
 

 

 4132كانون األّول  13 –مستشفى اوتيل ديو دو فرانس يوم الشكر في  

 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 

منكم، لما يقوم به  )ة(ن أحّيي كّل واحدأ وفي يوم الشكر هذا، . اسمحوا لي، في بداية هذه الرسالة،1
من عمل، سواء كان كبيًرا أو متواضًعا، في خدمة رسالة مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، وهي رسالة 

كبيرة من الذي تبذلوه لُينَجز عملنا بجودة  عناية وتعليم وأبحاث. ليهبكم الرّب أضعاف هذا االلتزام
ا اليوم أن نتذّكر هذه الحقيقة التي من هلل. يتوّجب علينا أجل خير اإلنسان المتأّلم ومن أجل مجد  

انطالًقا من هنا أشكر المحاربين البسالء التسعة عشر وأتمنى  دونها نتقاعس عن تلبية نداء رسالتنا.
لهم تقاعًدا مثمًرا ومريًحا. وأتوّجه بالشكر إلى البروفسور جورج عون وهو لن يغادر إلى التقاعد، بل 

 معّية.يعود في انشغاالت أكاديمّية وجا

المعايدة الميالدّية لهذه السنة  المصطلحات التي ُردِّدت على بطاقات من. أّيها األصدقاء األعّزاء، 2
يشير سّر واليقين. الااليمان والمعتقد والبوح ب "ثقة". يتضّمن إشتقاق هذا المصطلح كلمة 2112

ن كان من الطب لنا شتقاق الكلمة أّننا إذا كان ال بدّ ا ورجااًل  يعي أن نكون نساءً من أن نؤمن وا 
 تشارك بهشعوًرا باألمان ي ظهر. الثقة هي عمل جماعي يُ نين، علينا أن نؤمن فرديًّا وجماعيًّامؤم

 التزام مهني معّين. مسؤولين في الجماعة مثل القّيمين على عمل أووكّل ال وجماعة عّدة أشخاص

ونستعرض الشهور الماضية ليتبّين لنا أّن هذه ننظر وراءنا ، 2112 هو العام جديد. عشّية عام 3
لم  بأعمال العنف والمآسي البشرّية والخطف واستقالة الدولة. يتعّلقفيما  2113السنة تخّطت العام 

ارغ إثر أخطاء ف ،المتمّثل برئاسة الدولة ،ستراتيجيسياسي مؤّمًنا والمنصب المهّم واالال يعد التناوب
رئيس لم نشعر أبًدا بهذا الفراغ كما نشعر به اليوم. أن يتمّتع نحن و عّدة  جسيمة صدرت عن جهات

ساسّية من أجل ديمومة الدولة وصّحة األ ركيزةهو البكفاءات أكثر أو سلطة أقّل، يبقى الجمهورّية 
وهم  الشباب اللبنانّيين الحائزين على شهاداتالمؤّسسات. إّن األزمة اإلجتماعّية واإلقتصادّية وعدد 

 تفتك عوامل ضعف وهشاشة ، كّل هذه األوضاع هيوهجرة شبابنا الموهوبين عمل،ال عن عاطلين
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 111،11أعطي مثاًل واحًدا مستمدًّا من أداء جامعتنا : من أصل  نسيجنا اإلجتماعي والعائلي.ب
 حنَ ، أكثر من ثالثة آالف يستفيدون من م  (LMD)اإلجازة والماستر والدكتوراه  طالب مسّجلين في
مالّية من مركز الخدمة اإلجتماعّية، األمر الذي لم نشهده من قبل في حولّياتنا.  دراسّية أو مساعدات

بأّننا ُنكمل الطريق والرسالة الذي يجعلنا على يقين الجامعة هنا لتلّبي الحاجات وتنّمي عنصر الثقة 
ق َبل  من 1782في العام  عاًما، بما أّن جامعة القّديس يوسف تأّسست 121التي أوكلت إلينا منذ 

عد نظر وأرادوا أن يكونوا في خدمة األفق التربوي للتعليم العالي ونجحوا كان لهم بُ  آباء يسوعّيين رّواد
 في ذلك.

حة اإلجتماعّية والنفوس والقلوب كما تّتشح بالظلمة التي تعّم المسا . نحن نعيش أوقاتًا صعبة تّتشح2
القيام الفكري و  والتراجع التقهقرببالدينّية والتي ال تمّت إلى الدين بصلة، و الظالمّية التي تُنعت ب

إال بسالح رحمة الذي ينقّض على شعوب  ضعيفة غير مزّودة  ، ذلك العنفعنف باسم اهللبأعمال 
اهلل أّن ب ، تلك الثقةشعلة الثقة هذه فينا يالد يأتي في كّل عام ليعيد إذكاءاهلل. لحسن الحّظ أّن عيد الم

 ابنه ليشاركنا آالمنا ومشاكلنا. موجود معنا، بما أّنه عّمانوئيل، وأّن اهلل يحّبنا محّبة تاّمة فأرسل لنا
ف كمنافسين اهلل يحّبنا ويريد أن نصبح إخوة في يسوع المسيح وأن نحّب بعضنا بعًضا بدل أن نتصرّ 

يتقاتلون من أجل المصالح األكثر  لبعض أو كحسودين ال ينفّكوناعضنا تجاه ب يتآكلنا النهم والجشع
لنبدأ من  أن نبني الثقة ألّن زمن الميالد هو زمن النعمة الذي ُوه ب لنااليوم يتوّجب علينا  دناءة.

