برعاية السّفير البابوي جوزيف سبيتيري وحضور قدس االب العام نعمة هللا الهاشم
مستشفى المعونات الجامعي يحتفل باليوم العالمي للمريض ويد ّ
شن المقرّ ين الجديدين
لقس َمي أمراض التورم الخبيث والدم والعالج باألشعة ،ويفتتح قسميّ زرع نقيّ
العظم والعناية ال ّداعمة
بمناسبة اليوم العالمي السابع والعشرين للمريض ،إحتفل السّفير البابوي في لبنان
المطران جوزيف سبيتيري بحضور قدس األب العام نعمة هللا الهاشم ،رئيس عام
الرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة ،بالذبيحة اإللهية وعاونه المونسينيور إيفان سنتوس،
المد ّبر العام األب هادي محفوظ ومدير عام المستشفى األب وسام الخوري ،بحضور
المدبر العام األب جوزيف قمر ،قدس األب العام السابق األباتي طنوس نعمه ،النائبين
سيمون أبي رميا وزياد الحواط وعقيلة النائب شوقي الدكاش ،مستشار رئيس
الجمهورية لألمور الطبية واالجتماعية النائب السابق الدكتور وليد الخوري ،رئيس
دير سيدة المعونات األب جان بول الحاج ،قائمقام جبيل السيدة نتالي مرعي خوري،
عقيلة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون السيدة نعمة عون ،القيادات األمنية في
المنطقة ،الرؤساء واآلباء األجالّء،الفعاليات البلدية واالجتماعية واالعالمية ،عدد كبير
ّ
وموظفي المستشفى.
من األطبّاء والمدراء والممرضين والمرضى
وقد ر ّكز ال ّسفير البابوي في كلمته على رسالة البابا فرنسيس بمناسبة اليوم العالمي
السابع والعشرين للمريض قائالً" :أخذتم مجّ انا فمجّ انا أعطوا" هذه الكلمات التي قالها
يسوع عندما أرسل الرسل للبشارة باإلنجيل كيما ينتشر ملكوته عبر أعمال محبة
ومجانية .وقد تابع مشددا على أهمية الحوار الذي هو "افتراض مسبق للعطاء ،يفتح
مجاالت عالئقية لنمو بشريّ وتنمية قادرة على هدم األنماط المترسخة في ممارسة

السلطة في المجتمع" .وكذلك ر ّكز على مفهوم العطاء الذي هو "انعكاس لمحبة هللا
التي تجد ذروتها في تجسّد ابنه يسوع وفي حلول الروح القدس" .وقد أكمل كلمته
معتبرا أنّ مستشفى سيدة المعونات الجامعي ليس فقط صرحً ا استشفائيا ً ذات امكانيات
ً
مميزا تلتقي فيه اإلرادات
طبية عالية الجودة وموارد بشرية مهمة ،إنما هو ايضا مكا ًنا
الطيبة لتق ّدم أفضل عناية للمريض بكل ما للعناية من مفاهيم ،حيث أنّ المحبة هي
المحرّ ك األساسي لكل خطوة يقوم بها موظفو مستشفى سيدة المعونات الجامعي .وقد
أنهى كلمته ناقال بركة البابا فرنسيس ومحبته وصلواته للجميع.

أما مدير المستشفى األب خوري فقد أشار وبحرقة الى واجب المسؤولين الى التحرك
يقرعُ ِبوقاح ٍة واستهزا ٍء وال مُباال ٍة
ذاك ال َم َرضُ اللّعين َ
كيف ال َنه َت ّم ،و َق ْد أَص َب َح َ
قائالًَ " :
َ
بواب بيو ٍ
كيف ال
عب والحُزن!
زارعًا في َمفاصِ لِها ال َقلَ َق
َ
والخوف والرُّ َ
أَ َ
ت وعائِالتٍِ ،
ف مع ال َم ْوت ،يُهيّئ له ّ
ليأتي هذا غادراً،
الطريق
َ
َنه َت ّم ،وكأنّ ذاك ال َم َرض قد تحالَ َ
وحاصِ ًدا مُعي َل عائِل ٍة أو ربَّة بي ٍ
كيف ال َنه َت ّم،
ت أو َف ْل َذة كب ٍد قد ال تكونُ قد أين َعت بعد!
