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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة االفتتاحّية 
، في 2019( يونيو)حزيران  14، يوم الجمعة الواقع فيه الفرنسّي الّلبنانّي لجراحة العظام لألطفال للمؤتمر

 .الساعة السابعة مساًء، في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل

 

الكلمات القليلة التي سأقولها أمامكم، أّيها المجلس الموّقر، ستؤّكد على رغبتي أن أرّحب بكم إلى هذا المؤتمر وخاّصة إلى إّن 
، ولكن رياضيّ  منتجعو ة توجد كلّيات ومعاهد للتعليم، في هذا الحرم الجامعّي لالبتكار والرياض .جامعة القّديس يوسف في بيروت

 Rodolphe"  رودولف ميريو"يضّم خمسة عشر مختبًرا طّبًيا ومنها مختبر وهو ، التكنولوجّي للصّحةالُقطب خاّص بشكٍل 
Mérieux   الذي  اثة الطبّيةالور  وحدة، لدينا وبكذلك األمر .للكشف عن األمراض المعدية وداء السّل واألمراض الخطيرة األخرى

يرتبط مباشرة وهو ي ة والتصوير الطبّ آخر للميكانيكا الحيويّ  ى مختبروحتّ  (ةالكروموسوميّ الصبغّية )ة المشاكل الوراثيّ  كشف عني
 .د على مستوى المختبراتجيّ  دار بشكلٍ ة تُ يعتمد على قدرة تجريبيّ  العمل العلميّ  هذا يعني أنّ  .بجراحة العظام

نفسها في تبادل الخبرات الرغبة الذي يجمع  هذا المؤتمرلالّلبنانّيين الفرنسّيين و  نميمنظّ الأيًضا بكلمة شكر إلى ه أن أتوجّ  أودّ 
ّني إذ .ابّ الطفل والش بالتحديدو لصّحته،  هو استعادة المريض  والمعرفة، وهدفه ية للدكتور عصمت غانم، ودّ بكلمة شكٍر  توّجهأ وا 
وأيمن نجيب خوري، ، و  Jean-Luc Jouveجان لوك جوف  ةر تاالدك ا إلى، ال يسعني إال أن أضيف شكرً رئيس المؤتمر

لى، و ةجنة العلميّ ، كأعضاء في اللّ عاصي ه بكلمة امتنان إلى ، سأتوجّ في هذا السياق .مةجنة المنظّ من اللّ العديدين اآلخرين  ا 
 .هذا في حفل افتتاح المؤتمر وهو الضيف الخاّص ، ة في بيروت، رئيس الجامعة األميركيّ و خوري ألستاذ فضلالبروفسور ا

ألّنه تبّين لي، في هذه األوقات، إنتشار للمؤتمرات والندوات العلمّية في جامعة القّديس يوسف في أوّد أن أعرب عن سعادتي 
يندرج في الرغبة في بناء الجسور مع كّل ما هو دولّي وأصبح شريًكا و للبحث العلمّي  الذي يحثّ  ها لعالمة على الحافزإنّ  .بيروت
هذه ، ففي قّمتهاة ة الطبيّ المؤتمرات العلميّ  ة، تبدوة خاّص أهميّ بمنها  كّل واحد ة التي يتمّتعاألحداث العلميّ  في هذه .ضروريًّا

 ةة والعالميّ القوانين العامّ  ستخالصاب التزمتى لو ، حتّ ة أو تنظيم المشاريعة ال تقتصر على االعتبارات النظريّ المؤتمرات الطبيّ 
 .األفضل خير المريضة من أجل صات الطبيّ م التخّص إلى تقدّ  تسعى قبل كّل شيء ها، ولكنّ منها

ه يجمع بين الخبرات ة أنّ خاّص  ليس استثناءً ،  لجراحة العظام لألطفال، وهو موضوع لقائنا اليومالفرنسيّ  بنانيّ ي اللّ المؤتمر الطبّ 
من دون . لغينلبال ذاته مقارنة بجراحة العظام ًصا في حدّ تخّص  تي أصبحلألطفال الت في مجال جراحة العظام ةبنانيّ ة واللّ الفرنسيّ 

