كلمة األب سليم دكاش اليسوعي رئيس جامعة القديس يوسف
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باألمس وبالتحديد في السابع والعشرين من شهر حزيررا الاائر ك كرا الحردد عنردما و عر
جامعة القديس يوسف على مذكرة تااهم بيد رئيسها األسبق البرفسور رينيه شاموسي اليسوعي والهيئة
الوطنية للمرأة اللبنانية بيد رئيستها السيدة األولى وفاء سليما ك في إطار أنشرةة الجامعرة ااجتماعيرة.
فهذه المذكرة تقضري بر تضرع جامعرة القرديس يوسرف إماانياتهرا العلميرة والااريرة والتقنيرة فري ددمرة
المرأة اللبنانيةك ا بل في ددمة ر ي المرأة اللبنانية على مختلرف المسرتوياا الةبيرة والعلميرة والناسرية
والصحيةك فناو اليوم كجامعة عبر ةرا التربيرة الصرحية والةبيرة فيهرا علرى موعرد النشراط األول
لتحقيرق أهردا المرذكرة متضرامنين رواو وفعر وك باايمررا والعمرلك مرع الاايرر مرن النسراء اللرواتي هررن
بحاجررة إلررى الرعايررة الةبي رة البديهي رة فرري مختلررف المنرراطق اللبناني رة واللررواتي هررن فرري مو ررع ااهتمررام
برراردرين رجررااو ونسرراءك أطاررااو ويررافعينك شررباناو وشررابااك فاررا ابررد مررن تنظرريم هررذا اليرروم التاقيارري
التربوي الذي يعالج المواضيع األكار حساسية وأهمية في حياة المرأة.
أيتها المشاركااك
نساء ب دي لسن في الصف الااني أو على الهامش .نساء بر دي يحملرن المسريولياا الجسرام
والمهام العظام في شتى الحقول والميادين إلى جانب الرجل بالتساوي وإ ادتلا األنشةة واألعمرال.
فالمرأة هي األم وهي المربية وهي الةبيبة وهي األستاذة في المدرسة والجامعرة وهري ااداريرةك وهري
تتبوأ غير ذلك من المناصبك ف بد أ نقدم لها األفضل لاي تاو ددمتها في مختلرف الحرااا ددمرة
مسيولة تستند إلى الاقافة الاضلى .وطو وعا وربما أكار من الرجل سرو تعلرم المررأة مرا تعلمتره وتنقلره
بااير من األمانة لغيرها لإلفادة الشاملةك وهذا ما نبتغيه اليروم مرن هرذا اليروم التعليمري فتحصرلو علرى
المعرفرررة ألناسررران وتصرررل الاقافرررة الصرررحية والةبيرررة إلرررى العررردد األكبرررر مرررن النسررراء اللرررواتي يرترررد
المستوصااا والجمعياا.
وعنرردما أنظررر إلررى برنررامج هررذا اليرروم مررن المحاضررراا والمشرراغل الترري هي هررا لاررن دي ررة
اادتصاصرريين واادتصاصررياا مررن كلي راا الةررب العررام وطررب األسررنا والصرريدلة ومركررز الصررحة
العائلية والجماعية وأني أدص بالتقدير ما رام بره هرذا المركرز لتنظريم هرذا اليروم وإعرداده وغيرهرا مرن
الميسسرراا الجامعيرةك فر ني أجررد أ الجامعررة كرسر مررا هررو األفضررل عنرردها لارري ياررو تو يعنررا علررى
مذكرة التااهم التزا وما مهنيوا وعلميوا من الدرجة الاضلى وكرذلك سرو نترابع هرذا االترزام علرى الدرجرة
ناسها من المشاركةك أل جامعتنا لم تتعرود إا علرى الجرودة الحرق وعلرى اامتيراف فري التربيرة والتعلريم
وددمة الوطن.
فهذا ما أود أ أحمله الدكتورة فاديا كيوا لتنقله الى السيدة األولى شاك ورا لها وللهيئة الوطنية
ثقتها وت كيدها على التعاو من أجل دير المرأة اللبنانية.
وشارو ا لان ولام على حضوركن وحضوركم في هذا اليوم التربوي كمرا أشرار إدارة الهيئرة
الوطنية لما ام بره مرن اتصرااا وتوعيرة لتحضرير هرذه الحلقرة وكرذلك أدرتم شراكرو ا مجموعرة اليروم
السابع في جامعتنا على تحقيق رسالة الجامعة ااجتماعية وكذلك مجموعة المحاضراا والمحاضررين
ومدراء المشاغل .فالعمل من أجل تنمية الحالة النسائية في لبنا هو عمل من أجل النهوض بالوطن.

