
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية 
لليوم العلمّي العاشر لمدرسة القبالة في كلّية الطّب في جامعة القّديس يوسف في بيروت، يوم األربعاء الواقع 

 رم العلوم الطبّية.حل C، في الساعة التاسعة صباًحا، في المدّرج 2017 (أبريل)نيسان  26فيه 
  
 

من الواضح المتخّرجات، واألطّباء والمعّلمين والطالب،  القابالتو أّيها األصدقاء األعّزاء، إدارة مدرسة القبالة، 
سة في المدر  مفي قراءة خبرتك وّغلولكن ألحّثكم على الت والدةم عن علم القبالة أو علم الال ألتكلّ بينكم اليوم أّنني 

ّي وال سّيما اللواتي تخّرجن في هذا اليوم، اليوم العلمّي العاشر. هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالم وخبرة القابالت
ات لمهنة بالمهنة والمناصر مناسبة لإلحتفال وهي أّيار )مايو(، في األسبوع المقبل،  5الذي يقع في و  للقابلة

ّن هوعلى سهر  الجهود التي يبذلنهاأشكرهّن على ، فومرافقة المرأة الحامل خالل أشهر الحمل الطويلة والدةال
 الطويل في المستشفيات أو في العيادات المتخّصصة.

حات وأّن هناك مصطل أو موّلدةاللغة اليونانّية تعني قابلة ب Maiaأّيها األصدقاء األعّزاء، نحن نعلم أّن كلمة 
قراطّي، تستخدم ه في بعدها الس. وما يستوجب الذكر هو أّن الفلسفة اليونانّية، أقلّ الوالدةيونانّية للداللة على 

من ونحن نعلم . كمفهومالحقيقة القبالة، لتتحّدث عن المجهود الفكرّي للتوّصل إلى وهو تعبير الوالدة المجازي، 
ا دقيقً  وصًفا صفالقبالة  ليستعارة شهيرة، ومنها  سوف يستخدم سقراط إأّن والدة سقراط كانت قابلة  جهة أخرى 

 .وتوليدها األفكار صميمات تعمليّ 

الدراسات العليا وبرامج  زتميّ تعزيز  ، فيسقراطلفلسفة جّيد محّبٍذ د كلن أتردّ و لتشجيع، لهنا وهذا يعني أّنني 
ز تستطيع مهنة مستوى التميّ  نا حين نستمّر في رفع الدراسات إلىدراسات القبالة ألنّ التنشئة المستدامة في 

ا ضروريّ  ة ستكون دالجيّ  لمجتمع حيث الوالدات ليست نادرة، والتنشئةلالقبالة أن تقّدم أفضل الخدمات  ة جدًّ
.  في غاية الصعوبةمهامّ هي م الوالدة، و ى يو التشخيص حتّ القيام ب، و هنّ حملافقة النساء الحوامل خالل فترة لمر 

ة ب هذه المهنتتطلّ وبناًء عليه، . المتابعة في ما يتعّلق برعاية النساء الحواملر القابلة توفّ وعلى نطاق أوسع، 
 .ةة والنفسيّ المهارات الطبيّ   مناسة كالًّ الحسّ 

ة كافّ  ارب سنتين على مستوى ما يقالتي ُأطِلَقت منذ ة االعتماد وباإلضافة إلى ذلك، وبطريقة غير مباشرة، عمليّ 
 ّية ومنهاالجامعق بما يقارب اثني عشر مجال من مجاالت الحياة تعلّ التي تيس يوسف و جامعة القدّ  ساتمؤسّ 



 اا وتربويًّ علميًّ  مكبرامجفي ما يتعّلق بتحديث  ممدرستك ستدعم دينامّيةة هذه العمليّ ة، ساتنا األكاديميّ مؤسّ  برامج 
ة السابق ة، المدير دوغان دةالقابالت برئاسة السيّ  ما قامت به نقابة شير إلىني إال أن أوال يسع. على حّد سواء

بالنسبة إلى  تهاأهميّ وضوح المهنة و  العملّية وعلى صعيدممارسة ال وطالبة من طالبنا القدامى، على صعيد
وهي  قابلةعن ال هاعطيأن نا من أجل الصورة التي نريد جدًّ  أمر إيجابيّ هو بالطبع إنجازه  ما تمّ  المجتمع ؛
، متابعة في ما يتعّلق برعاية النساء الحواملالتستطيع أن تؤّمن و ة حيويّ والة يطبّ المهنّية نسانة تتمّتع بالصورة إل

 .الحامل واألسرة وحديث الوالدة حين يبصر النور ّي الذي تؤّديه مع المرأةدور العالئقالباإلضافة إلى 

رابطات الب ا، أسوةً هألنّ  يفرض نفسهيجي مدرسة القبالة خرّ قدامى رابطة  إنشاءفي هذا الحفل من التشجيع، 
هناك . في العالم المهنيّ  العمليّ  اهحضور و  هاباسم ةثالمتحدّ و مدرسة، للة ستمراريّ إ هذه الرابطة تكون س، األخرى 

القانونّيات اللواتي هّن من قدامى مدرسة القبالة، وهّن يمتهّن القبالة ومعروفات  القابالت. ة للقيام بذلكحاجة ملحّ 
قدامى الطالبات والتي  مكّونة من في العالم الطّبي، سيواجهن التحّدي منذ اليوم كي يضعن أسس نواة كهذه

  .سيكون لها مكان في عالم الرابطات في داخل جامعة القّديس يوسف وخارجها

د ذا التقليد الجيّ هديمومة زمام المبادرة لتكريس  ّنئك، حضرة السّيدة المديرة العزيزة، ألّنك أخذتبقي لي أن أه
على التجديد في مجال دة لالنفتاح على الجديد و جيّ ال ا إحدى الطرق هانعقاد األّيام العلمّية للمدرسة، ألنّ من أجل 

 . والدروس الميدانّية في هذا المجال تجاربأيًضا في ضوء الة البرامج أهميّ  م القبالة وإلدراكعل

 .والنجاح من هذا المنطلق أتمّنى لهذا اليوم الكثير من الثمار

 

 


