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  العصبي  المتعدِّد بلتصل  مرض االمناهضة لة جمعي  اليوم  خالل

 ة الطب  في كلي   2102 (نوفمبرتشرين الثاني ) 01يوم الس بت الواقع فيه  
 
 

 ها األصدقاء األعزاء،أي  

العصبّي المتعدِّد الذي يشغلكم ويسترعي منكم االهتمام  بالتصل  مرض  إن  
دون تفاصيل من و باالسم فقط ، القليل إال   عنه أعرف لم أكنواالنتباه في هذا اليوم، 

في هذه  ألكون حاضًرا بستانيا الر  ةكوسا واألستاذ الدكتور دعاني كلٌّ من مذو  .وافية
خضُت مغامرة البحث عن معنى هذه  كلمة في المناسبة، أللقيالجلسة اإلفتتاحي ة و 

 هذار اضر أبعض أعراض و  تُ كتشفاعلى شبكة اإلنترنت و  اموقعً  تُ فتحالت سمية و 
 المناعي للجسم على نحو  الجهاز ب ا بما أن ه يفتكوشرسً  ظهر عدائيًّاالمرض الذي ي

منذ ان نة من السك  فئة معي  مصيًبا عصاب لأل اعتالالت  و  في العضالت اب وهنً يسبِّ 
  .األربعين سنّ  ع وحت ىالش باب الياف

. طريق ما يتداوله الن اس بطريقة مأساوي ة إال  أن ني أعرف هذا المرض عن
، عندما منذ ما يقارب خمسة عشر عاًما هاعشت بشهادة  لكم  دليأُ ن أاسمحوا لي ف

عّدة نة من مع أسرة مكو  من الس نوات  اعقدً  خالل ما يتجاوزو مدرسة، ل اكنت مديرً 
 ن فسال وتكتئب بالحزن الً ثقمقلب اليصبح . مقيتال د اءهذا ال همبعضفتك ب أوالد

عرضًة لنظرات صبح تو  للالش   فريسةوهي  اتهاطاقتها و تفقد حيوي   ةبيبالش   نرىعندما 
فاقال وتضامن كمربِّينتضامننا إن  . أكانت نظرات ترف ق أو المباالةاآلخرين   رِّ
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في  لهو العصبّي المتعدِّد بالتصل   بمرض باب الذين أصيبواؤالء الش  مع ه المهتمِّين
ون بها التي يمر  النفسي ة إلنقاذ أو تخفيف عبء المعاناة  في محاولة   الوقت مع سباق  

 الحؤول دونو  المرض ضبط انتشارصة لمتخصِّ المراكز الالمستشفيات و  رتيادوا
رزح أحد عندما  فاقرِّ كذلك ألم الو  اكبيرً ألمي كان وكم الخطوط الحمراء.  هتخطِّي

  .بسببه سالتنف   يهعل تعذ ر ألن هالذي أودى بحياته  المرضتحت وطأة هذا  الش باب

 فاعل  هذا المرض  لمناهضةأن  عملكم  ،اءها األصدقاء األعز  أي   ،هذا يعني
الذين يتابعون  فقط على اإلختصاصيِّين واألطب اءالعمل ال يقتصر ة جبهات. على عد  

استعادة على لمساعدة المريض  دويةاأل وصفه و وتطور   همرضلمريض لتشخيص ا
إن لم يكن صين المتخصِّ  وراء جنِّد نفسهالذي ي عمل المجتمع المدنيّ  إن هعافيته. 

ا معنويًّ  سرهمعضاء أألمؤازرة ، و د اءهذا الب مصابينالاألشخاص لمساعدة  همأمام
جمع سلسلة من  الس اعي إلى العمل االجتماعيّ  إن ه ؛ اماديًّ شّك  ومن دون أدنى

على مواصلة حياة  تهق الذين يدعمون المريض من خالل مساعدفااألصدقاء والرِّ 
 الواعيةالتزام األطراف الفاعلة  إن ه أيًضا ؛ ة في المدرسة وفي الحياة اليوميةطبيعي  

في  هدفع عجلة البحث وتسهيلو زمة لجمع األموال الال   ةعوالمتطوِّ صاحبة اإلرادة و 
أفضل  معرفة   بغيةى اآلن حت  دراستها  لم تتمّ  غير معروفةو  صعبة ما زالت ميادين

 أفضل. ه بطريقة  من أجل مكافحت لمرضل

 هالتي تحتفل هذ ة الطبّ كلي  إطار في  كمعملأن أثني على  السبب أودّ  هذال
 هحتفل هذي  طبي   جامعي  في حرم  ،هاوجود علىا عامً  مئة وثالثينبمرور  الس نة
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مجال  ،هاسيأست ذمن على تأسيسه. وقد خاضت الكلي ة، بمرور مئة عاما أيضً  س نةال
 واظبت فلَم ال تنجح اليوم أيًضا وهي البائدة وقد نجحت ! ضامر األ البحث لمكافحة

 نيكر سو  وباحثين متمرِّسينمتخصِّصين  أال وهي تنشئة النبيلةتها مهم  القيام بفي 
 ؟ ة اإلنسانر صح  ما يدمِّ  مكافحة كلّ ل أنفسهم

 
 ا.بيلة اليوم وغدً تكم الن  في مهم  وليعضدكم  ، واهب الحياة، ليساعدكم الربّ 


