
في  طفالكلمة األب سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح عيادة األ
في  2022تشرين الثاني/نوفمبر  11جامعة القّديس يوسف، في  – HDFمستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" 

  الساعة الخامسة من بعد الظهر.

 

أنّها ضرورة إنسانيّة وأخالقيّة في  لنا تبيّن بعدمالألطفال  المخّصصة نجتمع اليوم الفتتاح العيادة االجتماعيّة
 . رزح تحت وطأتهاظّل األزمة االقتصاديّة واالجتماعيّة التي ن

سوف مؤّسستنا عاًما كمرحلة عمريّة للطفل، ف 18ماليين لبنانّي، وإذا أخذنا المعيار من الصفر إلى  5من بين 
لالهتمام بنسبة غير يسيرة من المواطنين  من العمل الكثير لدينا بالتاليو، السّكان في المئة من 40بـ تهتّم 

 .والمواطنات

 حكمة.بالقامة والدة ة جيّ يعتنون بنا لننمو بصحّ  أهلطفالً وكان لدينا كان ا واحد منّ  كلّ 

دفنا هو ألسرة، ها مركز طبّ  في أتون إلى هذه العيادة، كما يفعلونرعاية جميع األطفال الذين ي عن طريقف
دون تمييز بين الجنسين، واللون من ة، مشكلة صحيّ  من هطفل على ما هو عليه، وما يعاني النظر إلى كلّ 

 والمنطقة. والمذهب

 جامعة القدّيس يوسف، و Hôtel-Dieu de France، فريق عمل مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"جميعًا نحن
العمل  الشريكة في هذا ،Diane "ديان" سةاألسرة، ومؤسّ  التابعة لها، ومركز طبّ  ة الطبّ وكليّ  في بيروت

توطيد مستقبل بلدنا أّن  ات،األزم وخصوًصا فياألوقات  في كلّ نحن مقتنعون، ل، اطفص لألالمخصّ  الصحيّ 
 دة لألطفال في لبنان.ة الجيّ يعتمد على تعزيز الصحّ 

رغبتنا في أن نكون  وال انهيار النظام الصحيّ  ،وال الفراغ السياسيّ  ،ةة واالقتصاديّ األزمة االجتماعيّ  كبحلم ت
ة وتطوير خدماتها الطبيّ  والمرضى المحتاجين. اليوم، إنشاء هذه العيادة وتوسيعها الماديّ  ،في خدمة األسرة

جع في ه يجب علينا عدم التراهو شهادة على أنّ لاألسرة،  التي كانت موجودة أصالً على مستوى مركز طبّ 
دة هو ة جيّ اغتنام الفرص وترجمتها إلى قرارات عمليّ  ى في مواجهة المستحيالت. إنّ مواجهة الصعوبات وحتّ 

 .ترسيخ الصالح العامّ بغية نجاح جهودنا إمحاولة من أجل م شكل متقدّ 

ها تريد بالعيادة أنّ عني ن:  ةرها عيادتنا االجتماعيّ ة التي ستوفّ مختلف الخدمات والخدمات الفرعيّ  تعدادلن أقوم ب
ضات والممرّ  ،اء األطفال، وأطبّ ةوالمدير ةطبيبالن من ، المكوَّ فريقها الطبيّ  تها، وأنّ ة في مهمّ أن تكون مثاليّ 

  ومهنّي.حترافيّ إة بشكل هم اليوميّ سون أنفسهم إلنجاز مهامّ سون وسوف يكرّ مكرّ هم  الصحيّة، الرعاية يمومقدّ 

 بجدّ  )ن( عملوا واللواتي شكر أولئكأ ّال لي أ، كيف رائعهذه وإعطاء العيادة مكانها ال بياناتالئحة ال كي أُنهي
 .من أن تبصر النورن هذه العيادة ى تتمكّ حتّ 

سة على المبادرة بهذه الفكرة والعمل ، وكذلك فريق المؤسّ Diane "ديان" سةدة ديان فاضل ومؤسّ شكر السيّ أ
 .لموسم ترجمة الفكرة إلى واقع ماديّ على  بعض األشخاص واحثّ ألنّهم  الجادّ 

ة المستشفى الذين بذلوا قصارى جهدهم لتنفيذ أعمال الهندسة المدنيّ في الهندسيّة  ةداراإلموّظفي الصيانة وأشكر 
 ووضع اللمسات األخيرة على المشروع.



 هاالرائدة التي نريدتزم بتأسيس هذه الوحدة ذي النصر ال نسيب رد المديأشكر إدارة المستشفى بشخص السيّ 
 .والمتواصلا لاللتزام المستنير أنموذجً 

وفريق المركز بأكمله  ريمي ضوّ  ةه الدكتورتاألسرة ومدير إدارة مركز طبّ و عميد الكليّة ونائب العميد أشكر
دة إلى ويؤدّي الخدمة الجيّ  ةجيّدالسمعة اليتمتّع بو أن يكون بارًزاة تطوير المركز من أجل كيفيّ  ألنّهم عرفوا

 اآلالف من المرضى.

د بد من أنّ القطار. أنا متأكّ  انطلقفي عيد أوتيل ديو المئوي ، وهكذا سوف  دك الجيّ المحرّ ذلك  هذا القطار المزوَّ
في األسرة  مركز طبّ ومستشفانا، وته، إنسانيّ المرء من يزور العديد من المرضى واألطفال. المرض يجّرد 

 بسمةال وفير، عن تاتهإنسانيّ من حيث  ،ةمسؤول هي مراكز ألطفالالخاّصة باة عيادتنا االجتماعيّ و، مستشفانا
  .ةدة الجيّ والراحة والصحّ 

  عشتم، 

  عاش األطفال،

 عاش لبنان.و


