
اليوم المخّصص كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في 
وممارسة الرياضة" الذي نظّمه معهد العالج الفيزيائّي في جامعة  لعقاقير والمنّشطاتبا ل"التنشيط

، في الساعة 2015تشرين الثاني )نوفمبر(  7القّديس يوسف في بيروت، يوم السبت الواقع فيه 
 الثالثة من بعد الظهر، في حرم اإلبتكار والرياضة.

 

اوي بيننا ّطلب حنّ ي بداية األمر، أسمح لنفسي أن أرّحب بحضور معالي الوزير عبد المف
لكي يعطي إلى مختلف اإلختصاصات  ن أجل الرياضة وال يوّفر جهًدايومّياته م وهو يكّرس

لى الشباب اللبنانّي المكان لى الرياضّيين الّلبنانّيين وا  بتشجيعه  هاي يستحّقونة التالرياضّية اللبنانّية وا 
شبيبة والهاّم. حضوركم اليوم يشهد لهذا العمل المتواصل لصالح  المصّمم وحضوره المتواصل وعمله

  لبنان.

أوّد أن أحّييي أيًضا هذا اليوم الذي أراد معهد الفيزيولوجيا تكريسه، بإدارة السّيدة نسرين 
 عقاقيربالالتنشيط  عّدة ماليين من األشخاص هو موضوعب تعّلقموضوٍع جّدي يمعالجة لّطوف، ل

ف عرّ تلهذا الموضوع وفتح ملّفه كي نللتطّرق الوقت المعهد  كّرسن المستغرب أن يوالرياضة. ليس م
ومتنّبهة على المشاكل  نعتاد على فتح أعيننا بطريقة نبيهةمعهدنا جعلنا  نّ مشاكله األساسّية، ألإلى 

الذي يؤّدي إلى  عقاقيربال ّلقة بالجسم البشرّي وعالقته باإلنسان نفسه وبالعالم، كالتنشيطعالكبرى المت
 .ومؤذية ةضارّ مآٍس بشرّية 

من المواضيع في مكاٍن ما،  ،وهكذا، كان الوقت قد حان لفتح هذا الفصل الذي ٌيعَتَبر
إلى تحسين مهاراته بوسائل إصطناعّية.  . صحيح أّن اإلنسان، في مختلف األزمان، سعىالمحظورة

إلى قديم الزمان. اإللياذة واألوديسيه غنّيتان  تاريخها عودي عقاقيربالالتنشيط  ئبالفعل، أولى مباد
 حوماللّ كان العبو رياضة السباق اليونانّيون يتناولون بأمثلٍة كهذه. منذ القرن السادس قبل المسيح، 

المتنّوعة وفًقا لنوع الرياضة الني كانوا يمارسونها : فممارسو رياضة القفز كانوا يأكلون لحم الماعز، 
، أّما المصارعون فكانوا يفّضلون ثوررماية الرماح كانوا يأكلون لحم الكمة و وممارسو رياضة المال
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مستحبًّا لدى اليونانّيين، كان تخّمر الماء والعسل،  أيّ hydromel  ال شبع بالدهون.لحم الخنزير الم  
جّية ن، وهي عبارة عن توابل قوّية. الشعوب البدائّية الز حشائش القويسةوكان الرومانّيون يمضغون 

األفريقّية تتشارك مع الشعوب األميركّية الهندّية تلك الحاجة الدائمة إلى المنشّطات، أي المخّدرات 
القدرة الجنسّية لألفراد التي يستهلكونها. وهكذا،  وحّتىالقادرة على تنمية طاقتهم الجسدّية والنفسّية، 
. نحن نعلم جوزة الكوالأفريقيا  وسّكان أوراق الكوكاالسّكان األصلّيون ألميركا الجنوبّية يمضغون 

 .نّشطةالم الجنسنغ وائدف ،بالمقابل أّن الصينّيين يعرفون، منذ أكثر من ثالثة ألف سنة

األداء، يجب على الرياضّي  عليا من حسن لتوّصل إلى مستوياتفي أّيامنا هذه، من أجل ا
لمحاضرون المتخّصصون اليوم بدخض سوف يقوم اأن يقوم ب"تعبئة" إمكانّياته الجسدّية بمنّشطات 

 خالل هذا اليوم األكاديمّي.  استخدامها

وطرق األداء بطريقة إصطناعّية،  الطاقات قّوي ت يالت ما يستوجب حفظه هو أّن المنّشطات
التزوير وهي و  دخل في باب الخداعت اكبيرة ألّنه ّيةتزّور النتائج وبالتالي تسّبب مشكلة معنوّية وأخالق

هو الذي يوضع قيد  صيت األشخاص والمجموعات البشرّية قة. إنّ على الحقي تعدٍّ  بالتالي ت عَتَبر
كون مصدًرا يمكن أن يبالعقاقير كيف أّن التنشيط  اًل عنهاقون ونرى في وسائل اإلعالم المساءلة

 . ى لمتعاطيهاللصراعات األكثر أذ

مؤذًيا حّتى الموت للصّحة يمكن أن يكون بالعقاقير ما يستوجب حفظه هو أّن التنشيط 
كما يقول دكتور بورستن  مشكلة عقاب وعقوبة أن تكون  من أكبرّية البشرّية وهذه مشكلة عالج

Burstin الدولّية الذين عالجوا مسألة التنشيط. المراجع أحد وهو 

 دمانمن اإليؤّدي إلى حاالت  ما يستوجب التأكيد عليه هو أّن ابتالع المنّشطات المستمّر قد
 ويؤّدي أحياًنا إلى الجنون واالنحرافات القصوى. مّما يدّمر النفس قبل الجسد األكثر أذى

غالًبا في صفوف الشباب و مّرات عّدة وخصوًصا تعاطيها يتّم  وأضيف أخيًرا أّن المنّشطات
ت الراغبين بأن يكون لهم جسٌم رياضّي من دون مراقبة طبّية، مّما يؤّدي من وقٍت آلخر، إلى عذابا
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ا. أذكر وهي تبكي ابنها الشاّب الذي تلك السّيدة التي كانت تأتي من وقٍت آلخر إلى بكفيا  مؤلمة جدًّ
 جرعات من الفيتامينات الحيوانّية التي كان يأخذها ليصبح طرزان زمانه. أودت بحياته

 ي عَتَبر بقدر مالديكم ما يغّذي أفكاركم وأفكارنا خالل هذا اليوم،  أّيها األصدقاء األعّزاء،
لى كّل فريق معهد العالج الفيزيائّي الذي قام اوهامًّ  امثيرً  الموضوع . أوّجه شكري إلى السّيدة المديرة وا 

هذا الموضوع ومنها الجانب المالّي الذي ليس ب هناك رهانات كثيرة تتعّلقبتحضير هذا البرنامج. 
داء هما ثمرة اإلرادة والذكاء والعمل ة إلينا، فلنحفظ أّن التمّيز وحسن األبباألمر اليسير. بالنس

  المتواصل على الذات. لقد قالت الجامعة كلمتها، كلمة النزاهة كقيمة سامية يجب احترامها وعيشها.


