
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
يوم اجلمعة ، يف مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، )مايو( يف احتفال األّول من أّّير

 .2018نيسان )إبريل(  27الواقع فيه 
 

 أيّها األحّباء،
 موظّفو وعّمال مستشفى أوتيل ديو دو فرانس،

وعلى وجه اخلصوص هالل األّول من هلذه السنة )مايو( يهلُّ علينا هالل شهر أّّير 
نتخاابت النيابّية وهي ابلرغم من كّل شيء وممّا يقال ولبنان يعيش محاوة اإل )مايو( ّّيرأ

نتخاابت بنانّية وحلريّة اإلنتخاابت عالمة صّحة جّيدة للدميوقراطّية اللّ يف قانون اإل
ـُسنح لنا ولكم ال بّد أن  حق  ا واالختيار فهذ ه عندما نصل إىل العازل لنصّوت استعمالُ  َيح

 وائح.ئحة أو تلك من بني اللّ هلذه الاّل 
أي عيد العامل )مايو( ينا محاوة وقيمة األّول من أّّير نتخاابت ال تُنساّل أّن محاوة اإلإ

 أمور :وعيد العّمال وعيد مار يوسف العامل وهذا كّله يذّكران بثالثة 
، وهو قيمة يذّكران بقيمة العمل الذي يقوم به املوّظف والعامل واإلداريّ األّول  األمر

مقّدسة ألّن اإلنسان بعمله يساهم يف تطوير املؤّسسة اليت يشتغل فيها ويعتاش منها 
وابلتايل فهو يساهم يف تطوير اجملتمع ومؤّسساته ويعمل من أجل اخلري ألبنائه كافّة، 

وصربكم واندفاعكم يف سبيل إجناز أعمالكم يف أوتيل يوم جهودكم وعملكم فنحّيي ال
ديو دو فرانس وكذلك من أجل تطوير املؤّسسة لتكون دوًما رّيديّة يف خدمتها ورسالتها 

 املرضى وطاليب الصّحة واهلناء.ستشفائّية يف سبيل اإل



د عرب احلوار بيننا هو الطريق الصحيح للوصول يذّكران أبّن التكاتف والتعاضالثاين، األمر 
كّل عامل يف املستشفى وذلك يعين أنّه علينا أن لمن تعزيز اإلمكانّيات  نريدهإىل ما 

هذا ما  أهداف واحدة نعمل حقًّا من أجل حتقيقها من أجل خري اجلميع. نلتّف حول
مدافعني عنها خري مدافع جيعلنا نشعر ابالنتماء إىل هذه املؤّسسة وإىل رسالتها، فنكون 

 أمام الطارئني واحلسودين. 
ة اخلانقة اليت نشعر بـها مًعا، جتماعيّ قتصاديّة واإلابلرغم من األزمة اإلالثالث، واألمر 

قوم املستشفى كمؤّسسة مبا تستطيع ملساعدة كّل طالب على قدر اإلمكان، مع العلم ت
فضل على مستوّيت عّدة منـها أنّنا نعمل معكم على حتسينات مبا خيّص توفري األ

ال بّد أن نسعى دوًما  حيث الصحّية واملدرسّية واإلجتماعّية وهذا واجب علينا وأمانة
 لتحسني ظروف املعيشة واحلياة. للوصول إىل تلبية كّل ما هو أساسيّ 

 ، )مايو( هتايّن القلبّية لكم مجيًعا يف عيد األّول من أّّير
 ألوتيل ديو دو فرانس، أنتم اجلسر الكبري والقوّي 
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