
، في الجلسة اإلفتتاحّية كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت
تحت عنوان : "االبتكار في سياق نزاعّي"، يوم  "شبكة األّم والطفل للفرنكوفونّية"السابع عشر ل لألسبوع

، في قاعة من بعد الظهر ، في الساعة الرابعة والنصف2019نيسان )أبريل(  29اإلثنين الواقع فيه 
 .HDF "أوتيل ديو دو فرانس"عبجي، مستشفى )هنري وناديج(  Nو  Hمحاضرات 

  

سة اإلبداعي ة التعليمي ة الناطق رئيس ه لمن واجبإن  . 1 يس يوسف في بيروت، تلك المؤس  بالفرنسي ة  ةجامعة القد 
 ألم  اشبكة "ب بكم في هذا األسبوع السابع عشر من رح  ييسعده أن ال بل  ،1875والتي تم  إنشاؤها في العام 

لتفكير في مسألة ا من أجل نزاعاتالب ُتعَرففي منطقة  أردتم إقامتهي ذال األسبوعوهو ، "الفرنكوفوني ة والطفل
 ، وتم  1913عام الالذي بدأ تشييده في  "فرانس وديو د أوتيل" الشهير مستشفىفي هذا ال قيمونهت مأنت .االبتكار

كمستشفى  بناؤه لحرب، استؤنفة األولى ؛ عندما انتهت ابسبب الحرب العالمي   ،نفسهالعام  إيقاف المشروع في
يس يوسف تتول ى اليوم،. 1922عام الفي  حت  وافتُ  ة الطب  كلي  ل ي  تطبيق ، 1978عام ال، منذ في بيروت جامعة القد 
 رنسي  ة خمسين عاًما بين السفير الفتوقيعه لمد   تم   حكري  إيجار  سندوفًقا ل المستشفى الذي تملكه فرنسا إدارة

 .يهان دوكروياألب ج ورئيس الجامعة في ذلك الوقت

حول مواضيع التي تدور ، بدًءا بالمحاضرات بالمداخالت مفعملمقبلة، برنامج هذا المؤتمر وفي األي ام ا اليوم،. 2
مختلف األمراض والعاهات  الكشف عنوتات في جراحة األطفال ومسألة قد أصفها باالستراتيجي ة مثل الروب

إلى التأكيد على األعمال البحثي ة أو الخبرات ضمن ورش عمل غني ة حول عدد كبير من القضايا األساسي ة في 
ة األم  والطفل هي من المكتسفستحق  كل  هذا العناء، ي مرأود  أن أقول إن  األ. واألم  حياة الطفل  بات القي مة صح 

. طبيعيًّا أم إصطناعيًّاهذا الذكاء سواء كان  ،لإلنساني ة التي يتوج ب حمايتها والدفاع عنها بذكائنا العلمي  البشري  
 ملشبكتك مسبًقا، يعكس األهداف المعلنة " نزاعي  االبتكار في سياق " م، إلى جانب عنوان مؤتمركهذا الجهد
ة ة من المستشفيات الجامعي  ، والتي تسعى إلى أن تصبح شبكة دولي  ةعبر خمس دول ناطقة بالفرنسي   التي تمتد  

 ة، إلى جانب الرغبة في االبتكار في مجال الصح  ة األم والطفلصح   حولة لنقل المعرفة بالفرنسي   ةالناطق
استجابة من ناحية هو بتكار اإل الواقع،في . فيها ع العالجاتة وتنو  ، وتشخيصها للحاالت اإلشكالي  اتهاوتقني  

من انعدام األمن والحروب ة نزاعي  ما هو الحال في السياقات الة في بعض األحيان كلحاالت غير مسبوقة وكارثي  
 ألم  التي يتعر ض لها كلٌّ من ا اسةمواقف الحس  في اللتي يجب توفيرها تطوير الجودة وأنواع الرعاية ابغية ودائما 
أخرى  خياراتبتكار لم يعد خياًرا من بين اإل ، ألن  واجب االبتكاروانطالًقا من  في هذه الحاالت، . والطفل
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د أن نا، ه واجب ضروري  ولكن   ، سواء في هذا المجال من االبتكارفي  ناالقيام بذلك بمفرد نستطيعال  من المؤك 
 .ةة في مجال الصح  ، وخاص  آخر جالة أو في ممجال الصح  

