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أط��ل��ق ق��س��م ع��ل��م ال��ن��ف��س ف��ي كلّية 
والمركز  اإلن��س��ان��ّي��ة  وال��ع��ل��وم  اآلداب 
الجامعي للصحة العائلّية والمجتمعّية 
مركزًا  يوسف،  القّديس  جامعة  في 
ح��رم  ف��ي  النفسّية  للعناية  جامعيًا 

العلوم الطبّية، طريق الشام.
وأش��ارت مديرة قسم علم النفس 
ال���ب���روف���س���ورة م��ي��رن��ا غ��ن��اج��ة إل����ى أن 
مهمة المركز تتمحور حول قسمين: 

ال��ط��ّاب على ممارسة علم  "ت��دري��ب 
النفس وتقديم استشارات نفسّية 
ل���ل���م���واط���ن���ي���ن".  واع����ت����ب����رت م���دي���رة 
ال��ع��ائ��ل��ّي��ة  ال��ج��ام��ع��ي للصحة  ال��م��رك��ز 
إطاق  أن  زبليط  كلير  والمجتمعّية 
مركز العناية النفسّية "يقّوي موقع 
ال��ع��ائ��ل��ّي��ة  ال��ج��ام��ع��ي للصحة  ال��م��رك��ز 
وال��م��ج��ت��م��ع��ّي��ة، ك��م��دخ��ل ل��اه��ت��م��ام 
ال��ك��ل��ّي ب��ص��ح��ة ال���ط���ّاب وال��م��ج��ت��م��ع. 

وم���ع ت��ن��ّوع ال��خ��دم��ات ووج����ود فريق 
مؤهل ومتعدد االختصاصات، أصبح 
المركز عامًا ال يمكن االستغناء عنه 
يساهم  ما  العامة،  الصحة  مجال  في 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق رس���ال���ة ال��ج��ام��ع��ة ح��ول 

خدمة اإلنسان".
اآلداب  ك���ل���ّي���ة  ع���م���ي���دة  وق�����ال�����ت 
ال���ب���روف���س���ورة ك��ري��س��ت��ي��ن ب��اب��ك��ي��ان 
ع����س����اف: "اف����ت����ت����اح م����رك����ز ال��ع��ن��اي��ة 

ال����ن����ف����س����ّي����ة ي����ش����ي����ر إل��������ى اه����ت����م����ام 
اختصاصاتنا كلها بالتدريب المهني 
ل���ط���ّاب���ن���ا. ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ال��ت��ع��ل��ي��م 
النظري واألساسي، والذي ال يمكن 
�����ة وج������ودة من 

ّ
أن ي���ك���ون ه���ن���اك دق

التدريب  على  كلّيتنا  دون��ه، تشّدد 
التطبيقي".

البروفسور  الجامعة  رئيس  وق��ال 
��اش: "في مجتمعنا الذي 

ّ
سليم دك

ي��رزح تحت وط��أة األزم��ات المتتالية 
إلى  أيًضا  األن���واع كلها، نسعى  من 
ا لكي  أن يكون هذا المركز فاعًا جّدً
ي��رف��ع م��ن ال��ص��ّح��ة ال��ع��ق��ل��ّي��ة للكثير 
لانكسار  القابلين  األش��خ��اص  م��ن 
تحت وطأة المصاعب. حين أخذُت
ق��ط��ار األن��ف��اق ف��ي م��ون��ري��ال، لفتت 
نظري اإلعانات الشفهّية المتتالية 
العناية  م��راك��ز  أّن  إل���ى  تشير  ال��ت��ي 
ال��ن��ف��س��ّي��ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة م��س��ت��ع��ّدة 
 ش����خ����ص ي��ش��ع��ر 

ّ
الس����ت����ق����ب����ال ك�������ل

إل��ى م��ن ُيصغي  بالقلق وف��ي حاجة 
إليه. هذه هي السياسة التي يجب 

في  ال��ذي��ن،  سياسّيونا  يضعها  أن 
الواقع، ال ينفّكون يدفعون الناس 
إل���ى ال��ج��ن��ون ب��م��م��ارس��ات��ه��م ال��ض��اّرة 
وال����م����ؤذي����ة".  وخ���ت���م: "م����ن م��ن��ظ��ور 
على  التنشئة  ف��ي  المتواصل  بحثنا 
المجال  المركز  هذا  يتيح  المواطنة، 
الطاب  عند  المواطنة  روح  لتنمية 
وع��ن��دن��ا ج��م��ي��ًع��ا، ألّن م���ا ي��ه��ّم��ن��ا هو 
ال���م���ري���ض، ب���غ���ّض ال��ن��ظ��ر ع���ن ل��ون��ه 
ووالئ��ه  ودي��ن��ه  االجتماعية  وطبقته 
اإلصغاء  ح��ّس  ينّمي  ��ه 

ّ
إن السياسّي. 

واح���ت���رام اإلن���س���ان وال��م��س��اع��دة على 
الكام والتسامح الحقيقّي". 

القّديس يوسف أطلقت مركزًا جامعيًا للعناية النفسّية




