دكاش اليسوعي في جلسة افتتاح اليوم العلمي لمدرسة القبالة في جامعة
كلمة البروفسور سليم ّ
ّ
ّ
القديس يوسف في بيروت ،يوم اإلثنين الواقع فيه ّ 81أيار (مايو)  ،5182في الساعة السابعة
ّ
مساء.
ً

من الواضح أن وجودي بينكم اليوم ليس إلطعاء دروس طعلمية أو نفسية للقءبالت المولدات اللواتي يتمتعن بءلحكمة الكءفية
للتفءوض باريقة جيدة في مهنتهن ،ولكني هنء ألجشجعكن في مجءل طعملكن والتنجشئة المميزة التي حصلتن طعليهء ولنحتفل
معكن بهذا اليوم العلمي الثءمن في مدرسة القبءلة في جءمعتنء ،جءمعة القديس يوسف التي تحتفل بمرور  041طعءمء طعلى
تأسيسهء ،في حين أن مدرسة القبءلة تحتفل بعءمهء ال  44وتسير ،مجددة نجشءاهء وهمتهء ،نحو الذكرى بءلمئوية األولى
لتأسيسهء ،برطعءية كلية الاب وادارة السيدة يوال طعاء هللا .بءألمس كنء نحتفل بءلتءريخ الرمزي ل  5أيءر (مءيو) ،التءريخ
السنوي لليوم العءلمي للقءبلة .هذا التءريخ ،ألكثر من  05طعءمء ،مخصص ألحد أفضل مهنة في العءلم والتي ال تزال نوطعء
مء غير معروفة لدى طعءمة النءس .هذا اليوم الدولي إلى جءنب هذا اليوم العلمي همء فرصة الكتجشءف هذه المهنة ،مهنة
"واهبة الحيءة" وتكريم النسء (والرجءل!) اللواتي (الذين) يمءرسنهء (يمءرسونهء) واظهءر أهميتهم في قلب المجتمع .فمن
المؤكد أن النقءبة اللبنءنية للقءبالت ،مؤخار ورسميًّء ،وبفضل نضءل القءبالت وبإدارة جشخص من جءمعتنء ،جءمعة القديس
يوسف ،السيدة نءيلة دوغءن المقدامة ،سوف تعرف كيف تقدر هذه المهنة وتعايهء في مجتمعنء المكءن الذي تستحقه .في
حضور وأكثر إقدامء في المستجشفى وخءرج المستجشفى ،وبءلابع من دون
ا
مجءل اب النسء  ،ينبغي أن تكون القءبلة أكثر
محءولة االستغنء طعن ابيب النسء المعءلج.
وطعند النظر إلى برنءمج هذا اليوم العلمي ،من الحكمة أن نالحظ وجود طعدد كبير من الموضوطعءت العلمية ذات المستوى
العءلي والعملي التي سيتم دراستهء وتعميقهء .هذه المواضيع تتفق مع حقيقة أن مهنتكن تم االطعتراف بهء منذ ٍ
وقت قصير
بءطعتبءرهء مهنة ابية ،وكتنجشئة تتالب طعدة سنوات من الدراسة .وهكذا نفهم لمءذا تم إرفءق مدرستكن بكلية الاب.
ممتءز .مواضيع هذا اليوم ال تتخذ هذا
ا
حسء طعالئقيًّء
القءبلة المزودة بءلمهءرات العلمية والابية مدطعوة أيضء أن تمتلك ًّ
المجءل ،ولكني متأكد أن دفعءت القءبالت تلقين تنجشئة في مدرسة تُبنى فيهء طعالقءت تتمتع بءلجودة .نحن نعرف في قرانء
ومدننء كيف أن القءبلة يجب أن تاور قدرتهء طعلى إقءمة طعالقة ثقة مع المرأة والزوجين .إنهء مهنة مسءطعدة ودطعم حيث
التربية وبنء الثقة ضروريءن .يتوجب طعلى القءبلة أن تتذكر أنهء قد تواجه مجشءطعر مؤثرة قوية ًّ
جدا اوال النهءر والليل.
ئيسيء يتوجب طعليهء أن تعرف دائمء كيف تتصرف وتتمتع بءللبءقة والكثير من التسءمح.
ويمكن أن تكون جشخصء ر ًّ
أنتم تعلمون أن معنى كلمة القبءلة أو القءبلة في اليونءنية هو المولد (ة) ومهنة القءبلة تُدطعى التوليد وان كءنت التسمية قد
طعفى طعليهء الزمن ؛ وكذلك األمر نقول طعن فيلسوف كسقراط وأفالاون إنهم مولدون لألفكءر والحقءئق .اليوم ،في هذه
األزمنة الكءرثية التي ترزح بلداننء تحت واأتهء ،أود أن أنءضل ليكون للفالسفة أيضء نقءبتهم حتى يتم اإلطعتراف بءلفلسفة،
كفه ٍم للحقءئق الراهنة واإلدراك العقالني وكحكمة ورجء  ،في طعءلمنء العربي واإلسالمي ،كخجشبة للخالص وواهبة للحيءة ،حيث التعسف
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والتعصب يسودان ويوديءن بحيءة البجشر والبجشرية في اإلنسءن ويدمران هذه الثقءفة القديمة وتلك الحضءرة المضيئة التي حققهء اإلنسءن
والوحي اإللهي في خدمة اإلنسءن وكرامته .نستايع أن نالب كذلك إلى القءبالت والفالسفة معء ،في ضو الفراغ الرئءسي والدستوري
الذي يعيجشه بلدنء لبنءن ،أن يعملوا معء من أجل والدة رئيس جديد للجمهورية .أنء متأكد من أنهم سوف ينجحون أكثر من السيءسيين.
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