من الصعب، إن لم . وال ينفصالن بتكار والتعاون أصبحا متالزميناإل:  ةفي هذا الموضوع مهم  تجربتنا . 3
ض معر  طفل وحياة طفل قة بتحسين وجود كتلك المتعل   بهذه األهمي ةبمفردنا بمشاريع ، القيام يكن من المستحيل

، حديثي الوالدةللكشف عن  بناني  الل   شروع الوطني  الم، ت جاهاإلبهذا . الوالدة ة أو حديثهات الخلقي  لخطر التشو  
يس يوسف  من والذي أصبحت فيه كل   جمع ، ينشريكَ  "أوتيل ديو دو فرانس"ومستشفى في بيروت جامعة القد 

يس يوسف والجامعة األميركي ة في بيروتة في لبنان جامعتين ة العام  وزارة الصح  حول   من لبنان هما جامعة القد 
أو  التمثيل الغذائي  ) بتحديد وجود مرض وراثي   ة أو مواطن لبناني  بناني  راضي الل  مقيم في األ للسماح ألي  

ه في من الواضح أن  . دون تحديد السبب الجزيئي  من  ختبارات التحليلي ةاإلعن طريق أنواع مختلفة من ( المناعي  
ا  مرتفعةالمخاطر نسبة و  بنادرةالمشكالت ليست  ،قرابةالصالت منطقة تسود فيها  ة هناك حاجة ملح  كانت و جدًّ
داخل وحدة  "أوتيل ديو دو فرانس"إلى مستشفى بالنسبة  تم  الذي ي الجزيئي   هذا التشخيص. لمواصلة االبتكار

يس يوسففي جامعة  ة الطب  هو أحد المختبرات الرائدة في كلي  و ، ةالوراثة الطبي    مكن تحقيقه، يفي بيروت القد 
م هو و  ةها ة لتو  مت وحدة الوراثة الطبي  ، قد  التعاون ب المقترن بتكار اإلب ما يتعل قفي . للعائالت كاماًل  حالًّ يقد   منص 

ات هائلة لتشخيص ر إمكاني  ، والذي يوف  ((NGS illuminina التسلسل لتقني اتالمقبل  الجيل ا هو نظامونظامً 
وبالمثل، في مبنى . ع يريد مساعدة الجامعةمن متبر   غير مرتجعة، وذلك بفضل منحة الوالدة يحديثحاالت 

ن يتضم  هو ، و بناؤه بمساعدة طرف ثالث تم   إفتراضي  ي، يوجد مستشفى الطب   ا في الحرم الجامعي  جديد قائم حاليًّ 
ًصا ل لوساطة المهني  لمركز ال، يسعى في جامعتنا. الكلي ةشباب  نشئةص لتمخص  و " طفلالم و األ  "ـقسًما متخص 

ة تخفيف حد  بغية لوسيط ا ، مهنةةمهنة الرائعي المدارس على هذه الفى المراهقين البالغين وحت   نشئةإلى ت
عن و  ذواتهم عن المنعزلين العديد من المراهقينة لرعاية النفسي  امركز  ستقبلد منطقتنا، ويالنزاعات التي تهد  
ال  هاتواألم  كثير من األطفال لل ةدجي  ال اتعالجالإلى تقديم  األسرة مركز طب  يسعى و  نزاعاتعالمهم نتيجة لل

جزًءا  الذي يعد   Rodolphe Mérieux  رودولف ميريو مختبرإن   .ما من طبقة فقيرة إلى حد   القادمين سي ما
لمكافحة  يضع إمكاني اته نافي جامعتة الصح  و الموجودة في مركز التكنولوجيا  Mérieux" ميريو"  من شبكة
، ، قبل شهرينكذلك األمرو . ةة العام  د الصح  الالجئين وتهد  مات مخي  ب فتكالخطيرة التي ت المعدية األمراض

