
كلمة الربوفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف 
للقابلة  بريوت، يف احتفال نقابة القابالت القانونّيات يف لبنان، ابليوم العامليّ 

 ا سنّ ڤ، يف أوتيل ابدو 2019أّّير )مايو(  4القانونّية، يوم السبت الواقع فيه 
 الفيل.

 
بنانّيات البسيطة، كمًّا وحتلياًل، امسحوا يل أّوالً بتهنئة القابالت القانونّيات اللّ يف بداية هذه الكلمة 

سويّةً نقابة وجامعات ومستشفيات الذي حنتفل به  يف اليوم املخّصص هلّن دوليًّا وهو اليوم العامليّ 
 بنانّية.ومراكز صحّية يف خمتلف املناطق اللّ 

أعّدوا هلذا اليوم  ذيناملمّيز إىل حضرة النقيبة وجملس النقابة الفالتحّية كّل التحّية يف هذا اليوم 
القابالت. وحتّية أيًضا إىل من يعملوا بكّد  يف وسطها آالفإلبراز القدرة اجلميلة واملهنّية اليت 

وصمت وفاعلّية من أجل تنشئة وتكوين القابالت، إىل الربوفسور الرئيس فؤاد أيّوب والربوفسور 
جامعة العائلة املقّدسة الدكتور ابسكال فنيانوس  زيدان وإىل عميد كلّية الصّحة يفنينا  ةالعميد

وإىل مدير مدرسة القابالت القانونّيات يف اجلامعة اليسوعّية الدكتور عيسى الفرخ وإىل ممثّلة 
 م.األمم املّتحدة السّيدة أمسى قرداحي وهي هتتّم أشّد االهتمام بصّحة الطفل واألّم أّّيا اهتما

وإن قلت أمًرا يف هذا اليوم اجلامع، هو أّن القابالت القانونّيات جيتمعن اليوم يف إطار نقابة 
نذيع سرًّا إن قلنا إّن خّرجيات قانونّية معرتف بـها أمام الدولة واجلامعات والرأي العاّم، وإنّنا ال 

، 1921منذ السنة  مدرسة القابالت القانونيّات يف اجلامعة اليسوعّية، وهي مدرسة أتّسست
خضن نضااًل هامًّا وطوياًل لالعرتاف ابملهنة، مهنة القابلة القانونّية، وهي ختتلف اختالفًا نوعيًّا 

( اليت كانت Ordreعن مهنة "الداية" وكذلك االعرتاف بنقابة القابالت القانونّية كنظام )
فقط إطارًا لتنظيم املهنة والدفاع  رائستها األوىل للسّيدة انيال دوغان. وال شّك أّن النقابة ليست



عن حقوق القابالت بل كذلك لوضع الربامج الصحّية للتوعية على أمهّية عمل القابلة القانونّية 
حيث أّن  قبل الوالدة وأثنائها وبعدها أيًضا، وكذلك على التوعية على عملّية التوليد الطبيعيّ 

حنو الوالدات القيصريّة يف املستشفيات  ر الطبيعيّ من اإلطاالعقود الثالثة األخرية أخرجت الوالدة 
وم بـها قابملئة يف جممل الوالدات ي 42وتصل نسبتها حبسب آخر اإلحصاءات إىل أكثر من 

وهي تتّم أكثرها  جئاتالاّل أطّباء التوليد، ورّّبا تراجعت النسبة بعض الشيء، بفعل والدات 
 بصورة طبيعّية.
الكثري من التحّدايت وحنن معكّن يف هذا املضمار ألّن للقابلة دورًا هامًّا  لديكنّ فاليوم وغًدا 

وواسًعا تقوم بـه يف املستشفى إىل جانب الطبيب، فال تكون مراقبة ملا جيري بل تكون فاعلة 
بدوٍر يعرتف به اجلميع. من هنا برانجمكّن هو تعريف الناس بَدور القابلة وهذا أمر حباجة إىل 

أكانت رمسّية أم  ،ة وتغيري نظرة الناس لكّن. وينبغي أيًضا أن تعرتف اجلهات الضامنةتغيري ثقاف
احلامل، فتحصل القابلة على التعويض والراتب  للمرأةابلنسبة  الصّحي األساسيّ بدوركّن  ،ال

تّم عن طريق برامج الرتبية والتوعية وكذلك شرح وحمرتمة. والعمل هنا ال بّد أن ي بصورة مباشرة
 للمسؤولني خصوًصا النساء بينهّن يف احلكومة ليكونوا صوت القابلة اليت تستحقّ  شكالتامل

 مّنا مجيًعا اإلكرام والثناء على َدورها.
 القابلةمرّة جديدة، هتاين وهتاين اجلامعة اليسوعّية وهي اضطلعت ابلدور الكبري من أجل متهني 

وإن عملنّت  هللا، ولو كانت القابلة يف القليل من األحيان رجاًل. فإن شاء حّت ومتكينها القانونّية 
 طيع سويّة أن تصل القابلة القانونّية، نستواجلهات جبدٍّ وجهد ووحدة الكلمة بني خمتلف القابالت

، وكذلك أن جتماعيّ على مستوى من العلوم الصحّية تتيح لـها أبن تقّوي مركزها وَدورها اإل
على مستوى املستشفيات جتماعيًّا وصحيًّا إربامج املناسبة لتعزيز سلطة القابلة القانونّية تتعّدد ال

 واملراكز الصحّية.



القانونّية "ْكمالِة عدد". وأان أعرف  القابلةتقول : "لن تكون  النقيبة األوىلوكما مسعت مرًّة 
أساًسا يف تنظيم األسرة  الكثري من القابالت مغرمات بعملهّن، فلنعمل مًعا من أجلها لتكون

 ومحايتها.