َ
قيم مسيحيّة سامية ،مشبّعة باألمل والرجاء والمحبّة
وقد َن َشأنا َو َت َربّينا جميعًا على ٍ
َ
ومات وقا َم حُ ًّبا باإلنسان ،ك ّل إنسان ،ال سيّما
ورثنا بذورها من إل ٍه تج َّس َد وتالّ َم
كيف ال َنه َت ّم ،وقد نهلنا جميعًا ،بطريق ٍة أو بأخرى ،من
الضعيف والمتالّم والمريض!
َ
ضائل والقداس ِة الذي ال ينضب وال يغور ،من روحانيّة الرّ هبانية اللّبنانية
نبع ال َف
ِ
ِ
اإلنسان اللّبناني الماروني والكاثوليكي واألرتوذكسي
المارونية ،التي جعلت من
ِ
أديارها
ورسالتها ،وقد رأت َعبر
ِ
والسّرياني والشيعي والس ّني والدرزي ِمحْ َور عنا َيتها ِ
كان عِ رقُ ُه أو دي ُن ُه أو لو ُن ُه أو انتماؤه ،أحد
ومُؤسّساتِها ورُهبانِها في ك ِّل
إنسان ،مهما َ
ٍ
كيف ال َنه َت ّم،
إخوة يسوع هؤالء الصّغار وقد تجلّت فيه صور ُت ُه بأبهى جمالِها ور ّقتها! َ
ونحن ننتمي الى عائل ِة مُستشفى سيدة المعونات الجامعيّ  ،هذا الصرح الطبيّ
يستنا ،والذي منذ تأسيسِ ِه
واإلستشفائيّ  ،وهذا الوجه الرّ سولي واإلنساني لرُ هْ بان ّي َتنا و َكن َ
وبالرغم من الظروف القاهرة التي مرّ بها بل ُدنا ومجتمعنا ،لم
وعبر إدارا ِت ِه المتعاقبة
ِ
يألوا ً
جُهدا أو خبرة أو يو ّفر مق ّدرات لتأمين أفضل الخدمات والمعدات والتجهيزات
ّ
الطبية واإلستشفايئة للوافدين إليه وليبقى منارة تشعّ صحّ ًة وعافية وأمالً".

وقد تابع " :نل َتقي اليوم في مناسب ِة يوم المريض العالميّ لنصلي معا ،ولنفتت ُح القسم
الجديد ألمراض ال ّدم وال ّتورّ م الخبيث وقسم العالج باألشعّة ،وإلطالق العمل في قسم
ّ
الملطفة .إنَّ هذه ُ
لتكون مُم ِك َنة لوال
الخطوة ما كانت
زرع نقيّ العظم وقسم العناية
َ
لمسات سيدة المعونات ،ربّة هذا البيت ،ولوال تِلك العِناية األَ َبويّة المُحبّة وال َبعيدَة ال َّنظر
ِشخص قدس األب العام نعمة هللا الهاشم السامي
الرئاسة العامَّة و خاصة ل
ل َمجلس
َ
ِ
اإلدارة
اإلحترام ،ولوال تلك الخبرة اإلستراتيجية المجبولة بالمحبّة األخويّة ل َمجلس
َ
وخاص ًّة لرئيسه حضرة المدبّر العام األب هادي محفوظ المحترم ،ولوال ذلك العمل
ً
وجنودا مجهولين ال يطلبون
الم ّتقن والدؤوب لمهندسين ومدراء وأطبّاء وممرّ ضين
مقابالً ّإال صالتنا ودعاءنا لهم بالصّحة وراحة البال والضمير".
وقد ختم شاكرً ا ك ّل من ساهم في فكره ووقته وخبرته ومحبّته وانتمائه ومجانيته إلتمام
هذه األقسام.