د طفل المهد  من أجل ال جتماعي  ا  و  أكاديمي  عمل قيام بوعد بالكان لحظة وعي و ف ا حول حماية الطفلعقدنا مؤتمرً 
 .األخطار المختلفةب



3 
 

في أفضل خدمة يتم  تقديمها إلى األم   قو ةا من أجل االنخراط ببالتالي، يصبح التعاون المنجز ضروريًّ . 4
عمل والطفل، وهي خدمة ال يمكن إال أن تكون خدمة التمي ز في الطب  الفرنكوفوني  الدولي  الذي يشهد له بال

يس يوسف، وهو أمٌر يحظى بتقديرنا " أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى كلٌّ من  اليومي   وكلي ة الطب  في جامعة القد 
للمشاكل  حلول يجاد إ من أجل بتكار والبحث العلمي  على مستوى اإلضروريًّا التعاون يبدو . هاومهم ة علينا دعم

ين باإلشكالي ة شبكة من الشركاء المهتم    ذلك ضمنيجب أن يتم   .والطفل ألم  التي يتعر ض لها كلٌّ من اة الصحي  
في  ةً خاص   ة الطفل واألم  صح  قضي ة وهي أال ، ون القضي ة نفسهاحملداف ذاتها وياأله نفسها، والذين يتشاركون 

 .انفئتين من السك  ال تينكثر فتًكا بهااألحاالت النزاع 

بأشكال مختلفة، سواء كانت و الشرق األدنى واألوسط عالم في الواقع، يسود النزاع في هذا الجزء من العالم، . 5
العنف الذي  تبعاتمبتكرة إليجاد حلول وعالجات ليتطل ب طرًقا هو سياسي ة أو نفسي ة أو إقتصادي ة أو مسل حة، و 

ة ألزمات إيجاد حلول سياسي   ألقول كم هو مهم  إقامة هذه األي ام البحثي ة أن أغتنم فرصة  أود  . ال يزال ينتشر
ًرا تلك التي تحتدم، أو ودة في فلسطينعقود، كتلك الموجمنذ  ستمر  توصراعات  العراق واليمن و  سوريا في مؤخ 

 دفعون الثمن الباهظ للحربهات الذين يمئات اآلالف، إن لم يكن الماليين من األطفال واألم   د علىهي تشهو 
على نظام  رون ق النازحين والالجئين الذين يؤث  اء تدف  هذه األزمات والصراعات تدوم وتدوم من جر  . الجوعو 

 اضغوطً  إالتكون هي لن و  اثارتهأ حةمسل  الة و سياسي  النزاعات ال. خدمات في بلد صغير مثل لبنانة والالصح  
 هذال. أفضل الظروف ب وقت ممكن وفي ظل  ة ستساعدهم بالضرورة على العودة إلى ديارهم في أقر سياسي  
 الماليين من النازحين والالجئينب ،ضحايا الحروب والحصاربا يً ر مل  اليوم أن نفك   ، من المهم  بالنسبة إليناالسبب
 فيعين المتطو  ب يهمسم  ن نجون من جامعاتنا، مالذين يتخر   مجهولينال جنودالآلالف من با، وأيًضا هؤالء
 اء، واألطب  في اليمن قع ضحي ة النزاعمن جامعتنا الذي و  بناني  الل   الشاب   ذلكة مثل مات غير الحكومي  المنظ  
قومون ين يالذَ  األحمر والصليب األحمر أو الهالل في المجال الصح ي أو غيرهم من العاملين ينضوالممر  
في ا ا سعيدً حظًّ أتمن ى لكم . تناوالطفل قضي   ة األم  لنجعل دائًما قضي  ف. هاتهمأطفال وأم  المستحيل إلنقاذ ب أحياًنا

 .أعمالكم


