
ي بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف ف
الغذائّية" في قسم التغذية في كلّية الصيدلة في جامعة القّديس يوسف،  كنولوجيالتغذية والتل "للمؤتمر الثاني

حرم العلوم  في C مدرَّجال، الساعة التاسعة من قبل الظهر، في 2018تشرين األّول )أكتوبر(  26في 
 الطبّية.

وقسم التغذية أوّد أن أستهّل كلمتي بتوجيه التهانّي إلى كلّية الصيدلة في جامعة القّديس يوسف في بيروت 
التابع لها على إصرارها، على الرغم من كّل الصعاب، على عقد هذا المؤتمر الثاني للتغذية والتكنولوجيا 

، فذلك يرجع إلى وجود أسباب  المسؤولون ونجحوا في تنظيم هذا المؤتمر الذي يستغرق يومينإذا أصرّ . الغذائّية
 .والتغذية لغذاءة تحّث على التفكير في هذا المجال، مجال امهمّ 

في الواقع، إّن السبب األّول يأتي من واقع أّن قطاع األغذية الزراعّية قد تطّور إلى حدٍّّ كبير دولًيا في ما يتعّلق 
 ذي ينموالحيوّية لسّكان العالم ال األغذية األساسّية اإلصطناعّية أو الطبيعّية أوتقنّيات باإلنتاج ومختلف 
 .ّيات إضافّية من األغذيةطلب كميباستمرار، وبالتالي 

 ومن ناحية أخرى، يرتبط قطاع األغذية الزراعّية إرتباًطا وثيًقا في أّيامنا بتقنّيات معالجة أو حفظ مختلف أنواع
محفوًظا  تمتّد إلى بضع ساعات باألمس، أصبح غذاءً  الذي كانت مّدة استهالكه وصالحّيته الغذاء. طعمةاأل

تحسين بهدف . جة األطعمة وابتكارهالالتي تواصل تطوير طرق جديدة لمعابشكلٍّ جّيد بفضل الهندسة الغذائّية 
ات العديد من العمليّ بم التحكّ في الصناعة  مّرست، تئّيةالغذا تهاوقيم األغذية ةصالحيّ وفترة  ةات العضويّ نوعيّ ال

الغذائّي )معاملة األغذية  التشعيعو ، والبسترة، والتخمير، فرزال مثلطرق بعض التصبح . دةة المحدّ التكنولوجيّ 
التغذية  إلى الجلسة الثانية تطّرقت. لناسل سليمةة لتقديم األغذية بطريقة ات ضروريّ والتعقيم عمليّ  باإلشعاع(

نتائج هذه  د من أنّ متأكّ أنا . ينبنانيّ ين اللّ لرياضيّ عند ا العجز في تجديد األداء الجّيد أو الرياضي الجّيد واألداء
نا على أفضل ون عندى يحصل الرياضيّ ين حتّ بنانيّ ين اللّ الرياضيّ  مدّربينلل رى ة كبالدراسة ستكون ذات أهميّ 
 .البارعة ةلرياضيّ ا نجازاتاإل تغذية تساعد على تحقيق

أو التغذية . ُعِقَدتا باألمسولكن أكثر ما أثار اهتمامي هي عناوين الدورات الخمس لهذا المؤتمر، واثنتان منها 
قديمها كطعامٍّ من خالل ت إبرازهاويتّم  تظهر من جديد في منطقة حوض البحر األبيض المتوّسط الغذائّية الحمية

تكنولوجيا األغذية  إلى التي تتطّرق أيًضاالدورة الثالثة و . ، وهي عالٌج جّيد للجسمحاّسة التذّوق جّيد للذوق، و 
ذا نظًرا للمشاكل التي ال تزال ُتطَرح على ه ينالّلبنانيّ  على تفكير ال تزالو  هيمنوهي مسألة تدة، ومراقبة الجو 

أعلم . تعّلق بالجودةتأو  ةأساسيّ  الرقابة ههذ تمعالم الرقابة الحقيقّية لما نأكله ونشربه، سواء كان تقترحالمستوى، 



طعمة األ رصدفي  ساهمتسبق و أكثر من برنامج أو إختصاص في جامعتنا التي  ثير اهتمامه المسألة تأّن هذ
ات مختلفة هي مسألة عمليّ  تقييم جودة األطعمة من خاللإذا كان . ص منهالتخلّ الفاسدة أو تلك التي يجب ا

 الرابعة،في المرحلة  ،ةالعالقة بين التغذية والصحّ تصبح صين، المتخّص  عهدةل بالتاليمتروكة  ة عاليةنيّ تق
يكفي أن نحتسي ف، الشخصيّ  مستوى اله على نعيشّن هذا التقرير ا ألواحد منّ  ا لكلّ مسألة مثيرة لالهتمام جد  

هذا ، و الراحة الملزمة نتوّجه في اليوم التالي إلى عيادة الطبيب أو إلى التماسل جرعة مزدوجة عالية من الكحول
 ...الحياة هو مسار

عن األخيرة مرتبطة بتعليم البابا فرنسيس حين يواصل الحديث عن هدر األطعمة و يجب أن تكون هذه الجلسة 
ق عليها اسم ثقافة طلَ ما يُ  يي إال إلى ثقافة التجاوزات، وهحضارة االزدهار والفائض ال يمكن أن تؤدّ  أنّ 

جّيًدا أّننا عندما  رتذكّ لنف: "أورد ما قاله . الضاّرة على المستويين الفردّي واإلجتماعيّ و النفايات بجميع أنواعها، 
تفكير أدعو الجميع إلى ال!  الجياعمن ، نسرق الطعام من مائدة الفقراءنا ، يبدو األمر كما لو أنّ نرمي الطعام

أدوات للتضامن أن تكون  هاتحديد الطرق والوسائل التي يمكنفي مشكلة ضياع وهدر الطعام، من أجل 
 .من خالل مواجهة هذه المشكلة جّدي ا اركة مع األشخاص األكثر احتياًجاوالمش

يس القدّ إّنه ، شخص قريب منه ومّنانسيس مستوحاة، بما أّنه يسوعّي، من البابا فر  ّتخذهااهذه المواقف التي 
 طبقة النبالءمن تجاوزات  إنطالًقا ، مسألة الغذاء"ةالروحيّ  التمارين"كتابه  ، فيُيثير لويوال الذي يوس دوغناطإ 

 الزهد في مبدأ أنّ ل ، وذلك تبًعاهغذاء نّظمتجعل المرء يقواعد وضع لقد . هذه المسألةب ما يتعّلق في في عصره
ر الفائض يالكث أال نقتنيإغناطيوس يس القدّ يدعونا . واقًعابع بعض القواعد ليصبح أن يتّ  يجب رهبانّيةالحياة ال

 جّراء الطعام الذي نتناوله، وأن نجعل ة منبالقوّ  نشعر أالّ ، و ما نأكله أن ندرك تمام اإلدراكو ، ال القليل الشحيحو 
عض األطعمة سعًيا أنفسنا من ب نحرم الداخلّية، فنعرف كيفة و مع إيقاع الطبيعة الخارجيّ  يتناسب تناإيقاع شهيّ 

 . ن إدارة حياتناحسِ ، وكذلك الحفاظ على التوازن من أجل أن نُ قلوراء وضوح الع

 .تنابصحّ  العتناءوأدعوكم ل شهي اطعاًما فكري ا وعلمي ا أتمّنى لكم 