 ،رسالة تربية وعنايةوهي معنى رسالتنا في الجامعة وفي المستشفى، نعيد اكتشاف جديد ونبني مًعا و 
أو حين كان يشفي  موع التائهةكما كان يفعل يسوع حين كان يعّلم في الجبل وحين كان ُيطعم الج

المرضى المنبوذين من المجتمع. من عاش حقًّا عيد ميالد يسوع هو من كان مغموًرا بنور بيت لحم. 
ذا النور مّر بقربه فلينظر كّل واحد مّنا إلى قلبه وكيانه الداخلّي : هل هو مغمور بهذا النور أو أّن ه

بضع حّتى مرور كيف السبيل إلى التقّدم من اآلن و  من دون أن يستفيد منه ؟ بأّي إله يضع ثقته ؟
إن لم يغمرنا هذا النور ليدّلنا على الطريق في غياهب الظلمات، من أجل  2112ساعات نحو العام 

خالل سنة  ،لسبيل إلى المضّي ُقُدًماالتمييز بين الخير والشّر واختيار األفضل لنا ولآلخرين ؟ كيف ا
الكبرياء  مّنا، وهو روح التواضع بدلفي كّل واحد و  نامع إن لم يكن روح الميالد ،الطويلة 2112

؟  م والرحمة بدل الحقد والقناعة بدل الطمع والجشع والثقة بدل الحذروالمسامحة المتبادلة بدل االنتقا
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، ال يسعنا إال أن نستقبل هذا النور وننقله 2112سعيًدا  اليوم، حين نتمّنى الواحد لآلخر عاًما
الثقة التي ال يمكن  تلك لثقة التي نحتاج إليها،تشير إلى ا أساسّية هذه عالمةليرشدنا نحو المستقبل. 

 إن لم تكن مرتبطة بالعدالة واألمان ووحدة صفوفنا. موجودة أن تكون

يقين، الشجاعة و الو  الجرأةتعني أيًضا  نجد أّنها ،الثقةكلمة  حين ننظر إلى أصل اشتقاقمع ذلك، . 2
مّما يؤّدي بنا إلى القول إّننا، في األوقات العصيبة هذه، ال نستطيع اإلستقالة وال نستطيع التصّرف 

طاقاتنا وقدراتنا وتعزيز شبكتنا الجامعّية  المّتسمة بالتربية والعناية وضمّ  بحيث ال نطّور رسالتنا
وتدعيم كفاءات وقدرات مواردنا البشرّية. فلنتطّلع كّلنا ومًعا نحو المستقبل  وبهذا، توطيدإلستشفائّية ا

نحطاط القوى في صفوفنا ! في هذه بمهنّية ومهارة فال ندع العدّو يزرع الشقاق وزؤان اإلستقالة وا
 جامعة القّديس يوسف، نحن بحاجة، سنة على تأسيس 121 اإلحتفال بمرور ، سنة2112السنة 

آلخرين لكي نبدأ بتنفيذ مشروعنا من أجل تعزيز رسالتنا مضى، لبعضنا البعض ول أّي وقت   أكثر من
لنا  2112التي أوّجهها للعام  التوصيةعلينا أن نثمرها ونجعلها تشّع ...  يتوّجب التي استلمناها كهبة

أو  "هو "أكثر فأكثر طيوس دو لويوال حين كان يتكّلم عّماجميًعا هي أن نتبع تعليم القّديس إغنا
 adوهي كلمة التينّية نترجمها ب"أكثر فأكثر"، وهي إدغام للتعبير الالتيني  ،Magis "األفضل"

Majorem dei Gloriam. رسالتنا المشتركة، علينا أن نحّسن لبحثنا عن تمّيز  ، إنمفاد القول إّننا
يقنا لنبعدها ونبيدها ونحّقق بذلك ما كان الجراثيم التي تعرقل طر  وأن نضبطإنتاجنا وعالقاتنا كّل يوم، 

على سمعتنا وعلى وجاهة  مّتكلين حال على البعض تحقيقه. ال نستطيع االستمرار في العيشمن المُ 
الذي نتوق إلى الوصول  "األفضل"تاريخنا، بل علينا أن نختار التمّيز كمبدأ عملّي لكّل يوم. هذا 

)من دون نسيان "الكمّية"(  الجودةمن مستوى  أنّ الرضى الروحي طالما  نوع من عدمإليه، يعّبر عن 
فاءة الفكرّية، وفي خدمة اآلخرين والممارسات مهما كان المجال : الجودة في الدراسة والك لم يتحّقق

 الشخصيّ  التقّدم الروحيّ  خذ على عاتقنا ما هو طارئ، وكذلك األمر،األالطبّية واستقبال المرضى و 
، سيعّم الفراغ والفراغ هو موجوًدا ّي. فحين ال يكون الروح القدس الذي تحّدثُت عنه لتّويوالجماع
 الموت.
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لى مجد اهلل في كّل عمل وفي كّل وقت ! فلنحمل مًعا مًعا فلنسَع   عمالاألش رَ وُ أعباء إلى األفضل وا 
 ! 2112عام سعيد ، لنا جميًعاالغد ! سننجزها في اليوم و  التي ننجزها


