اليسوعي
كلمة رئيس جامعة الق ّديس يوسف األب سليم د ّكاش
ّ
اللبناني
النواب
في زيارة دولة األستاذ نبيه ّبري رئيس مجلس ّ
ّ
يوم السبت ،الواقع في  92أيلول 9109
النواب اللبناينّ احملرتم،
دولة األستاذ نبيه ّبري رئيس جملس ّ
صحيح أنّنا أتينا يا دولة الرئيس للّقاء بكم لقاءً بروتوكوليًّا ملناسبة انتخاب رئيس جديد جلامعة
الق ّديس يوسف يرافقه ّنواب الرئيس وعمداء الكليّات ،إالّ أ ّن الصفة الربوتوكوليّة ال حتجب مطل ًقا العالقة
الروحيّة العميقة اليت تربطنا بكم وق ّد توطّدت بني شخصكم الكرمي وجامعة الق ّديس يوسف ،وقد جاء
خطابكم يف يوم ستّة وعشرين من شهر نيسان املنصرم يف احتفال إطالق كليّة اللغات فيها حدثًا تربويًّا
روحيًّا ثقافيًّا ،حيث ذ ّكرتنا فيه بأ ّن "اللغة هي الذهاب إىل احلياة وهي رؤية املستقبل وإ ّن اللغة جسر
كل اجلهات" ،وهي اليت تأخذ بيدنا إىل حريّة التعبري وحريّة االنتماء .يف ذلك اليوم
العبور إىل الناس وإىل ّ
أطلقتم صرخة الدعوة لنصرة لغتنا العربيّة والتص ّدي لكارثة لغويّة هت ّدد سيادة لبنان .واستحسنّا حنن معشر
تشع من أمكنة اآلباء اليسوعيّني من
اليسوعيّني ما قلتموه فينا ويف اجلامعة حني أشرمت إىل احملبّة اليت ّ
مدارسهم ومعاهدهم وجامعاهتم اليت كان هلا دورها يف صياغة النهضة الفكريّة العربيّة ومواكبة احلداثة ويف
املسيحي .وهذه كلّها عبارات تشكرون
اإلسالمي
النقدي وتعزيز مبادئ احلريّة وتنمية احلوار
احلس
ّ
زيادة ّ
ّ
ّ
عليها ،إالّ أنّنا يف واقعيّتنا اليسوعيّة نعتربها حتديّات مستد ةة ال ب ّد من العمل من أجل إزاازها وحتويلها
اليومي املعيوش.
دوما إىل الواقع
ً
ّ
دولة الرئيس،
يقول أمري املؤمنني اإلمام علي ":ال غىن كالعقل وال فقر كاجلهل" .واعتقادي أ ّن هاتني اجلملتني
املهمة
ّ
ومهمة اجلامعة على وجه اخلصوص وقد محلت جامعتنا هذه ّ
تلخصان أّ ةا تلخيص رسالة الرتبية ّ
وإّنا وإ ّن أصبحت بفعل العمر كالسيّدة العجوز أو كالسيّد العجوز ،فإ ّّنا يف شيبها،
منذ سنة ّ .5781
ما تزال شابّةً باألجيال الشابّة اليت تغرف العلوم من معينها ،العلوم مبختلف ألواّنا وأشكاهلا الوععيّة
أسست اجلامعة منذ مخس
والتكنولوجيّة والطبيّة واهلندسيّة واألدبيّة والفنيّة والدينيّة واملا بني دينيّة إذ ّ
النظري فقط بل على
املسيحي يقوم ال على العلم
اإلسالمي
ومعهدا للحوار
كزا
ً
وثالثني سنة ( )51مر ً
ّ
ّ
ّ

التدريب على تطبيقية احلوار ومعاجلة النزاعات وعلى م ّد اجلسور وبالتايل القضاء على اجلهل وعلى الفقر
مرتني يف عقله ويف قلبه.
ّ
املعنوي الذي يؤذي اإلنسان ّ
ولن أطيل الكالم ولن أخرج عن الرتبية عندما أقول أنّنا حناول صادقني أن زاعل من انتخابات
اهليئات الطالّبيّة يف جامعاتنا جماالً للرتبية على الد ةوقراطيّة واحلريّة واحلوار وقبول اآلخر حبيث تكون هذه
تتحول حلظة االنتخاب إىل ّنج وإىل مناهج حياة د ةوقراطيّة وإىل
الرتبية صناعة وطنيّة ّ
حبق .إنّنا نريد أن ّ
خترج
ثقافة قبول اآلخر املختلف عمن الوطن الواحد واجلماعة الواحدة واملذهب الواحد ،ناظرين إىل أ ّن ّ
اليسوعيّة طالّبًا يكتنزون العلم والكفايات القويّة الكفوءة وكذلك اخلري يف ممارسة قِيَم املواطنيّة الصادقة
وللعيش املشرتك القومي.
أي وقت مضى إمكانيّات اجلامعة التعليميّة والبحثيّة يف
وإنّنا كما باألمس نضع ً
دوما وأكثر من ّ
العام ،راجني أ ّن تتكامل وأ ّن تتج ّدد القوانني اليت حتكم مسارات احلياة اجلامعيّة ورسالة
خدمة اخلري ّ
اجلامعة .فنحن وإيّاكم مقتنعون بأ ّن قيمة املرء ما حُيسنه كما يقول صاحب منهج البالغة ،ومسؤوليتنا
كبرية يف هذا اجملال بأن نعطي الطالب اللبناين والعريب القيمة العلميّة واألدبيّة والوطنيّة الكبرية فنفتخر به
حبق ثروة لبنان قبل أن تزاد عليها ثروته السياحيّة
ويفتخر به لبنان إذ أ ّن املوارد البشريّة اللبنانيّة املث ّقفة هي ّ

غدا ثروته النفطيّة القابعة قفي عمق احمليط.
واليوم و ً
كل لبنان من بقاعه ومشاله وجبله وجنوبه
عشتم دولة الرئيس وكنتم لنا ً
شاهدا ّ
للحق وللعدالة يف ّ
الصامد حيث تنتشر جامعتنا .وحنن وإيّاكم صامدون يف قلب العاصمة حيث جامعتنا تعمل للعلم
تطور وللوحدة يف آن وحيث أنتم مؤمتنون على هذه الوحدة وعلى مبدأ مشاركة اجلميع يف صنع
ولل ّ
القرار.
املكرمات.
أال س ّدد اللـه خطاكم ّ
ووجه أعمالكم حنو النجاح وأفاض عليكم خري الربكات وأمثن ح
عشتم وعاش لبنان.
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