
ي بيروت، في افتتاح الندوة حول كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف ف
تحت عنوان : "تحّديات أخالقّية جديدة"، نّظمتها كلّية الطّب بالتعاون مع ال"يونيسكو"،  علم األحياءأخالقّيات 

 ، في الساعة السادسة مساًء، في حرم العلوم الطبّية.2018نيسان )أبريل(  26في 

 

ا ة نرح ب بكم في جامعتنا العريقنستقبلكم و يس يوسف في بيروت ولبنان، أن ، في جامعة القد  نحن فخورون جدًّ
ست  مجتماعكفي العام الماضي، عقدتم إ. 1881تلتها كلي ة الطب  في العام ، 1875في العام  وهي التي تأس 

 ن  ألهذا العام يحالفكم  الحظ   .يسوعي ة جامعةوهي ، في مدريد Comillas "كوميالس" في جامعة السنوي  
تعر ف جامعة  نحوة أخرى مر   موجذبك مبدعوتكقام ، وعضو لجنتكم ة الطب  ، عميد كلي  بنالبروفسور روالن ط

، مع تمت عها ةيسوعي  عن نفسها على أن ها  دها ة التيالذاتي   باإلستقاللي ة وتتبع التقليد التربوي  اليسوعي  ة حري  ب تزو 
، األوروبي   حي زخارج ال  جامعتنا القائمةإن  . بطريقة أفضل ةاألكاديمي   اتهمهم   من أجل أن تحق ق المبادرةات خاذ 

 الشرق والغرب، تساهم في تنشئة بينها وبينالقائمة  وصلال صلةب تي لطالما ُعِرَفتالفي مدينة بيروت هذه 
في لبنان وعلى المستوى  تأل قة التي تالبشري   الفخور بموارده ، وطننا هذاصنع لبنان ب التي ساهمت فيخَ النُ 

ة كما هو الحال غة اإلنجليزي  الل  ة أسوًة بجامعتنا، أو بالفرنسي  بالل غة تعليم ال كثر عراقةتواصل جامعاتنا األ. الدولي  
 عصر ة التي كانت تعيشغة العربي  هذا لم يمنعنا من أن نكون في خدمة الل  . ة في بيروتفي الجامعة األمريكي  

في  واألدباء النحوي ينال أفضل عمأ ، بفضل التاسع عشر وأوائل القرن العشرينأواخر القرن  ، خاللنهضتها
 .جامعاتنا

، ات علم األحياء، في وقت ترزح فيه بالدنا تحت وطأة حمى اإلنتخاباتة ألخالقي  جنة الدولي  الل   ائي أعضاءأعز  
ر لوجود عقد نت في هذا الجو  . ساتنا باستمرارز مؤس  عز  تزال تال ي تة المن الديمقراطي   ه العصارةهذ وهذا مؤش 

ة وعلى تحقيق االنتماء الطائفي   ا على أسسدستوريًّ   القائمالنظام السياسي  ، في هذا في الواقع. ةندوتكم السنوي  
التعليم و ، ة الفكر والكالمحري   ا لقيمة، ليس من غير المألوف أن نجد في هذا الدستور نفسه تعزيزً  للمجتمعالمثالي  

 حول األخالق التفكير هذا يعني أن  . لمواطنة كمرجع لالنتماء إلى الوطنى ذكر ا، وحت  والضمير الفردي  
، جتماعي   واإلواألكاديمي   هذا السياق السياسي   يأتي في ،ات علم األحياءأخالقي  في نهج كل   ، وكذلكاتألخالقي  وا
ء له ةمهم  مساحة ك صبح ية القرارات الالزمة في الحياة اليومي  ات خاذ  الذي يسبق هذا التفكير أن   ةً ، خاص  تهي 



بقضايا  التي تهتم  )العملي ة  المماحكة  ا إلى، داعيً معي نوضع في  األسئلة التي ُتطَرحا على ضرورة وجوابً 
 نها رئيس مجلس الوزراء وتؤي دهالجنة يعي   ضمن بناني  الل   على المستوى الرسمي   هذه المماحكة نجدو . الضمير(

بعد وذلك  وأخالقي ات علم األحياء،ف من أفضل علماء األخالق تأل   ما، وتإلى حد  واآلني ة التشريعات المحدثة 
القانون رقم كذلك و " مهنة الطب   قانون أخالقي ات"عنوان حمل الذي ي 1994عام الفي  288القانون رقم  سن  

جنة، هذه الل   أن    أن نشير؛ من المهم   2004عام الالصادر في " ةتنير حقوق المرضى والموافقة المس"أن بش 574
ت إليها الجامعات التي انضم  و في لبنان  ات البحث العلمي  ألخالقي   ة، وضعت شرعةالعادي   اهباإلضافة إلى مهام  

العمل الدؤوب والكبير  يف ال نذكركفي هذا السياق . ةث العلمي  و من البحاألكبر  جزءال في لبنان التي تتناول
 "أوتيل ديو دو فرانس" في المستشفى الجامعي   موجودةإحداهما في جامعتنا، ات خالقي  األ الذي تقوم به لجنتا

 فقط   تقتصرتعامل مع قضايا اليع الجهات الفاعلة في المستشفى وتفي خدمة جموتعمل  1988منذ العام 
ية العديد من الممارسات الطب  " معنى"و، ةا بقيم اإلنساني  ق أيًض تتعل   مسائلة ؛ إن ها تقني  الة أو علمي  ال تهاطبيععلى 

ها ل أعضاؤ مث  ت أخرى يا، هناك لجنة أخالقي  على مستوى الجامعة .وبشكٍل غير متوق ع ةممكنالتي أصبحت 
 جميع األبحاث من رسائل الماستر إلى أطاريحلة ة المسؤولة عن المراجعة األخالقي  سات األكاديمي  جميع المؤس  
ث و البحب ات إمكاني ة القيامق بعملي  فيما يتعل   ةخالقي  األمناعة بعض ال عملنا األكاديمي  على  سبغا يُ الدكتوراه مم  

ل إلى االستنتاجات من خاللهاوا  .لتوص 

، بما في ذلك المتنو عةإلضطرابات با رهون الم  عدم االستقرار في البالد، صحيح أن  اءها األصدقاء األعز  أي  
، كل ها ةة والمالي  جتماعي   واألزمة اإلاإلنفاق العام   على مستوى  ةعدم الشفافي  و ، فيها وجود مليون الجئ سوري  

 القائمة على أسس راسخةي القواعد تبن   وى على مستهشاشة   بلدنا يعاني من عجز ال بل منأن   ظهرتُ  أمور
اإلجتماعي   يينعلى المستو  العمل طرق  في ال بلي، ليس فقط على المستوى الطب  و ، على المستوى األخالقي  

فترتبط فأكثر  أكثر المرهف الضمير األخالقي   ،العماألب الزاخر ،هذا األسبوعيوقظ فينا أمنيتنا أن . والسياسي  
 .ا يخل ص مستقبل البالد والناسمشروعً  تلوكها ألسنتنا بلكلمة ي ات مجر د األخالق لكي ال تكون  أعمالنابنوايانا 


