
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في إطالق الدبلوم الجامعّي 
حزيران  18كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية(، يوم اإلثنين الواقع فيه -في السياحة الدينّية )كلّية العلوم الدينّية

 ليلى تركي في المكتبة الشرقّية.في الساعة السادسة مساًء، في مدّرج  2018)يونيو( 

 

كلٌّ من  قه اليومطلي الذيو  ةاألكاديميّ  خاّص بالتنشئةمشروع الهذا الل للتعبير عن تقديري لم  بضعة ج  ب كتفيأ
وقسم  ،في كلّية العلوم الدينّية الدراسات وتفسير الواقع الدينيّ  ومركزة المسيحيّ و ة معهد الدراسات اإلسالميّ 

 .يس يوسففي جامعة القدّ  اإلنسانّية العلومو  اآلداب ةالجغرافيا في كليّ 

 اجزءً  ت عت ب ري تة الي في المكتبة الشرقيّ اختيار هذا المدّرج، مدرَّج ليلى ترك من الجّيدأّواًل وقبل كّل شيء، ( 1
في السياحة  الجامعيّ  ا الدبلومإطالق هذمن أجل  ،يوسف في بيروتيس لجامعة القدّ  من التراث التاريخيّ 

تّم ي ت، الةيس يوسف الشهير القدّ كنيسة ، اة جد  هذه المكتبة تقع بجوار كنيسة تاريخيّ  دعونا ال ننسى أنّ . ةالدينيّ 
والمساجد  معابدسة والباألماكن المقدّ  تعجّ بالدنا  هذا يعني أنّ . في العقد األخير من القرن التاسع عشر اؤهابن

تستطيع استقبال الماليين من  ناحية، تسليط الضوء عليها، ومن ناحية أخرى،، من التي تستحقّ  ومراكز الحجّ 
ا للمسح مكان وفقً  200 عددها يفوق  ة لمريم العذراءكّرسالمراكز الموحدها . ّيةلبنانال األراضيع جمي على الزّوار
جاالبير  هنري واألب  Goudard غودار جوزيف كلٌّ من األب من القرن الماضي ينّياتفي الخمس قام بهالذي 

Jalabert  َّيناليسوعي. 

السياحة بمعنى سياق  ضمن ، هيّيةيماناإل السياحة، التي ي طل ق عليها أيًضا السياحة الدينّيةنحن نعلم أّن ( 2
 بهدفهذه األماكن  إلىة اح من مختلف المعتقدات الدينيّ سة والزيارة التي يقوم بها السيّ األماكن المقدّ نحو  التوّجه
ي شار إليها التي  الهدف هو دمج هذه السياحة لذا فإنّ . ّيةترفيهة أو ألغراض دينيّ عات تجمّ أو إلقامة ، الحجّ 

يمكنه أن  وطنيّ  كنز  كزها وجعلها عاماًل يدعم السياحة ويعزّ  الوطنيّ  القطاع السياحيّ في  ةدينيّ  على أّنها
ة، ، ال تزال السياحة الدينيّ في الواقع. بنانيّ قتصاد اللّ اإل تحسين وضعبغية ة الالزمة يستنزف المكاسب الرأسماليّ 

بالنسبة إلى ا هو فتح هذا الجزء الذي يبدو مهم   هدف الحكومة ، في حين أنّ في جزء كبير منها، شأًنا داخلي ا
، لذلك. ان بعدزر لبنالتي لم تة تلك األجيال ، وخاّص ين في الخارجما اللبنانيّ ، ال سيّ ار جددلزوّ  لقطاع السياحيّ ا

قامة ووسائل النقل من أجل تلبية هذه ة وكذلك أماكن اإلمضاعفة الوسائل اللوجستيّ  سيكون من الضروريّ 



 

2 
 

يعرفون  ومترجمين ومدراء مرشدين سياحّيين ومرافقينتعيين  أيًضا ب األمرسيتطلّ و . الصناعة في حال تطّورت
إلى مشروعه، نّص يسعى الدبلوم الجامعّي، كما ورد في . الجديدالفرعّي  قتصاد الوطنيّ ة تنفيذ هذا اإلكيفيّ 

ة ة الخاّص ة واإلداريّ ة واللوجستيّ التاريخيّ  رفتهممعوتحديث كوادر من المرافقين في هذه السياحة الدينّية  تشكيل
 .ةبالسياحة الدينيّ 

التراث . ّيةأو تجار  ّيةقيسو على أّنها تة ثالًثا، وأخيًرا، أقول لكم مباشرًة إّنني ال أحّب أن أصف هذه السياح( 3
 كسائردمجه ليس  بغيي نهذا التراث الذف. المال جنيعت ب ر حّصالة الّدخار المال أو ي  الدينّي ليس للبيع وال 

دخال الكائن البشرّي في عالم يعّزز ةوظيفب يتمّتعتراث ، فهو تراثاتال لهّية وا   نظرةال أال وهي نقل رسالة مقّدسة وا 
ب على الدبلوم الجامعّي في السياحة الدينّية جّ تو ولذلك، ي. ل بها إلى الحياة الروحّية الباطنّيةالتوغّ ذات و الإلى 

قيمة من  همعرفة خصوصّيات كّل مكان وما يمكن أن يجلب أيّ  أن ي نشئ الكوادر والفاعلين في السياحة الدينّية
التي تكمن ة د على الثروات الروحيّ ؤكّ ت تنشئةتوفير  كذلك األمر، و إدارة مثل هذا المشروع في نةم ضافة معيّ 

 .ساميةة الهذه األماكن الروحيّ في 

قبوله رعاية إطالق هذا الدبلوم، على أمل لال يسعني إال أن أتوّجه بالشكر مّرة أخرى إلى معالي وزير السياحة 
وا عطاء الفرصة آلالف الزّوار أن يسهم هذا العمل األكاديمّي في تطوير السياحة الدينّية المسيحّية واإلسالمّية 

ستمّر في يالذي و  ،المجمع المارونّي الّلبنانيّ  شيريكما  ،قداسة ذي يتسامى، هذا المكان الالمقتدرين لزيارة لبنان
 .طلًبا لالسترخاء والراحة في ربوعه ؤّمونهذب حشود الزائرين الذين يج


