
 

 

ورئيس  كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف،
ملكافحة التدخني،  جملس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، يف اليوم العامليّ 

احلادية عشر ، يف الساعة 2018أّّير )مايو(  31الواقع فيه  اخلميسيوم وذلك 
 مستشفى أوتيل ديو دو فرانس. حديقة يف، صباًحا

 
أن أشكر معاليكم على حضوركم معنا وإىل  ،دولة انئب رئيس جملس الوزراء ،أوّد مرًّة جديدة

جانبنا يف مستشفى أوتيل ديو دو فرانس لرعاية أنشطته الصحّية، خصوًصا تلك األنشطة ذات 
نقطاع يف اليوم العاملي ملقاومة التدخني والذي حيييه مركز اإل ،كما هو اليوم  ،جتماعيّ البعد اإل

 واالنفطام عن التدخني يف املستشفى.
على املضّي  ،حتت إدارة الدكتورة زينة عون ،رعايتكم الكرمية حتّفزان وحتّفز املسؤولني عن املركز

نقطاع عن التدخني. وأعرف أّن العشرات ُقدًما يف اقرتاح العديد من العالجات حيال من قّرروا اإل
ا لكي جيدوا يف وقفتهم املسؤولة مع ذواهتم من يساعدهم من املدّخنني أيتون إىل املركز يومي  

 ويقّوي إرادهتم ويعطيهم األدوات الضروريّة للتوّقف عن التدخني. 
ني أصدقائه، األحيان القاتلة يف عائلته أو ب إّن من تذّوق مرارة مضار التدخني ومنها يف غالب

بفاعلّية من جدان أّن عليه أن يتحّرك أم بني معارفه رّّبا يشعر الشعور العميق على مستوى الو 
 خصوًصا الذي يتعاطى السيجارة كما نقول.التعاطي  آفات علىأجل توعية اجملتمع 

 جملتمع وعلى املؤّسسات الضامنة والال أوّد هنا أن أحتّدث عن الكلفة املالّية اليت ترتّتب على ا
جتماعّية عن خمتلف األمراض واملآسي اليت خيّلفها التدخني، بل أوّد التأكيد على املسؤولّية اإل

ها حيال تفّشي التدخني خصوًصا لدى الشبيبة. فصحيح عليألخالقّية اليت ال بّد أن نضطلع وا
مستوى  على وتبعاتهأّن هنالك قوانني تضع نظرًّي  الضوابط واحلدود الصارمة للحّد من التدخني 

مع غياب تطبيق  ،إاّل أنّنا اليوم املساحات العاّمة كاجلامعة واملقهى واملستشفى وغري ذلك.
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القانون، أمام واقع أنّه على املسؤول يف مؤّسسته أن يّتخذ التدابري بنفسه لتطبيق القانون الذي 
دخني إالّ ُوضع من أجل خري الناس وسعادهتم وخصوًصا سعادة أولئك الذين اختاروا عدم الت

أّّنم يَتحّملون يف غالب األحيان بشكل غري مباشر تبعات املدّخن والتدخني. لذلك أنتهز 
 ،الفرصة اليوم ألقول إنّه انطالقًا من مسؤولّيتنا الرتبويّة سوف تدعو اجلامعة قريًبا خمتلف أفرقائها

لو املساحات العاّمة من أن يعمدوا إىل تطبيق القانون حبيث خت ،من الطالب إىل املعّلم واإلداريّ 
 التدخني وتكون اجلامعة ّبختلف مؤّسساهتا متحّررة من التدخني.

التدخني على مبادرته اليوم يف تنظيم هذا اليوم املفتوح  أهّّنء مركز املساعدة لإلنقطاع عنإّّن إذ 
األقسام الطبّية و  املراجع الصحّية للتوعية والتوجيه، إّّنا أريد أيًضا أن أتوّجه ابلشكر إىل خمتلف

بشخص  ،مثل وزارة الصّحة العاّمة ،املشاركة يف هذا اليوم ،والعالجّية والتشخيصّية يف املستشفى
وقسم الوالدات وعالج األطفال وُقطب األم والطفل يف كلّية الطّب  ،ابميال منصورالسّيدة 

ضيف للبنانّية. وإليهم أليتيسيا حامت ونقابة حضاانت األطفال ا  إبدارةومركز العالج الفيزًّيئيّ 
مة هلذا املشروع كما نرى ذلك على بطاقات الدعوة هلذا شاكًرا الئحة املؤّسسات الداع

 االحتفال.
 املسؤول هو الذي حيمل مهوم هذا اجملتمع وابلتايل الواعيمرّة جديدة، الضمري احلّي والوجدان 

هو الغالب  فيه الفرحيكون ل إىل جمتمع ج الطبّية والرتبويّة للوصو الربام لن نرتاجع يف تقدمي أجود
 على األحزان وحّب العيش هو الغالب على إرادة املوت.


