
في اليوم اللبناني الثامن  كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت،
: تطّور ال بّد منه"، وذلك  القائم على األدّلة الحركيّ النفسّي  التأهيل" وهو بعنوان : الحركيّ  النفسيّ  تأهيللل

فرانسوا س. باسيل، في حرم اإلبتكار ، في قاعة 2017آذار )مارس(  11يوم السبت الواقع فيه 
 والرياضة.

 

 معاهد ة التي تنّظمهاواضيع العلميّ الم إلفتتاحّية لأليام التي تتناولجلسات اال ، آحضربشعور مفعم بالفرح
 كذلكو على المستوى المهنّي م لتقدّ ا ة الرغبة فيديناميكيّ ر عن تعبّ  ألّن هذه األّياميس يوسف جامعة القدّ 
الذات على  والدائم الدائب من العلم من خالل البحث والعمل ام  تقدّ أكثر مستوى  إلىسة المؤسّ  حملالرغبة في 

 أن من المثير لإلهتمام:  ثنىال ُيست   الحركيّ التأهيل النفسّي معهد  . لمريضل أفضل خدمةتأدية  من أجل
 هنفس أال وهما إلنسانا الذين يتمّتع بهما عدينبُ الب المتعّلقة موأفكارك مكمشاريعومن ، ممنك ينكون قريبن
 ...ينالحيوي ينانبالج ينعند تقاطع هذ المحّركة ة الدافعةالقوّ هذه علينا أن نضع . هجسدو 

. في هذا العالجيّ  مسعاهاالة في لتكون فعّ  أكثر فأكثرأّن المهن المتعّلقة بالصّحة مدعّوة  نحن نعرف
ة. خالت حول الممارسة القائمة على األدلّ ادمال على لتركيزا الحركيّ  معهد التأهيل النفسيّ  ختارإ المنظور،

 الصّحة، ويحّفز عالمفي  متقّدمموضوع  إلى تناول من منطلق أّنه يهدف أهمّيتههذا اليوم يستمّد  بالتالي،
 من ،العلميّ م مع التقدّ  م، لمقارنة ممارساتهالتزامهمالنظر عن درجة  ، بغّض والمهنيين صينالمتخّص بالتالي 

 معارفهم. أوينتلو  منظور برامج التنشئة المستدامة،

أفضل  الذي يسود بشأن السريريّ  عدم اليقين قدرة على تخّطيلل وطارئة ةفي الواقع، هناك ضرورة ملحّ 
طلوب مليس الة وليس على الحدس. ا لنهج قائم على األدلّ وفق  والشروع بها  للمرضى التي ُتعطى اتعالجال

أال  بل المطلوبفي العيادة كل يوم، ها ا لتطبيق    تجدالتي ال األساسيّ  البحث عناصرلى عفقط  عتماداإل
. أشخاصإلى  ال  أوّ  توّجهنالذي يجعلنا واعين أّننا  الجانب اإلنسانيّ العلم،  باإلستناد إلى ،يغيب عن بالنا

امة رابط بين هذا الهاجس في إقب مرفق اه هيتّم توجيالتمييز األخالقّي الذي يسعى إلى الخير األفضل يمكن أن 
مبدأ  وفقالتي تعمل وزارة الصّحة  مع مشاريعا أيض   وافقتي من التفكيرهذا النهج اإلنسانّي. الجانب العلمّي و 

 ضعف ا.إلى األكثر فعالّية و  بجدارة إلى العناية الصحّية الوصولإمكانّية تكافؤ الفرص من خالل توفير 



دون   منعلميّ ال م على الصعيدمهنتك إنضاج في خطوةال ههذستساهم ، الحركيّ  بالتأهيل النفسيّ في ما يتعّلق 
وعيشها والنجاح فيها  أنتم تستطيعون تأدية خدمتكم. وتجربتهم الُمعاشةهم عائالتو  مرضاكمة شخصيّ إغفال 
 .ة والحرص على اإلنسانالعلميّ  قابلّية التطبيق تهتّمون بناحيتين هما : ألّنكم 

 

اأتمنى لكم   ناجح.ال علميّ ال لبنانيًّا من التأهيل النفسّي الحركيّ  يوم 
 

 لسّيدة المديرة وفريقها.ولهذا اليوم الرائع، ل قاموا بالتحضيرشكر ا لكّل األشخاص الذين 


