
رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت ورئيس مجلس إدارة  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي،

في المؤتمر الصحفي إلطالق شبكة المستشفيات التابعة لجامعة القّديس  مستشفى أوتيل ديو دو فرانس،

 11،00، عند الساعة 2022آب  2يوسف في بيروت، أوتيل ديو دو فرانس، وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه 

 من ق.ظ.، في قاعة فرانسوا باسيل، َحَرم االبتكار والرياضة.

 معالي وزير الصّحة العاّمة،

، وسيادة المطران سيزار Joseph Spitteriالمونسنيور جوزيف سبيتيري  بابوّي في لبنانالسفير السعادة 

 ،César Essayanإسيان 

 حضرة األب ميخائيل زّميط اليسوعّي، الرئيس اإلقليمّي للرهبنة اليسوعيّة،

 حضرة األّم الرئيسة برناديت رحيّم،

 حضرة رئيس نقابة المستشفيات في لبنان،

 أطبّاء لبنان في بيروت، حضرة رئيس نقابة

 حضرة رئيسة نقابة الممّرضين والممرضات في لبنان،

 معالي الوزير والصديق دميانوس قّطار،

 والشبكة االستشفائيّة الجديدة،  l’Hôtel-Dieu de France حضرة مدير عامّ مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" 

اإلدارة في مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"  السمجحضرات السيّدات والسادة المسؤولين في الجامعة، أعضاء 

 ومستشفيَي سان شارل والمونسنيور قرطباوي،

 

عن إنشاء شبكة مستشفيات "أوتيل ديو دو فرانس"  نعلن اليوم كجامعة يسوعيّةإنّه لمن دواعي سروري أن 

HDF  ومستشفى سان شارلHSC ومستشفى مونسينيور قرطباوي HMC ا وإطالقها، وربّما يكون إنشاء هذ

رهبنة راهبات  تمتلكهما نزاالي اللبنان. كما نعلم، فإّن المستشفيَين كانا و في تاريخالشبكة األّول  النوع من

؛ على إثر مشاكل نقص الموارد البشريّة والماديّة،  إلى أمس القريب ة هذه الرهبنةين وكانا برعايين األقدسَ القلبَ 

األبويّة، بدأت الرهبنة  االالتينّي في لبنان، وبرعايتهم األسقفي  السفير البابوّي والنائب سعادةوبناًء على طلب 

ها في إطار يمستشفَيَ تجاه مفاوضات طويلة مع جامعة القدّيس يوسف في بيروت من أجل تحّمل مسؤوليّة كاملة 

)أبريل( الماضي، نيسان  23؛ في  2072 سنةى حتّ و عاًما، اعتباًرا من هذا العام 50ة لمدّ حكرّي قد إيجار ع

في  صغَّر لجامعة القدّيس يوسفوالمجلس الم رهبنةمجلس المن  ،ينمن الجانبَ  المعطاة وبعد التصاريح الالزمة

 قِبَل منة االتفاقيّ  تّم توقيعخان األبيض والد وتصاعدة، الضوء األخضر من السلطات الكنسيّ أُعِطي بيروت، 

ووفقًا  ،يصبح المستشفيان تّجاه،يس يوسف. بهذا االجامعة القدّ  رئيسو ينقدسَ األ ينبَ لراهبات القل ةالعامّ  ةالرئيس

الجامعة  أنّ بر يجب أن نذكّ و بها، بوصفهما مؤسَّستين إستشفائيّتين،تَين ستين ملحقمؤسّ  ،للجامعة للنظام األساسيّ 

عام الع في ة الموقَّ مع السفارة الفرنسيّ  الحكريّ ، وفقًا لعقد اإليجار مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" نفسها تدير

1982. 
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، تدعم جامعة القدّيس يوسف ليس فقط مستشفيَين، ولكن مؤّسستَين لكّل منهما تاريخها الخاّص أمام هذا الواقع

رتَين رعاية جيّدة للمرضى. فيما يتعلّق بمستشفى سان الناس وصّحتهم، موفِ والتي تّم تأسيسهما من أجل خير 

سان  الراهبات األلمانيّات التابعات لرهبنة  هتسسّ أ 1908الفياضيّة، في العام  بلدةفي  Saint-Charlesشارل 

 بعبدا، محلّ  - ةنقل المستشفى إلى الفياضيّ  ، تمّ  1963عام ال. في Saint-Charles Borroméeشارل بورومي 

تحويله إلى تّم و ينقدسَ األ بَينراهبات القل رهبنة، أصبح المستشفى ملًكا ل1980عام الفي  ، ثمّ إقامته الحاليّ 

 شخص. 400أكثر من  من فريق إدارةوضّم في أوقات الذروة،  ،سريًرا 130 احتوى على مستشفى عامّ 

