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باالردي -كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في مؤتمر جرباقة
Pallardy  في  2022 (نوفمبر) تشرين الثاني 25الذي نّظمته كليّة الصيدلة في جامعة القّديس يوسف، في

  في حرم العلوم الطبيّة. Cفي المدّرج  –الساعة الثالثة من بعد الظهر 

 

عميد  والبروفسورة رفيعة المستوى، ة علميّ ، وهو شخصيّ Marc Pallardyب بضيفنا، مارك باالردي أن أرحّ  بادئ ذي بدء، أودّ 
باإلضافة إلى  لقاحعن ال ناثالذي سيحدّ  ،في بيروت يس يوسفة وجامعة القدّ ، صديق الكليّ Saclayالصيدلة في باريس ساكالي 

 يُدِخلم أو قدّ ي مسارة، ة أساسيّ ه ظاهرة طبيّ ! إنّ لقاح ة الطفولة. القضيّ  العمل في ولد من أجل ناشطوهو ، قةالبروفسور برنار جربا
نا لمحاربتها جسم عدّ يُ ه . إنّ جرثومةف على اللتعرّ ليجّر هذا الجهاز  أن، يمكن للقاح من هنا؛  تناإلى جهاز مناع ةيّ جرثوم اتمستضدّ 
 المرض.الوقوع في دون االضطرار إلى من صادفه، يعندما 

  .دجيّ باألحرى بشكٍل ئ، لكن سيّ  ث عنه بشكلٍ ًصا في اللقاح ألتحدّ أنا لست متخصّ 

 COVID "كوفيد" جائحة ، في حالةهذهفي السنوات األخيرة  ،اتالمرّ  كم من أن أخبركم، ال يمكنني بصفتي كاهن أمام الربّ 
ي أو من مناطق أبعد إبداء رأي محيطبه أو غيره، سألني أشخاص من  الخاصّ  ARN الريبوزيالحمض النووي  ولقاح 19

  فيه. دموجةة مأنسجة جنينيّ  أخذه ألنّ خالقي األغير من ه كان ألنّ يشّكل فرصة حول ما إذا كان أخذ اللقاح  أخالقيّ 
   .ألجيال القادمةل ال بل لشخص نفسه،ل يتعّرض قده يهاجم الجينات نفسها وهذا نّ وجد آخرون أ

 قحين.ب الموت البطيء لألشخاص الملّ هناك عناصر في اللقاح تسبّ  سيقول البعض أنّ 

دنا جسفقط على ليس س تتجسّ  قد "نانو"ذاكرة تكوين اللقاح نفسه، نوع من بطاقة  أن يكون هناك، في كان البعض اآلخر خائفًا في
  ...نفّكر بهو ونفعله ما نقولهنقل س وتكون ساللة تتجسّ ت أن ، ولكنمركزيّ  كانوتنقل المعلومات إلى م

أرادوا إقناعي  همألنّ ص لهم ساعة دردشة أن أخصّ  ومن بينهم أطبّاء، ،أسبوع واحد فقط، أرادت مجموعة من األشخاصقبل 
ا  أساسي ، ومع ذلك أصبحت اللقاحات عامًال ARN الريبوزيأي شكل من أشكال لقاح الحمض النووي  بالوقوف إلى جانبهم ضدّ 

  ة الحياة.ة على نوعيّ إيجابيّ بة ور بقوّ يؤثّ  ، من خالل تطوير جهاز مناعيّ عامّ  ى الحيوان بشكلٍ على حياة اإلنسان وحتّ للحفاظ 

ة أخرى، ولكن يجب مع ذلك التأكيد مرّ  صابةاإل نًا من المناعة ضدّ ر مستوى معيّ توفّ  صابةضدّ اإلة المناعة الطبيعيّ  ومع ذلك، فإنّ 
 منين تزيد من خطر اإلصابة بأمراض خطيرة، واالستشفاء، والوفاة. كم لقَّحاألفراد غير الم عندة األوليّ  صابةاإل على أنّ 

، ولكن عن بعض ال"كوفيد" ليس فقط عن ونحن نتحدّثبفضل اللقاح،  صابةاإل عواقبإنقاذهم من الموت أو من  األشخاص تمّ 
  أو األمراض األخرى ! صابةأنواع اإل

المرض، أشكال خطير من  شكلٍ لة أخرى أو إلصابة مرّ التعّرض ل تفادية لالعتماد على المناعة الطبيعيّ نا ال نستطيع انظًرا ألنّ 
اإلصابة ة للوقاية من ة رئيسيّ دفاع واستراتيجيّ  مواكبة اللقاحات هي أفضل خطّ  ، فإنّ "19وباء "كوفيد  بعدوى في حالة اإلصابة

  .فيروسها وانتقال البة رتبطوالمضاعفات الم ،COV-SRSA-2 2كوفيد -السارسب 

، اقةال أنسى أن أشكر الدكتور جربوه، مداخلتعلى  Pallardy  أن أشكر البروفسور باالردي ي أودّ نّ لن أقول أكثر من ذلك، لك
إيقاظ إلى هذا المؤتمر وإلى آخرين كذلك، بهدف  الهمماريان وفريقها على دعوتهم  العميدةدة السيّ و، الخبير في الوضع اللبنانيّ 

ة ة والطبيّ للمساهمات العلميّ  RMI التصوير بالرنين المغناطيسيّ  وكذلك فريق، وإيقاظ الوعي لديهم ةوالكبير ةالصغير ماعةالج
 ة.اإلنسانيّ  ال بلت في السنوات األخيرة خالل اللحظات الرهيبة التي عاشها اللبنانيون مَ دِّ التي قُ 


