
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح أعمال األّيام 
ومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"  كلّية الطبّ البحثّية األولى لألمراض االستقالبّية الوراثّية، التي تنّظمها 

HDF2020كانون الثاني )يناير(  31الكسليك، في -س، بالتعاون مع الجامعة الّلبنانّية وجامعة الروح القد ،
 حرم العلوم الطبّية. –في الساعة الخامسة من بعد الظهر، في كلّية الطّب 

 

لألمراض االستقالبّية األّيام البحثّية األولى "عن خالص سروري واهتمامي بالمشاركة في هذه من كّل قلبي بدوري، أوّد أن أُعرب 
من تأسيسها والتي ينّظمها قسم الطّب  145في عامها ال في بيروت كلّية الطّب في جامعة القّديس يوسففي  التي ُتقام "الوراثّية

والجامعة الّلبنانّية، الكسليك -، بالتعاون مع جامعة الروح القدسفي بيروت السريرّية في جامعة القّديس يوسف الداخلّي والمناعة
، وأمراض الدم وطّب األعصاب في هذه الجامعات. )إلتهابات مفاصل الجسم( زمقسام طّب األطفال، وأمراض الروماتيوبدعم من أ

ه ال يسعني إال أن أهّنئ نفسي وأهّنئ منّظمي هذه األّيام البحثّية، برئاسة الدكتورة ألين طعمه، والّلجنتين العلمّية والتنظيمّية لهذ
لقاء الضوء، بشكٍل مماثل، على غنتبادل الخبرات وا  من أجل  اإلرادة العملّية في العمل سويًّا اء بعضنا البعض من دروسهم وا 

جمع بين التخّصصات المختلفة ت االعلمّي، ألّنهعلى الصعيد مصدر التقّدم وهي جانب تداخل االختصاصات في ما بينها، 
مة. هذه األّيام الو  اًء جديًدا للطّب الداخلّي مع ها أن تكون لقشأن التي منالبحثّية متكاملة في مجال التشخيص والعالجات المقدَّ

للمرضى. في ما يتعّلق بأبحاث  فائدة أكثرهي لممارسين، بل لللباحثين و  ذا فائدةأن تكون  إال يمكنهاال التخّصصات األخرى، 
مجّرد  اهنر  فإّننامن مسافة بعيدة،  يّ التقاطع العمل  هذا نظر إلىحين نبالنسبة إلينا، و  ،االبتكار، ال يمكننا أن نفعل ما هو أفضل

المتداخلة في البحث. كيف ال نحّيي مشاركة العديد من المحاضرين  اتنجاح ووصّية للمضّي ُقُدًما في العمل ذات االختصاص
 أمراض) ، من المركز المرجعّي لألمراض الليزومّيةOlivier Lidoveفي هذه األّيام البحثّية وفي مقّدمتهم الدكتور أوليفييه ليدوف 

ال أستطيع إال  ،بهذه الطريقةفي باريس.  Simon-la Croix Saint "ال كروا سان سيمون "مستشفى  ،في الجسميات( االختزان
بين لبنان وفرنسا، وبين جامعتنا والجامعات الفرنسّية، من خالل هذه القيمة  أن أسّلط الضوء على الشراكة التاريخّية واألبدّية

 في بلدنا. سائدةاألكاديمّية والثقافّية التي تمّثلها الفرنكوفونّية ال

 أوّد، عالوة على ذلك، أن أقّدم تعليقين أو ثالثة هي التالية :

نحن نعلم أّن منطقتنا في الشرق األوسط  األمراض االستقالبّية الوراثّية. لجتعاالبحثّية التعليق األّول يأتي من واقع أّن هذه األّيام 
أّن هذه  ، ومن ناحية أخرى، يبدوهمنا هذايّ أالتي تنتشر إلى  قارباستخدام زيجات األ تعاني كثيًرا من هذه األمراض بسبب إساءة

بأكملهم.  اسّكانً  طال، ت6000 بين أخرى من 500البعض عن يتحّدث و األمراض العديدة التي تسّببها الطفرات البيولوجّية الضاّرة، 
 هذاة والطبّية من أجل العثور على األدوية المناسبة والعالجات المناسبة ليّ من الواضح أّنه ينبغي تشجيع عمل األبحاث البيولوج

قطب الة الطّب والذي ُيعّد جزًءا من سواء كان مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" أو مركز علم الوراثة الطبّية التابع لكليّ  الغرض.