والذي بدأ في العام  الشراع،ينشر المجلّة الدينيّة مستشفى المطران قرطباوي هو فكرة األب قرطباوي الذي كان 

من خالل إنشاء مبنى في  الفيزيائيمستشفى مخّصص لرعاية إعادة التأهيل  حول تأسيسبترجمة فكرته  1953

عاليه واستقّر فيها ثم اندلعت منطقة ، انتقل المستشفى إلى أعوام ة. بعد أربع1955ة في العام الحازميّ منطقة 

، وتحّول المستشفى إلى جبهة حرب، مّما أدّى إلى نقله إلى إكليريكيّة بطريركيّة السريان 1975الحرب في العام 

تّم شراؤها أدما في فتوح كسروان أرض في ، إنتقل المستشفى إلى أعوام ةالشرفة. بعد بضعبلدة الكاثوليك في 

تّم استقبال المريض  .2013الفنّي والتقني وللمعهد الجامعي الذي تأّسس في السنة لهذه الغاية وكذلك للمعهد 

لعظام في تشرين األّول )أكتوبر( من العام لوأُجِريَت أّول عمليّة جراحيّة  1996تّموز )يوليو(  18األّول فيه في 

 مريًضا. 80مستشفى أن يستقبل اليوم ما يصل إلى ال ويستطيعنفسه. 

 فهما يتمتّعانإذا جاز التعبير.  ،ة واستراتيجية للغايةمساحات مهمّ يحتاّلن ن ان المستشفيَ اب، هذبالنظر عن كث

ة ق الطبيّ رَ س الفِ كرّ تد وحيث استقبال المريض بشكل جيّ  ة حيث يتمّ نوعيّ ذات  نيستَ كمؤسَّ  ة جيّدةسمعب

األزمة التي  على أثرة سنوات، لعدّ  ،أصاب بعض الوهن  مسيرتها ى لوحتّ  ،بالكامل اتهلمهمّ نفسها ة والتمريضيّ 

سرير مشغول  مئة وثالثينة، باإلضافة إلى الفياضيّ منطقة . في دبأكمله في البال يّ ائستشفقطاع االالضربت 

بناؤه وينتظر فقط  سرير إضافي في مبنى تمّ  100حوالي توفير للمستشفى  االستيعابيّةالخطة تنوي اليوم، 

المباني  على خليج جونيه، فإنّ  والتجهيز الستقبال المرضى. في أدما، باإلضافة إلى المستشفى المطلّ  اإلعداد

ات ستدرس بعناية إمكانيّ الجامعة . محفوظة بشكل جيّد المعهد الجامعيقامة إلو تشييدها للمعهد التقنيّ  التي تمّ 

 شغل هذه المساحات.

 ؟ ينين المستشفيَ ون بهذَ لماذا نحن مهتمّ 

( إنقاذ هاتَين المؤّسستَين اللتين تشّكالن 1بادئ ذي بدء، ومن دون محاولة التالعب بالعواطف، كان من الواجب 

 ينبَ جزًءا من المؤّسسات الكاثوليكيّة في البالد، وفي هذه الحالة، هما مؤّسستان تابعتان لرهبنة راهبات القل

 األب إستيف االثنين هويها سَ أحد مؤسّ  أنّ  بماوعيين، ة اليسروحانيّ  تحملومنّا  قريبة رهبنةوهي  ينقدسَ األ

Estève ، ساته ه إال مؤسّ ل بقَ تمن أجل لبنان الذي لم  (2 عاش في لبنان خالل القرن التاسع عشر. يسوعيّ وهو

وخلفها  سف،يس يو، جامعة القدّ فخرناو شبابه، رأسماله الحقيقيّ وتنشئة التي صنعت وتواصل صنع تاريخه، 

فالهدف ليس توسيع ، الزوالطريق  بل أن يتّجه هذان المستشفيان نحوع أن تقيتستطتكن للم الرهبنة اليسوعيّة، 

 يّ ائستشفقطاع االال نعلم أنّ نحن . العاّمة دعم قدرتنا على الخدمة ،أكيد بشكل   نودّ، بل أنّنا، أشغالنا ولدينا ما يكفي

 مستشفى لبنان شاركة في أعمال إنقاذ هذا القطاع على أسس جديدة ليظلّ نريد المونحن ، بأخطار عديدة مهدَّد

وفتحتا الباب أمام  ة كلغة تواصلتا اللغة الفرنسيّ تبنّ كانتا قد ين ستَ ين المؤسَّ هاتَ  ال ننسى أنّ و( 3الشرق األوسط. 

