
البوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في افتتاح كلمة 

، الساعة التاسعة 2018حزيران )يونيو(  19اليوم العلمّي الحادي عشر لمدرسة القبالة، في 

 من قبل الظهر.

 

. في جامعة القّديس يوسف برعاية كلّية الطبّ  ، إّنه عمر مدرسة القبالة97سنة وها هي تستهّل سنتها ال 96بلغت من العمر 
مسار تاريخها الطويل في تأدية مهّمتها ل شهديمكن للمدرسة أن توبالتالي الذكرى المئوّية،  تفصلها عنسنوات بضع  سنة، 97

 .يمكنها أن تكون راضية عّما حققته من دون تبجيلكما  ،الناس في بلدناخدمة العلمّية واإلنسانّية في 

، رسالتها التعليمّيةعلى مسار الحروب والصراعات، حافظت المدرسة دائًما الصعوبات التي عانت منها من جّراء  نلرغم معلى ا
 اإلنجاب علىلمساعدة المهارات والكفايات العلمّية والطبّية المالئمة إلعدادها لبمدرسة المن المتخّرجة الطالبة  تزويدأال وهي 

ب جّ تو ي همع العلم أنّ  ،وا عطاء القابلة خلفّية جّيدة من المهارات البشرّية لتنشئتها على حّس عالئقّي ممتاز عملّية اإلنجابتيسير و 
أن تكون الشخص  تستطيع هانحن نعلم اليوم أنّ . بنهاره وليله ها،يومخالل  للغاية مؤّثرةحاسيس أل إمكانّية مواجهتهار أن تتذكّ عليها 

 .ّيسًرا لألموروم بارًعاويكون  صّرفيعرف دائًما كيف يتأن الرئيسّي الذي يتوّجب عليه 

 ةث األساسيّ ابحة تجمع بين األام علميّ سات الجامعة بتنظيم أيّ ، تقوم العديد من مؤسّ زالجودة والتميّ  التنشئة علىب في ما يتعّلق
ز هذا العام ركّ يومها العلمّي الحادي عشر وهي ت بالتمدرسة القا قومت .ميدانيًّا َجهوات التي ت  المشكال بما فيهادة الممارسات الجيّ و 

ما أن تضّطلع على كّل ة شابّ  ها ال تزالولكنّ  دة المتقّدمة بالعمرلسيّ ل يتسّنىى على األبحاث الجديدة في مجال أمراض النساء حتّ 
ى وحتّ التبادل و  المشاركةاء والقابالت ألطبّ إّنها فرصة لكي يتمّكن ا. ة المناسبةاألدوات التدريبيّ ب تزّودوتفي هذا المجال  هو جديد

 .دةجيّ  حلول   يجادمن أجل إ مةمتقدّ بناء معرفة 

ولذلك، فإّن كلماتي في بداية هذا اليوم العلمّي ال يمكن إال أن تكون كلمات تشجيع وتهاني أوّجهها إلى الّلجان التي أعّدت هذا 
. ى طالبات المدرسة أن يقّدمن خالله أبحاثهّن المختلفة أمام الحضورالحدث  مع التركيز على أعمال المؤتمر األخير الذي كان عل

العروض ولكن أعلموا، أّيتها الطالبات العزيزات، أّن مجّرد تقديم أعمالكّن شفويًّا  على إثرجوائز ال صدحصحيح أّن هناك أعمال ت
 .التمّيز يمّر أيًضا بنقل  جّيد لمعرفتنا إلى اآلخرينتقييًما إيجابيًّا ألّن  ،على األقلّ أنا  يجعلكّن جديرات بأن تنلن، مّني

 ةالفكر والمشرفين الذين سيقومون بتنشيط هذا اليوم، مستعيًدا  المحاضرين شاكًرا ال يسعني إال أن أتمّنى لكم يوًما علميًّا جّيًدا
في ساعات  األصابع الدافئة المرهفة، أنتّن تسهرن  ذات أّيتها القابالت، نعم: "ة إلى القابالت والتي تقول هالموجّ  ةالشهير  ةالشعريّ 

 فيها حظات األولى التي تنبثقفي اللّ  والراحة الحضور ّن تجّسدنأنت. ليل  حالك طويلظالم ب شحتّ تالنهار أو تنتظرن لساعات  
 ."تجلب الحبور لآلخرينالتي  نّ جهود موهبتكالوالدة ب وترافقن، لحياةا