عن جراحة العظام للبالغين في ألطفال تختلف  جراحة العظام ل، من الواضح أنّ ًصا في أمراض األطفالخّص أن أكون طبيًبا أو مت
لعظام لجراحة ا" الشامل" بالفحص السريريّ وسوف يهتّم مؤتمركم  يهتمّ . مهاوالعالجات التي تقدّ  السريريّ  هانهجأمراضها كما في 

 عادةً  حاطمُ ال بالطفل المريض على عناية أفضلالتي تساعد  على الجوانب الهاّمة ازً ركّ ة، ماء في ممارستهم اليوميّ يه األطبّ كما يؤدّ 
لى سبة إلى هذه العائلة و ، بالنفي الواقع. هاوالمدعوم من عائلتهب من أجل المريض   البحث عنه والسعي إليهما يتمّ  ، فإنّ الطفل نفسها 

ن كانت محدودة فال  شيء  في جسمه ةيّ الحرك ستعيدي هو أن شيء  كلّ و   شيءك فيه كلّ ، في عالم يتحرّ من الحركةن مثأاليوم وا 
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ن إلى استعادة يه يحتاجو  من الطفل ووالد  كالًّ  ، من الواضح أنّ يهيه وساق  ة قدم  استعادة حركيّ ومن أجل . على الحركة والتبادل مبنيّ 
 هذا الوعد يجب أن يشمل ، مع العلم أنّ ألفضلا نحور تغيّ األمور ست وعد بأنّ ال بعض األحيان إلىالتي تستند في الثقة ، تلك الثقة
 .في بعض األحيانقبولها ى لو كان من الصعب قدر كبير من الحقيقة حتّ  على

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

ُتظهر الميناء الفينيقّي القديم وحّي التّجار في على ملصق الدعوة إلى مؤتمركم، هناك صورة للبنان وبشكل أدّق لمدينة جبيل التي 
نشاء المستعمرات لكان هذا الميناء بّوابة مشّرعة أمام الشعوب في الماضي على البحر األبيض المتوّسط . المدينة القديمة لتبادل وا 

على عكس ما يعتقده المرء، فإّن هؤالء الفينيقّيين لم يكونوا مجّرد تّجار، بل مصّدرين . والمنتجعات في البحر األبيض المتوّسط
التأثير الثقافّي الموجود في وكذلك  بيبلوس –أغلى الهبات لشعب جبيل من بين  (بيبلوس)الكتاب كان . أيًضاالمعرفّية للمهارة 

تمّكنوا من تحرير  في جميع المدن الفينيقّيةهناك أطّباء  يبدو أنّ . خرى نيا وتونس وأماكن أالعديد من المستعمرات الفينيقّية في إسبا
بتصدير النظام الصّحي  قاموا بالتاليفي المجال الصّحي و أنفسهم في وقٍت من األوقات، من الوصاية الكهنوتّية ليكونوا محترفين 

 .نفسه في المستعمرات التي يقطنون فيها

ليكون منتًجا للمعرفة  ة التي تشّكك في اكتساب المعرفة، يستمّر لبنان هذاوالبيئ لبنانالمحيطة بعلى الرغم من الصعوبات  ،اليوم
 ةفرانكوفونيّ من ال تستمّد قّوتها، جامعتنا جامعة مثل .الجودة في أكثر من مجالالتي تتمّتع بلة و ة المؤهّ مة والموارد البشريّ المتقدّ 

ة في بيروت زة مع الجامعة األميركيّ المميّ عالقاتها من أيًضا  تستمّد قّوتها يتة، والالفرنسيّ من الجامعات مع العديد و ، الشراكة معهاو 
في  لينالمهارات المؤهّ أصحاب  ة الجامعّية في تنشئة، تحافظ على مسار المشاركة في الحركة األكاديميّ ةالدوليّ  والجامعات

ا منّ م و ع منكيتوقّ موجود، هو  دة في خدمة الطفل المريض، فحيث هوثماًرا جيّ  ياتي بالنجاح لمؤتمركم، فليحملتمنّ  كلّ  .مجالهم
 .حركيّ وضع جسمه الو  تهاألفضل لصحّ 