عام ال( منذ 4. (ةالناطق بالفرنسيّ الفرنكوفونّي ) ا في حظيرة الطبّ محتفاظ بهلال يدفعناا ، ممّ الكثير من خّريجينا

ى خارجها. في البالد وحتّ  الطبّ  أفضل الممارسين ،مع جامعة أو أخرى ،بتدرّ  ة للطبّ ، لدينا كليّ 1883

 ينبالجامعة مستشفيَ وصاعدًا اآلن من ن احقَ تن الملان المستشفياهذ يصبح مشروعنا ووعدنا ألنفسنا هو أن
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فيهما  التجديدد االنتهاء من أعمال بمجرّ  CHUجامعية  استشفائيّةمراكز  وبالتالي يعتبران ة، لكليّ معتمدين من ا

 وإعادة هيكلتهما.

أعلم أّن تولّي مسؤوليّة هاتَين المؤسَّستَين، وهما ليستا بالمؤّسستَين الصغيرتَين، ينطوي على مخاطر، ويمكن 

أن يكون عبئًا ثقياًل على جامعة القدّيس يوسف حتّى لو كانت هناك شخصيّات تساعد بتكتّم في سير عمل 

بالصناعة  ينالمهتمّ األشخاص عالم الطبّي أو المستشفيَين. بدأت منّظمات من مختلف األنواع، وشخصيّات من ال

 االتّصال بنا لتقديم أفكارهم ومشاريعهم للمساعدة والدعم الُمربح للجانبَين. نحن منفتحون على أيّ باالستشفائيّة 

 فكرة في هذا المجال من التعاون.

يّة التي ال يمكن أن تتجاهل أصدقائي األعّزاء، أصحاب السعادة والسيادة، حتّى لو كنّا مؤمنين بالعناية اإلله

يوم مساعدتنا في جهودنا،  ة كلّ هذه العناية اإللهيّ من ى لو طلبنا األزمات وحتّ  الذين يتخبّطون تحت وطأةها بناءأ

وهذه  ةح دراسيّ نَ على مِ  المعتمدينفي المائة من الطالب  50أكثر من بالفعل الجامعة لدينا  فنحن على مستوى

 الصندوق االجتماعيّ  إلىالتي تأتي  اتالمساعد مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، على مستوىو كلفة عالية،

تغطية  الذين ليس لديهمتغطية جزء من احتياجات بعض المرضى ل الذي تأّسس منذ سنتين تخّصص فيه الخاصّ 

وهذا نداء نوّجهه إلى  التفكير فينا عمليًّا في هذه األوقات الصعبة. من الضروريّ إال أنّه ة، ة حقيقيّ طبيّ -ةجتماعيّ إ

كأفراد ومؤّسسات، لكي يتّم دعم هذا المشروع من الداخل ومن الخارج ألنّه بحاجة ماّسة إلى هذا الدعم  الجميع

، ومدّ يدّ ستشفائيّةاال ناساتة جدًا لمؤسّ في ضوء احتياجات التشغيل والتجديد المهمّ ضامن تمن ضمن روح ال

 المساعدة.

مستشفيات ونحن ندرك ذلك جيّدًا وهذا هو موضوع المؤتمر  3ليوم أمام شبكة من أصدقائي األعّزاء، نحن ا

تعزيز أوجه التآزر بين المؤّسسات الثالث، بشكل  ي. نيّتنا، وقد بدأنا في ترجمتها إلى أفعال، ههذا الصحفيّ 

والمشاريع الطبّية ، والدعوات للمناقصات والمبادالت والعمل المشتركمنتظم، وكذلك عمليّات التعاون، 

، داعين إلى التزام فَِرقنا في المستشفى والجامعة بالتحّرك في هذا االتّجاه من أجل بناء المشتركة واالقتصاديّة

إلى تحديد  يقود بشكل  واف  ال روح عائليّة ومجتمعيّة من دون  عمل بشكل  فرديّ النموذج ناجح لبلدنا لبنان حيث 

 ا لتثبيت أقوالنا.األهداف المشتركة والمضّي قدمً 

ونحن على مسافة يومين من الذكرى الثانية لمأساة مرفأ بيروت، أودّ باسم مؤّسساتنا توجيه التعزية إلى أقرباء 

والمصابين الذين ما زالوا يعانون اآلالم واألوجاع وكذلك تحيّة لفرقنا الذين فقدوا عزيًزا لهم ومؤساة الجرحى 

في إنقاذ المئات من الموت المحتّم في تلك الليلة المشؤومة وكذلك إنّها فرصة  الطبيّة والتمريضيّة التي أسهمت

سانحة لدعوتكم المشاركة في وقفة الصالة والصمود والمقاومة التي سينّظمها مستشفى أوتيل ديو دو فرانس في 

 الرابع من هذا الشهر عند الساعة السادسة مساًء أمام قسم الطوارئ في المستشفى.

 شت مستشفيانا الجامعيّة والعاّمة،عشتم، عا

 عشتم وعاش لبنان