عمار من أجل مساعدة مخّول إجراء التشخيص السريرّي الالزم على المواليد الجدد وغيرهم من األهما كالصّحة، لل التكنولوجيّ 
معلومات ال العمل على يجاد حلول طبّية وعلمّية لمشاكله. لكّن المشكلة ال تزال أخالقّية حيث يوجد الكثير منكّل شخص على إ

التي تشّجعها العائالت والعشائر  بين األقاربوالتوعية التي يجب القيام بها اليقاظ طبقات كاملة من السّكان على أخطار الزيجات 
 يمكن للزواج المبكر بين األقارب الشبابال ومن خالل شكٍل رجعّي معّين من العادات االجتماعّية والدينّية.  في بعض األحيان

االستقالب مأساة ه األمراض ونتائجها الضاّرة. لقد حان الوقت للقيام بحمالت توعية بشكٍل منهجّي لتغيير ثقافة هذ زيادة إال
 .الوراثيّ 

ومصائبها للتحّدث إلى حّد ما عن نوع آخر من األمراض الوراثّية  مالحظتي الثانية مستوحاة من ثقافة تطّور األمراض الوراثّية
التي يعاني منها بلدنا والتي يجب أال نغفل عنها في أي وقت ألّنها تجعل وضعنا االجتماعّي واالقتصادّي يتفاقم ويتدهور. ُتسّمى 

الوزير  ذلكدينّية، والفساد المعمَّم والمنهجّي، مثل هذه األمراض الزبائنّية، ونهب الدولة، والتالعب بالدين والجماعات الروحّية وال
مليون ليرة لبنانّية للهروب، بموجب القانون، من سيطرة  75بأقّل من  العمل في كّل مّرة تأمينقرار ب 900الذي وّقع في سنتين 

والتعيينات الهمجّية لموّظفي  ر،ائالحسابات، وتقاسم قالب الحلوى بين الشركاء، والتالعب بالعدالة، وشراء الضم يمحكمة مراجع
في جميع وغيرها هذه األمراض  ةيجب مكافح هتفصيلها. يبدو أنّ لقيام بالوقت المناسب لبدولة جدد، والقائمة طويلة وليس اآلن 

أجل أنحاء حوض البحر األبيض المتوّسط. من هنا أنا ال أقوم بعمل سياسّي، لكّنني أتذّكر ثوابت الجامعة ألقول إّن عملنا من 
ث نحتفل بالذكرى يحاليوم التالي ويجب علينا تنفيذه في هذا العام  رجأ إلىإقامة نظام موضوعّي للمواطنة الّلبنانّية ال يمكن أن يُ 

التفكير عن طريق المئوّية إلعالن لبنان الكبير، بحيث ال يكون لبنان هذا صغيًرا، بل كبيًرا بطموحه، ونخبه الفكرّية التي تمّثلونها 
بين األمراض الوراثّية الناتجة عن الزيجات السياسّية  من أجل القضاء علىنا الذي انتفض لصالح هذه المواطنة، وأيًضا بشعب

 ي القرابة ورفضها، تلك الزيجات التي يجب علينا أن نحاربها بالمزيد من األخالقّيات وااليمان بلبناننا، لبنان الحرّيات والعدالة.و ذ

ة هذه النجاح الذي تستحّقه ألّني متأّكد من أّنها ستؤّدي إلى تقّدم علمّي لصالح شعبنا ولصالح مقاومتنا الثقافّية أتمّنى لألّيام البحثيّ 
 واالجتماعّية.


