبات الوال ة ورفض اآلخرينحريّ الوالعقبات التي تحول دون 
تسهيل أي يفترض بنا  ،هذا السببهذه المعاناة. ولفي  ساهمكّلها أمور ت ،األقاربب

لمرضى مساعدة ال تأديته علينا واجب   وهذاة عالج في المستشفيات والمراكز الصحيّ 
 جميع األعمار !من جميع الطبقات و  المنتمين إلى

ولكن  .في هذه الحاالت القصوىاآلخرين  يؤّثر علىيرفع صوته ل اإلنسان أنّ صحيح 
واالهتمام  الحبّ  وهبالهدف و  بلوغي والعمل على نستطيع مواجهة التحدّ  ،امعً 

 قضايااتهم لسوا حيالدعم ألولئك الذين كرّ تقديم و  ينشمهمّ  ونكونيألولئك الذين قد 
. فمن خالل هذه المبادرات Epsilonوخصوًصا األعضاء المؤّسسين لجمعية  يلةنب

 !  ة والفرحبالحيويّ  نوجه لبنا يشعّ 

 .شكًرا