أما قدس األب العام فقد بدأ كلمته قائالً" :أسباب كثيرة تضعني في موقف صعب
وجعلتني أتردد في إلقاء كلمة بهذه المناسبة ،أهمّها طريقة تعاطي مجتمع اليوم مع
الخدمات التي تؤمّنها المؤسسات الكنسيّة والرهبانيّة ومع تضحيات المكرّ سين
والمكرّ سات .هذه الطريقة يمكن اختصارها بالتالي :حرفيّة أكثر المسؤولين المدنيين
والسياسيين بتغطية فسادهم وسرقاتهم ألموال الناس ،وفشلهم في إدارة المؤسسات
العامّة التي يجب عليها أن تؤمّن خدمات الطبابة والتعليم وفرص العمل والبنى التحتيّة
وغير ذلك ،مستعينين ببعض اإلعالم إللهاء الرأي العام عن أرتكاباتهم وتأليبه ض ّد
آخر المؤسسات التي تق ّدم هذه الخدمات بجودة يستح ّقها ك ّل إنسان ،ومستغلّين بعض
األخطاء وبعض النقص في الشفافيّة التي ال ننكرها والتي يجب تصحيحها في أداء
بعض القيّمين على هذه المؤسسات".
وقد تابع منوّ ها باألسباب الكثيرة األخرى التي تدفعه للوقوف في هذه المناسبة مشجّ عا
ومفتخرا برسالة الكنيسة والرهبانيّة االستشفائيّة في مستشفى سيّدة المعونات ،وتجعله
يبذل ما في وسعه مع مجمع الرئاسة العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفى

للحفاظ على نوعيّة الخدمة االستشفائية التي يق ّدمها مشيرً ا الى أنّ " :االهتمام بالمرضى
هو من صلب التزامنا الرهباني والمسيحي وهذا ما تقوم به المؤسسات الكنسيّة
اإلستشفائيّة في العالم وما قام به رهباننا في أديارهم عبر التاريخ ،ونكتفي بذكر رجل
هللا األب ابراهيم الحاقالني الذي انتقلت إليه العدوى إلصراره على معالجة المرضى
شخصيا ،وبما قام به الرهبان الذين أسسوا هذا المستشفى ومستشفى بيت شباب،
والرهبان الذين تعاقبوا على إدارته والخدمة فيه منذ التأسيس وحتى يومنا.
خدماتنا اإلستشفائيّة والتربويّة واالجتماعيّة وحتى الوطنيّة تنبع من إيماننا المسيحي
ونظرتنا المسيحيّة لإلنسان كصورة هللا ،وال ننتظر جزاء من أحد إال من ربنا وإلهنا.
وثباتنا في تأدية هذه المهام ينبع أيضا من شعورنا بالمسؤوليّة تجاه أبناء مجتمعنا ،إذ
نعتبر بأن الكنيسة التي نخدم هي "أم الصبي" ،وفشل المسؤولين في تأمين الخدمات
اإلستشفائيّة ،يدفعنا إلى رفع مستوى الخدمة في مؤسساتنا في غياب البدائل".
وقد أنهى قائال " :بعملنا االستشفائي ال نقوم فقط بالرسالة التي أوصانا بها الربّ
يسوع ،وال نساهم فقط ،على قدر ما أوتينا ،بأعمال الشفاء الكبيرة التي يقوم بها من
خالل شفاعة القديس شربل ،بل نحن نلتقي منذ اآلن وعلى هذه األرض بالرب يسوع
في شخص ك ّل مريض نعالجه ،ألنّ صليب الربّ حاضر في آالم كل مريض ومتألم
ّ
ومعذب ،علّنا نسمع في الزمن اآلتي صوت الرب ينادينا" :تعالوا يا مباركي أبي ،رثوا
الملك المع ّد لكم ...،أل ّني كنت مريضا فزرتموني".
وقد كانت كلمة لرئيس قسم أمراض التورم الخبيث والدم الدكتور مارسيل مسعود
شكر فيها مدير عام المستشفى األب خوري على ايمانه وثقته وارادته الممزوجة
بالتصميم على التقدم والتطور وخاصة في هذا القسم الذي هو بحاجة للدعم الدائم
حيث الجهود الجبارة اليومية في تقديم العناية األفضل.
بعد الق ّداس توجه الحضور لتدشين المقرّ ين الجديدين لقس َمي أمراض التورم الخبيث
والدم والعالج باألشعة والفتتاح قس َمي زرع نقيّ العظم والعناية ال ّداعمة .كما وجال
ال ّسفير البابوي ،واألب العام ،ومدير عام المستشفى على المرضى ،وباركوهم
و ّ
وزعوا عليهم هدايا رمزية.

