
 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل تسليم جائزة 
، 2016حزيران )يونيو(  10"مهى الخوري" التي تمنحها كلّية العلوم التمريضّية في مركز زحلة والبقاع، في 

 .في الساعة الثالثة من بعد الظهر

 

، في مركز الدروس الجامعّية في زحلة والبقاع، (يونيو)حزيران  10يوم الجمعة  مساء هنامجتمعين نحن اليوم 
 ألسباٍب عّدة تبدو لي مهّمة كّلها، مع العلم أّن من بينها سبب أهّم من غيرها.

أّيار  12الذي ُيحتفى به في  لتمريضأفّكر، في البداية، أّن اإلطار العام الحتفالنا هو إطار اليوم العالمّي ل
كة الرحمة مالئ على ، من كّل قلبي،على المستوى اللبنانّي والدولّي، وهو مناسبة إللقاء التحّية 2016 (مايو)

مع لي طوبى ِلإِلنَساِن الَِّذي يس"والساهرات على مرضانا. وأضّم مديحي إلى مديح الكتاب المقّدس الذي يقول : 
. إّنه لواجٌب تكريمّي أن نرّدد لممّرضاتنا (34، 8)أمثال  "ي !، حافًظا َقائم َأبَوابيساهًرا ُكلَّ يوٍم عند مصاريع

 هذه اإلنسانّية والنبل.قيامهم بعمل هو بشكرنا وامتناننا اإلجتماعّي من أجل وممّرضينا 

عاًما وال  39ة فيها منذ متجّذر السبب الثاني يكمن في أّننا نحّب هذه المنطقة، مدينة زحلة والبقاع. جامعتنا 
تتوانى عن التفكير في نمّوها لكي تشارك، على طريقتها وبحسب فلسفتها التربوّية ووسائلها، على تنمية هذه 

طرابلس في  ماك هو االستمرار في أن نكون حاضرين بنشاط هنا بالذات ، قرارناالمنطقة الكبيرة. عالوةً على ذلك
 س بيروت. ال أريد أن يغيب عن كلمتي أّن اليسوعّيين كانوا قد اختاروا، كعملٍ لبنان ليوصيدا، فبالنسبة إلينا، 

ي . ف"المعّلقة"، مدينة زحلة ليبنوا فيها مقّرهم في 1834أّول وكإقامة أولى لهم، حين عادوا إلى لبنان في العام 
ومها مقّر تعنايل، بقيت أراضيها وكر منذ تشييد  .دًما ثمن وجودهماستشهدوا فدفعوا ، أربعة منهم 1860العام 

 مكاًنا شاهًدا على العيش المشترك والتضامن مع الجميع.ومدارسها وكنيستها 

امج من الدراسات ببرنمزّودة في هذا المركز  ة العلوم التمريضّية كانت تنموالسبب الثالث يأتي من واقع أّن كليّ 
ٍة أخرى اليوم بطريق ركت الكلّية المركز لكّنها عادت إليهإلجازة ؛ ألسباٍب متعّددة، تا منهاج المندرجة ضمن

 مناطقلة من أجل مقّرها في بيروت واستداملتكون في خدمة المهنة. بلورت الكلّية برنامًجا رائًعا للتنشة المُ 
ا و قّرر  يقهاأعضاء فر زحلة والبقاع. نحن نالحظ جّيًدا أّن السّيدة العميدة و ال سّيما و أيًضا خارج بيروت  الواقعة

المجيء إليكم أعّزاءنا الممّرضين والممّرضات للعمل مًعا واالستفادة من تقّدم العلم من أجل خير المهنة. عدا 



 (سبتمبر)في بيروت وسوف يتّم العمل بها إبتداًء من شهر أيلول  تّم التحضير لهاأّن ثالث شهادات جامعّية 
ة، ودبلوم جامعّي آخر شعبة اإلنعاش والرعاية الملّطف-القادم في المجاالت التالية : دبلوم جامعّي في التمريض

، ودبلوم جامعّي ثالث في رعاية الطفل. تفاصيل هذه الشهادات الملّطفةشعبة علم األورام والرعاية -في التمريض
 متوافرة في وسائل اّتصاالت المركز والكلّية.

دوًما وبقّوة بيننا.  ةر حاض اولكّنه ترحل فاألمر يتعّلق بتكريم إنسانة، ال بّد أّنك حزرتموهلرابع واألقصى، السبب ا
 رتناعزيز ما زال حاضًرا في ذاككمن في استذكار شخٍص ا تسان أن يقوم بهالتي يستطيع إن مبادراتال ىحدإ

حادث مروع مأساوّي يوم الثالثاء الواقع فيه من اآلن وصاعًدا في رحمة هللا. مهى الخوري تركتنا في  وأمسى
عتقد أ  بمنج جائزة سنوّية على اسمها. ، إال أّن مديري الكلّية ارتأوا تخليد ذكراها2015 (يناير) كانون الثاني 26
ها طريقة . إنّ لفكرة ممتازة المجيء إلى زحلة لمنح هذه الجائزة إلى من يهّمه األمر بقراٍر من الّلجنة الحكم أنّ 

ّنن ننسى كّل ما ا غير مستعّدين لللقول إّننا غير مستعّدين لننسى وجه مهى والتزامها على صعيد مركز زحلة وا 
  المهنة.هذه من أجل  تّم إنجازه في هذا المركز

 امعةالجّيد والمتخّرجين فحسب، ولكّن رسالتها كججامعة القّديس يوسف العلم ال توّفر أّيها األصدقاء األعّزاء، 
ّكلتهما ش ا واالهتداء بالطاقة والرجاء الذيناّتحادنا والتأكيد على ايماننو  محّبتنافي جعلنا جماعة نشهد ل نتكم

 النداء لنكبر وننمو مًعا في الفرح ! إلصغاء إلىفلنكن دوًما مستعّدين لعبر سنوات وجودها. 

 


