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بالة في جامعة في جلسة افتتاح اليوم العلمّي لمدرسة الق كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ 
، في الساعة السابعة 5182أّيار )مايو(  81القّديس يوسف في بيروت، يوم اإلثنين الواقع فيه 

 مساًء.

 

 الكءفيةءلحكمة ب واتي يتمت عنل  ال المول دات لقءبالتلة نفسي  ة أو طعلمي  دروس  طعاء وجودي بينكم اليوم ليس إل من الواضح أن  
نحتفل لو  طعليهء ن  تالتنجشئة الممي زة التي حصلو طعملكن  في مجءل  ن  عكجشج  أل ي هنء، ولكن  مهنتهن  في  باريقة جي دةللتفءوض 

يس يوسفمدرسة القبءلة  في الثءمن هذا اليوم العلمي  ب ن  معك طعلى  ءطعءم   041 بمرور التي تحتفل في جءمعتنء، جءمعة القد 
دة  نجشءاهء ،تسيرو  44 ال عءمهءبمدرسة القبءلة تحتفل  ، في حين أن  تأسيسهء األولى ة ءلمئوي  بالذكرى  نحو ،وهم تهء مجد 
دارةو  ة الاب  كلي   برطعءية ،لتأسيسهء  التءريخ (،مءيوأي ءر ) 5 لءلتءريخ الرمزي ب حتفلكن ء ندة يوال طعاء هللا. بءألمس السي   ا 
نوطع ء زال تي ال تالو في العءلم  مهنةأفضل  حدص ألمخص  ء، طعءم   05ألكثر من  هذا التءريخ،للقءبلة.  عءلمي  ليوم الل السنوي  

 ، مهنةمهنةهذه الفرصة الكتجشءف  همء اليوم العلمي  هذا إلى جءنب  ة النءس. هذا اليوم الدولي  طعءم  دى ل ةغير معروف مء
ظهءرو  )يمءرسونهء( هءنيمءرس (الذيناللواتي )النسء  )والرجءل!(  وتكريم" واهبة الحيءة" المجتمع. فمن  قلب في متهأهمي   ا 

يس القد   تنء، جءمعةجءمع من جشخص بإدارةو  نضءل القءبالت بفضلو  ،ورسميًّء ار  مؤخ   ة للقءبالت،ة اللبنءني  نقءبال د أن  المؤك  
في  .همجتمعنء المكءن الذي تستحق   تعايهء فيو ر هذه المهنة قد  تعرف كيف ت، سوف المقدامة دوغءن دة نءيلةالسي  يوسف، 
ءا وأكثر أكثر حضور   ءبلةالنسء ، ينبغي أن تكون الق اب  مجءل  دون من في المستجشفى وخءرج المستجشفى، وبءلابع  إقدام 

 ابيب النسء  المعءلج. الستغنء  طعنمحءولة ا

ذات المستوى ة طعدد كبير من الموضوطعءت العلمي   من الحكمة أن نالحظ وجود، اليوم العلمي   هذا برنءمجوطعند النظر إلى 
 وقٍت قصيرمنذ  بهء االطعتراف تم   ن  مهنتك فق مع حقيقة أن  تت   راستهء وتعميقهء. هذه المواضيعدتم  يالتي س العملي  و  العءلي

 .ة الاب  كلي  ب ن  إرفءق مدرستك تم  وهكذا نفهم لمءذا  .ة سنوات من الدراسةب طعد  تال  ت تنجشئةك، و ي ةابمهنة  ءبءطعتبءره

دة ء طعالئقيًّءء أن تمتلك أيض   مدطعو ة ةة والابي  ءلمهءرات العلمي  ب القءبلة المزو   هذا ت خذهذا اليوم ال ت واضيع. ماممتءز   حسًّ
. نحن نعرف في قرانء ُتبنى فيهء طعالقءت تتمت ع بءلجودة مدرسةفي  تلق ين تنجشئةالقءبالت  أن  دفعءتد متأك   ي، ولكن  المجءل

حيث  دطعمو مسءطعدة  إن هء مهنةقة ثقة مع المرأة والزوجين. ر قدرتهء طعلى إقءمة طعالتاو  أن القءبلة يجب  أن   كيف نءمدنو 
. يلوالل   نهءرا اوال الة جدًّ قوي   مؤث رة قد تواجه مجشءطعر ءر أنهتذك  ت أن القءبلة يتوج ب طعلىءن. وبنء  الثقة ضروري   ربيةالت

 والكثير من التسءمح. قةءبل  بءل تتصر ف وتتمت عء كيف أن تعرف دائم   طعليهء بج  تو ي ءرئيسيًّ  ءجشخص  كون تويمكن أن 

ن كءنت التسمية قد  لة أو القءبلة في اليونءني ة هوأنتم تعلمون أن  معنى كلمة القبء المول د )ة( ومهنة القءبلة ُتدطعى التوليد وا 
والحقءئق. اليوم، في هذه فكءر ن هم مول دون لألوأفالاون إنقول طعن فيلسوف كسقراط طعف ى طعليهء الزمن ؛ وكذلك األمر 

ء نقءبتهم حت ى يتم  اإلطعتراف بءلفلسفة  ،األزمنة الكءرثي ة التي ترزح بلداننء تحت واأتهء، أود  أن أنءضل ليكون للفالسفة أيض 
ف خالص وواهبة للحيءة، حيث التعس  لل خجشبةك ،واإلسالمي   في طعءلمنء العربي   ورجء ، حكمةوك لراهنة واإلدراك العقالنيحقءئق اللكفهٍم 
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 نسءناإل حق قهءالتي المضيئة الحضءرة  تلكهذه الثقءفة القديمة و  راندم  يفي اإلنسءن و  البجشر والبجشري ة يوديءن بحيءةو  يسودانب والتعص  
 والدستوري   الفراغ الرئءسي  في ضو   ،مع ءستايع أن نالب كذلك إلى القءبالت والفالسفة الوحي اإللهي في خدمة اإلنسءن وكرامته. نو 

ءلبنءن،  بلدنء الذي يعيجشه  .من السيءسيين كثرأ ينجحون سوف  مهد من أن  ة. أنء متأك  من أجل والدة رئيس جديد للجمهوري   أن يعملوا مع 

 

 


