
مؤمتر حتت  كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، يف
نقابة أصحاب احلضاانت لقاء  : "بيئة صحّية لنمّو وسالمة الطفل"، ضمن  عنوان

ركّي واملعهد العايل لتقومي النطق احل-املتخّصصة يف لبنان، ابلتعاون مع معهد التأهيل النفسي
مع دائرة األّم والطفل يف كلّية الطّب يف جامعة القّديس يوسف وقسم طّب األطفال يف 

، يف 2017 (يونيو) حزيران 3 الواقع فيه ، يوم السبتمستشفى اوتيل ديو دو فرانس 
 أوديتوريوم فرانسوا ابسيل.

 
شاكًرا لكم معايل دولة انئب رئيس  ،ةعة اليسوعيّ مدار اجلا ،أرّحب بكم أمجل ترحيب يف داركم

حضوركم اليوم هذه املناسبة اهلاّمة اليت جتتمع فيها دور  ،معايل وزير الصّحة ،جملس الوزراء
كّرس يوم تفكري ومراجعة يس نقابتها منذ إثنيت عشرة سنة فتاحلضانة املتخّصصة ملناسبة أتس

. وأوّد التنويه أّن الشّق اصحيحً  امنّو الطفل منو   خدمة ودراسة لكي حتّقق دورها برعايتكم يف
يف  ركيّ احل-يّ النفس التأهيل العلمي من هذا النهار هو من إعداد معهد تقومي النطق ومعهد

 اجلامعة فال بّد من شكر الذين واللوايت أعددن له.
ا ملدرسة سّيدة رئيسً أوّد يف هذه املناسبة العودة شيًئا ما إىل الوراء عندما كنت أيّها األصدقاء، 

، يف الصّف الثاين عشر سنوًّي  استقبال الصغار يف عمر اخلمس سنوات اجلمهور وكان عليّ 
وجّلهم أيتون من دور احلضانة املتخّصصة أو العاديّة. فغالًبا ما كان الصغار اآلتون من دور 
احلضانة املتخّصصة على كثري من الوعي واإلدراك وحّّت الثقافة العاّمة وكذلك على قدر هام من 

ّده ال العائلة ملم ا ابلكثري وذلك مر  كان  منهماملعلومات واملعارف فنتعّجب كيف أّن عدًدا وفريًا 
والواقع أن جتربيت يف املدرسة يف ما خيّص استقبال  .فقط بل دور احلضانة املتخّصصة وبراجمها

الصغار وقبوهلم يف اجلمهور كان له نكهًة عميقًة وطّيبًة إذ كّنا نعلم أّن دار احلضانة تركت أثرًا يف 
خرين وعلى املعلومات اليت على جودة أحالمه وعالقاته مع اآلو نفس الطفل، على سلوكّياته، 



ثّ الثانويّة.  التكميلّية ثّ بتدائّية كان يكتنزها وأتيت معه ال بل تتقّدمه وهو على طريق املدرسة اإل
ود إىل إعدادهم على مستوى عهم إىل أمسى املراكز  يءوال شّك أن جناح البعض يف اجلامعة وارتقا

على مجيع  لولد الصغري وهذا أساسي لنمّوهفدار احلضانة تؤّمن االهتمام اباحلضانة. دار 
ة الذي يرافقه وهو أساسي لوصوله إىل احلياة اجلامعّية عرب املدرسة. املستوًّيت ولنظام الوقاي

عمر  بني مبفردهخصوًصا وأنّه ميكن أن ُيرتك الطفل  اليومفمرحلة دور احلضانة هي اسرتاتيجّية 
 اإللكرتونّية السنة واألربع سنوات بني يدي احلاضنة األجنبّية وإّما أمام التلفزيون أو أمام األلعاب 

فإّن دار احلضانة وكذلك اليت تعّوده على التسلية ليس إاّل بعيًدا عن النظام الغذائي املؤايت له. 
 واملتعّلم واملثّقف. واملتضامنر مستقبل اجملتمع احلّر العادل واملزدهإىل ابلتايل سوف توصل الطفل 

ال بل احلماية للصغار هدفها أيًضا وقايته من األخطار النفسّية واجلسديّة واملعنويّة  الوقايةهذه 
ومن الصعوابت اليت ال يستطيع أن يتحّملها واليت ميكن أن تقضي على مستقبله ممّا يرتك األثر 

  .الطفولةالسليب على عائلته وعلى صورة 
إىل  من هنا أمهّية إعداد املتخّصصني واملهنّيني ليعملوا مًعا من أجل منّو الطفل جسدًّي  ونفسي ا 

جانب الربامج الرتبويّة والتثقيفّية والتقوميّية اليت يضعها املتخّصصون يف اجلامعة وذلك من أجل 
 واجلسديّ  د النفسيّ الصعي ىإعداد الولد اإلعداد اجلّيد وأتهيله لكي يكون ذا استقالل ذايت عل

كشف املشاكل اليت حيملها الطفل . وهتدف بعض الربامج إىل   واحلركيّ  واللغويّ  والثقايفّ  والروحيّ 
 للحضاانت ومهينومسامل يف جسده ونفسه، وكذلك من أجل إقامة نظام متكامل آمن 

يف هذا اجملال عرب  ا. هنا أييت دور اجلامعة اليسوعّية رائدً املتخّصصة لكي تكّون دورًا رًّيدًّي  
. متكاماًل  اتساعد على منّو الطفل منو  لق بيئة خلوتقومي النطق،  احلركيّ  يّ النفسالتأهيل ي معهد  

وهكذا فإّن اجملتمع ينمو بشكل متناسق بنمّو األفراد، فينمو لبنان الوطن واجملتمع بشكل صحيح 
  وتبقى األرزة صامدة خضراء، عالمة فارقة بني رموز األوطان.


