
قّديس يوسف في بيروت، في مؤتمر كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة ال
وحدة علم الوراثة الطبّية و كلّية الطّب،  ، نّظمته"من علم الوراثة إلى العيادة" تحت عنوان

(UGM)  في قطب التكنولوجيا والصّحة(PTS) 2018آذار )مارس(  من شهراألّول ، في ،
  الساعة السابعة مساًء.تمام في قاعة محاضرات فرانسوا باسيل، في 

 

كلّية الطّب  فيّل النجاح لهذا الحدث العلمّي إّنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا معكم هذا المساء ألتمّنى ك
الذي سُيخَتَتم بتوقيع  الحدث، هذا ةالصحّ و  التابعة لقطب التكنولوجيا ووحدتها، وحدة علم الوراثة الطبّية

في بيروت  . على مدى عقود، شاركت جامعة القدّيس يوسفالتابعة لهإّتفاقّيات مع شركائنا من المستشفيات 
المطالب  إلى شيء قبل كلّ  النظرفي  تكمن عّلة وجودهختصاص الذي في الدراسات الجينّية الوراثّية، هذا اإل

ة مشاكلهم الصحيّ رضى الذين يسعون إليجاد الحلول للمالتي يعّبر عنها ارة ة واالحتياجات المتكرّ المستمرّ 
 .مع األقرباءة و جتماعيّ ة واإلئة للغاية على أوضاعهم الشخصيّ ا سيّ الخطيرة التي تترك آثار  

ا شعار هاّم  "، إّنه لعنوان رائع لمؤتمر ولكّنه"من علم الوراثة إلى العيادة  ةطبيّ ة وحدة الوراثة المهمّ  يلّخصأيض 
!  شفاءلبهدف اا هة أيض  موجّ  بحوثال لتكون هذه ولكن : المختبرات ليست فقط للقيام بالبحوث جّيدةبطريقة 

  معاينةفي كلّ  هة لتحقيقالذي تسعى وحدة الوراثة الطبيّ  الشفاء من خالل الجينات، هذا هو أحد األهداف
ا د  جيّ  قالتي تتحقّ و ة الجامعة اليسوعيّ  ة تقوم بهاجتماعيّ ، إّنها لرسالة إبالتالي. يوميًّاقوم به  بحث توكلّ طّبية 

 .هذا المستوى  على

المدير السابق لمختبر البيولوجيا الجزيئّية وعلم الوراثة الخلوّية وفحص حديثي الوالدة، حّتى أّننا نستطيع أن 
اليسوعّي  Jacques Loiseletمتقاعد، أعني األب جاك لوازوليه ، يومالوهو  مؤّسسها المعاصرإّنه نقول 

منذ أكثر من عشرين عام ا، في افتتاح مركز الرعاية  تهمداخالإحدى في  قالأمام هللا والبشر، الملتزم 
 مهدومنطقة الشرق األوسط هما  لألمراض المزمنة للرئيسة الهراوي، صديقة هذه الجامعة : "صحيح أّن لبنان

ا مهد العديد من األمراض الوراثّية التي يأتي تواترها من طرق مختلفة مثل الزواج  الحضارات، ولكّنهما أيض 
ا في المناطق ا جدًّ ل القرابة، الذي ال يزال قويًّ رتفاع معدّ اإّن " : اتية أخرى". وأضافؤ عوامل مو ، بين األقارب

حّتى أّن األمراض،  تراجعل الظروف المثلى للتعبير ل الخصوبة، وهو ما يمثّ ة، يرتبط بارتفاع معدّ الريفيّ 
ابعضها  على  ثروتهة في لبنان وجد ر البحوث الوراثيّ تطوّ إّن ، "ازوليهلو بالنسبة إلى ". متالزمة أصبح أعراض 



 
 

ا، ل، الباحثون في علم الوراثة، وثاني  بين عاملين: األوّ  نقاط التقاء لقد ُوِجَدتة. علم الوراثة البشريّ  صعيد
ا ظهر خصائص مناسبة تمام  تُ  التي وهم من الشعوب، ون ستثنائيّ إ مولكنّ  وا ممّيزين تمام اما ليسان، وربّ السكّ 

عام القبل  ر علم الوراثة الجزيئيّ بتطوّ  ازتتميّ  حقبتين وجود هليو ز ااألب لو  بّين". ةلدراسة علم الوراثة البشريّ 
ت جميع أنواع البحوث. عتبار الحرب في لبنان التي شلّ ، مع األخذ بعين اإل1990عام المن ابتداء  و  1974

في  وانتقلإ، الحمض النوويّ  لتجديد خصائص ما توّصل الباحثون بعد التسعينات من القرن العشرين، في بداية
 إلى دراسة الجينات. ذلك الوقت

لبنان "عبارة عن فسيفساء من الناس  أنّ  صحيح Loiseletلوازوليه ألب وفق ا لأّيها األصدقاء األعّزاء، 
على األقّل من الناحية النظرّية. والسؤال الذي  منفصلون من وجهة نظر وراثّي، يعيشون في البلد نفسه ولكّنهم

الذين يعيشون في عزلة بحيث ال يوجد تبادل وراثّي مع  كان هؤالء السّكانيطرح نفسه هو أن نعرف ما إذا 
اآلالف ب وحدة الوراثة الطبّية قامتإنطالق ا من هذه الفرضّية لهم الخصائص الجينّية نفسها".  تكان ة العالمبقيّ 
تحديد النقاط السوداء التي تنشأ من أمراض أو تشّوهات إلى التشخيصات والفحوصات التي تسعى  من

رباني الذي كان لفترة مغالرائدة التي قام بها األستاذ يصعب تحّملها. ال يمكننا أن ننسى أو نتجاهل األعمال 
جد يجدد أن  أعضاء تي تضمّ ال UGM وحدة علم الوراثة الطبّية فريقتمّكن مدير الوحدة. وفي السياق نفسه، 

والمتزايد  لحّ المان السكّ  طلبرافقة مل وسائلت عَ ِض وقد وُ  سلسلة من العوامل المحّددة لذلك التشّوه أو ذاك.
ة حول وزارة الصحّ  اليوم، مع المشروع الذي أطلقته. متالزمات المرضّيةعلى بعض ال ون بتغلّ ن ال ييالذ
يس ة في بيروت وجامعة القدّ ألطفال حديثي الوالدة، وذلك بالتعاون مع الجامعة األميركيّ ة لختبارات الجينيّ اإل

التي أصبحت والوعي بشأن خطورة المشكلة  صحوة للعقل وجودف، يمكننا أن نكون على يقين من يوس
من ا في طليعة الة إليجاد أفضل الحلول. وسنكون دائم  حلول جّد فعّ  كذلك األمر وجودرة و متكرّ تالزمة م

 .دة للجميعة الجيّ ة الصحّ من أجل كسب قضيّ  يكافحون 

في قلب الطبيعة ي يمكن أن يحّفزنا. هو المشروع الذ هذالشفاء، من أجل ا من علم الوراثة إلى العيادة، بحث  
 دائم ا بصيص أمل أّننا سوف نتغّلب على كّل شيء !الجميلة، هناك 


