
كلمة الربوفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، يف 
للمرأة، من تنظيم  الدورة الرابعة"، مبناسبة اليوم العامليّ  – 2018"مهرجان املرأة العربّية 

ابلتعاون مع املديريّة العاّمة لقوى األمن الداخلي وجامعة القّديس  ،جملس املرأة العربّية
يوسف وإّّتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان، يوم السبت املوافق الثالث من 

، يف متام الساعة العاشرة والنصف صباًحا، يف مدرّج بيار أبو خاطر، 2018آذار )مارس( 
 جامعة القّديس يوسف.العلوم اإلنسانّية يف يف َحَرم 

 
، جامعة القّديس يوسف يف بريوت، مهرجان يف صرحنا األكادمييّ  ،إنّه لشرٌف كبري لنا أن نستقبل

برعاية دولة رئيس جملس الوزراء السّيد سعد احلريري،  ،يف َدورته الرابعة 2018املرأة العربّية 
املهندسة، و ، اجملّندةو ة، يّ الشرطو ، األمّ و فنساهم يف تكرمي وإعالء شأن املرأة العربّية، العاملة، 

الشاعرة، و الساهرة على األسرة، والـُمبدعة، و قتصاد، الرائدة يف األعمال واإلو الطبيبة، و احملامية، و 
. فهذه األلقاب عندما حتملها جتماعيّ األكادميّية، والعاملة ال بل الرافعة للحقل اإلو األديبة، و 

لتزام والعامل فإّّنا ُتضيف إليها الكثري من اجلّدية والعاطفة واإل املرأة يف لبنان والوطن العربّ 
اليت تصنع املرأة بل إّّنا هي اليت تصنعها وترفع من  الواقع يفوالكفاءة. فاأللقاب ليست هي 

قيمتها، فمنذ أن تبّوَأت املرأة عتبات هذه األلقاب َدخل العامل حقبة جديدة من النمّو والتطّور 
 الم. والعدالة فالس

، فال بّد أّواًل من توجيه جتماعيّ يف احلقل اإلقاء تسليط الضوء على َدور املرأة أردمت يف هذا اللّ 
التحّية إىل اآلالف ال بل إىل عشرات اآلالف من النساء املتطّوعات يف خمتلف املنّظمات 

والرجال جنًبا إىل جتماعّية والصحّية والتنمويّة واإلنقاذيّة من دون أن ننسى َدور الشباب اإل
جنب مع املرأة من أجل التنمية اإلنسانّية على خمتلف الُصُعد واملستوايت. وعندما أنظر إىل ما 

قليب ميتلئ فخرًا  أة فإنّ به جامعتنا من أجل خدمة اجملتمع وخصوًصا على مستوى متكني املر  تقوم
اعدة الكفاءة والشعور ابالنتماء ، فنحن اعتمدان عدم التمييز بني رجٍل وإمرأة إاّل على قوحبورًا

إىل املؤّسسة، وألّول مرّة أصبح لدينا انئبتا رئيس للجامعة من أصل مخسة نواٍب وبني الثالثني 



  النساء الكفؤات من جامعيت .عميًدا ومديرًا بيننا على رأس الكلّيات واملعاهد هناك غالبّية للنساء
تماعّية مع جيف املستوصفات ويف املؤّسسات اإل يعملناللوايت  النساء يف متكني أراهّن يعملن

أمور  يُتابعناالحتياجات اخلاّصة ويف ُدور العجزة وكذلك النساء اللوايت  إخواننا وأخواتنا ذوي
النساء احلوامل. وهذا غيٌض من فيٍض عندما أراهنَّ منكّبات على أتهيل املدّرسني واملدّرسات 

بتدائي وغريه. وهذا ما نسّميه يف قاموسنا "عملّية اليوم إلوا يف املدارس ودور التعليم احلضانّ 
السابع" مبعىن أّن اللـه عّز وجّل خلق األرض والسموات يف سّتة أاّيم واسرتاح يف اليوم السابع، 

حنمي خلقه، وأن نستمّر يف مبعىن أنّه كّلفنا حنن البشر، رجااًل ونساًء، أن نتابع املسرية وأن 
أيّها األحّباء وأيّتها  ،يكم مجيًعاقضااي اخللق ومحاية الطبيعة والبيئة جمًدا له. أحيّ اإلبداع وااللتزام ب

اللقاء احلدث، شاكًرا لكّن هذه املبادرة ، خصوًصا  ،احلبيبات مثنًيا على تنظيم هذا املهرجان
 عاقة وذوياإل الدغالوي مكرزل، فاالهتمام بذوي رئيسة جملس املرأة العربّية السّيدة لينا

كّل معوز ومهّجر والجئ ومريض   جتاهجتماعّية االحتياجات اخلاّصة هو تعبري عن مسؤولّيتنا اإل
 وحزين، واملرأة تعرف كيف ُتدخل الفرح والسالم إىل قلوب هؤالء. 

 والسالم واألمان، جتماعيّ والكفاءة وااللتزام اإلمهرجانكم مهرجان الفرح والسعادة  نفليك
 اللبنانّية والعربّيةعشتم، عاشت املرأة 
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