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روالن طنب

عميد كلية الطب في "جامعة القديس يوسف"

مبادرة تحمل بوادر أمل وسط االضمحالل السائد
ل�س��ت خ�ب�ي �رًا اق �ت �ص��ادي��ًا وال خ�ب�ي�رًا م��ال�ي��ًا،
وبالطبع لست رج��ل س�ي��اس��ة .لقد ف� ّ�ك� ُ
�رت
مليًا في الموضوع الذي يتناوله هذا العدد
ال �خ ��اص .وك ��ي ال أط �ي��ل ال �ك ��ام ،أق ��ول إن
َ
هاجسين يرافقانني ف��ي حياتي المهنية:
ال �م��رض��ى ك��ون��ي ط �ب �ي �ب��ًا ،وال� �ط ��اب ك��ون��ي
أستاذًا .لم يعد ممكنًا تدريس الطب بمعزل
عن العالم المحيط بنا ،بل يجب أن ُت َّ
شرع
اآلفاق أمام األطباء الشباب كي يتمكنوا من
اكتساب جميع الكفاءات المطلوبة.
ان �ط��اق��ًا م ��ن م��وق �ع��ي ع �ل��ى رأس ك�ل�ي��ة
ُ
أخذت
الطب في جامعة القديس يوسف،
ه��ذه المهمة على عاتقي وك� ّ�رس� ُ�ت قسطًا
ك�ب�ي�رًا م��ن وق �ت��ي م��ن أج��ل
العمل على بناء تعاون مع
ك �ب��ري��ات ال�ك�ل�ي��ات

والمستشفيات في أوروبا وأميركا ،وكذلك
من أج��ل جمع شمل قدامى الطاب كي ال
يغيب عن بالهم االمتنان الواجب للجامعة
األم ،ومسؤولياتهم تجاه األجيال الصاعدة.
لقد دأبنا على إبرام عدد كبير من االتفاقات
مع أعرق المستشفيات الجامعية كي نندمج
ف��ي ش�ب�ك��ات�ه��ا ،ش�ب�ك��ات ال�ت��أه�ي��ل العلمي
والتدريب والرعاية الصحية واألبحاث ،وكي
نضع كليتنا وجامعتنا وب��ادن��ا م��ن جديد
االستشفائية الجامعية؛ في
على الخريطة َ
هذا العالم ُالمعولم ،لن نقوى على مواجهة
التحديات فرادى .لذلك بادرنا إلى مضاعفة
اتفاقات التوأمة الدولية ،ومن األمثلة على
ذلك التوأمة بين مركز المحاكاة في جامعة
ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف وم ��رك ��ز ال �م �ح��اك��اة
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ب ��اري ��س
دي � � � � � � �ك � � � � � � ��ارت
(،)iLumens
وب� � � � � �ي � � � � ��ن

م�خ�ت�ب��ر ع �ل��م ال ��وراث ��ة ف ��ي ج��ام�ع�ت�ن��ا وم��رك��ز
ّ
التميز الباريسي  ،Imagineوبين مختبر
الجراحة في الجامعة ومركز التميز Ircad
في ستراسبورغ.
ت� �ب � ُ�ادل ال �ط ��اب واألط � �ب ��اء ال �م �ت� ّ
�درج �ي��ن
َ
والمقيمينّ ،
االتجاهين .ففي كل
يتم في
عام ،نرسل ما يزيد على مئة طالب وطبيب
م �ت � ّ
�درج وم�ق�ي��م إل ��ى أوروب� � ��ا ،ون�س�ت�ق�ب��ل ما
ي�ن��اه��ز ال�م�ئ��ة ف��ي ج��ام�ع�ت�ن��ا .ل�ك��ن أب �ع��د من
هذه المبادرات التي تستحق الثناءُ ،ت َ
طرح
مشكلة أساسية :ألسنا نشهد على ُّ
تحول
طابنا َ
ٌ
منتجًا ُم� َ�ع� ّ�دًا للتصدير؟ إن��ه هاجس
م��ؤرق ّ
يقض مضجعنا .لم يعد لبنان ق��ادرًا
ّ
على استيعاب أعداد المتخرجين اآلخذة في
التزايد عامًا بعد ع��ام ،إنما هل باستطاعته
ّ
ال�ت�خ��ل��ي ع��ن رج��ال��ه ون�س��ائ��ه األ َك�ف�ي��اء ذوي
ال �م� ّ
�ؤه��ات ال�م�م�ت��ازة؟ ه��ل ُي�ع��ق��ل أن نقف
ّ
م�ك�ت��وف��ي األي ��دي فيما ن�ت�ف��رج ع�ل��ى هجرة
األدمغة ،ال بل أسوأ من ذلك ،ألسنا نساهم
في هذه الهجرة؟
م��ا ينقصنا ب�ص��ورة خاصة ٌف��ي لبنان هو
رؤي � ��ة ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل ،ت �خ �ط �ي��ط ف ��ي ال �م��دى
ال �م �ت��وس��ط وال �س �ط��وي��ل ،ع�ل�ي�ن��ا أن نضع
حدًا لهذا التقاعس الذي يجتاح مختلف
ال�ق�ط��اع��ات ،بما ف��ي ذل��ك ق�ط��اع التعليم
وال� �ق� �ط ��اع ال �ص �ح��ي .ن �ح��ن ف ��ي أم��س
ال �ح��اج��ة إل� ��ى ه �ي �ئ��ات ن��اظ �م��ة ،حتى
ف��ي غ �ي��اب ال ��دول ��ة ،وع �ل��ى ال��رغ��م من
ان �ح��ال �ه��ا .ل�ق��د س�ب��ق ل�ن��ا أن
أطلقنا تعاونًا واس��ع النطاق
ب �ي��ن أف� �ض ��ل ال �ج ��ام �ع ��ات ف��ي
لبنان بغية التنسيق معًا من
أج� ��ل ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�م�س�ت��وى
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي وال� �ق� �ط ��اع ال �ص �ح��ي،
ووض ��ع رؤي ��ة م�ش�ت��رك��ة ،وت��وظ�ي��ف
كامل إمكاناتنا في خدمة مجتمعنا
وإخوتنا في الوطن.
ال � �م � �ب� ��ادرة ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ت �ه��ا ص�ح�ي�ف��ة
"النهار" والجامعة األميركية في بيروت
ه��ي خ� ّي��ر تجسيد ل�ه��ذه ال��ذه�ن�ي��ة وه��ذا
ال� �ت� �ط ��ل ��ع ،وت �ح �م ��ل ب� � � ��وادر أم � ��ل وس ��ط
االضمحال السائد.

