
 
 

 
 ،سليم دّكاش اليسوعيّ  األب البروفسور كلمة

 ،رئيس جامعة القّديس يوسف
 ،حلقة حوار بعنواني ف

 ،"اإلعالم واألديان : واقع وتحّديات"
 في كلّية العلوم الدينّية، جامعة القّديس يوسف،

 .2102 أيّار 22الواقع في  األربعاء،يوم 
  

 أن أقول كلمة يف هذه الندوة، فذلك يرمي إىل أكثر من غاية :  
باملنتدين هذا املساء فرًدا فرًدا، فهم من أصدقاء هذه : أوّد أّن أرّحب أّواًل  

. وأنتم مجيًعا أصحابـها دقاء، إّّنم أصحابـهاالدار اجلامعّية ال بل أكثر من أص
يست مؤّسسة يف مفهومنا هي ملكّية رهبانّية أو جمموعة من األفراد، إّّنا فاجلامعة ل

ملكة الوطن، والوطن يبنيه أبناؤه ومواطنوه، وأنتم األبناء واملواطنون. وال بّد أّن أرّحب 
م ويهّم ملتابعة موضوع هذه احللقة الذي يهّمك أتيتمبكم مجيًعا أنتم األحّبة الذين 

ة والدين واإلعالم والسياسة. فتداخل الدين يف لبنان واملنطقة الكثريين من أهل الثقاف
يف احلقل العاّم هو أمٌر بديهّي وجمّرد االّطالع اليومّي على وسائل اإلعالم جند كم أّن 

هذا التداخل رّّبا يتحّول أحيانًا إىل عدم َفهم  هذا التداخل هو قويٌّ ومنتظم. إاّل أنّ 
بعض السلطات الدينّية أو ل للدين أو أّن الدين أو ستغالملا يريده الدين أو إىل ا

أو أّّنم ال يعرفون   لغايات أو مصاحل خاّصة رجال الدين يستخدمون احلقل العامّ 
. كيف يتعاملون مع وسائل اإلعالم أو كيف ينقلون فكرهتم إىل الناس عرب اإلعالم

 ه.وكّل هذا، يربز يف اإلعالم يف شكل يرتاوح ما بني الصّح والتشوي
: أحببت أن أقول كلمة يف بداية هذه الندوة، ألّن الشهادة اجلامعّية  ثانًيا 

بعض الشيء يف تأسيسه عندما كنت عميًدا  سامهت   إّّناوبرنامج "األديان واإلعالم" 
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سا يت  عه مها اثنتان : الدكتورة ب  ّية العلوم الدينّية ال أقول من وضعه ألّن من وضَ لّ لك
. ومن يؤّسس أيّها كاتيا ريّا من راهبات القلبني األقدسنياستفانو واألستاذة  

للـه هذه  ، واحلمدمتانتهاعنها وعن سأل ياألصدقاء، جيد ذاته مرتبطًا باألساسات 
الشهادة استطاعت أن تباشر سريورهتا، ألّّنا من ناحية تلّّب حاجة هاّمة يف بلد مثل 

حياة الوطن والناس. وكذلك  وللدين مكانة جوهريّة يف لبنان حيث لإلعالم دورٌ 
ذل لإلقالع بـها وكذلك استطاعت هذه الشهادة أن تبدأ نظًرا إىل اجلهد الذي ب  

ال تريد إاّل اخلري للبنان ولطالّبه ولإلعالمه  صديقةاملسامهة اليت أتتنا من مؤّسسة 
 وأديانه وبالتايل للعيش املشرتك.

أحببت أن أقول كلمة ألّّن كنت لفرتة غري طويلة صحفيًّا يف السبعينات :  ثالثًا 
 5791من القرن املاضي يف جريدة لسان احلال وقد توقّفت عن العمل فيها يف السنة 

د . بدأت يف املطبعة كما أرا5799عن الصدور يف السنة  الصحيفةيف حني توّقفت 
االختبار انتقلت بعد ثالثة أشهر من رمحه اللـه مّث  حايكرئيس حتريرها جربان  ذلك

نّصار رمحه اللـه أيًضا. أذكر املقال األّول الذي   كيوانإىل قسم التحرير حتت إشراف  
عن رأي رجال الدين يف الزواج املدّّن وقد قال يل يومها األستاذ  حتقيًقاكتبته وكان 

فة، وأصعبها أسهل املقاالت يف لبنان هي يف االقتصاد واملال والثقا حايكجربان 
. والدينفيه من السياسة السياسة والقضايا الدينّية. فعليك االنتباه ألّن موضوعك 

عادة كتابة املقال ألنّه كان يتضّمن وبالفعل كان املوضوع صعًبا حبيث طلب مّّن إ
بعض املواقف احلاّدة اليت ال ختدم صاحبها وجترّح باآلخرين وألّن بعض الصياغة مل 

فيه الكفاية أو أنّه كان يتطّلب املعرفة الدينّية ومعاّن الكلمات قبل   يكن واضًحا ّبا
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عديدة يقتضي على اإلعالمّي أن يكتسب بعض كتابتها. وهذا مثٌل من أمثال 
 القواعد الدينّية وغريها قبل كتابته املقاالت املداخلة يف اإلعالم.

ومداخالتـهم  وللمنتدينلن أطيل الكالم فأجّدد شكري على حضوركم  
عندنا وأمتّّن قليٌل وتقّّن وهذا ولألستاذة ريّا على نشاطها وما تقوم به من منطلق مهّّن 

النجاح آماًل أن للطاّلب هلذه الندوة النجاح وكذلك للشهادة اجلامعّية االنطالق و 
مسريهتا ملا فيه خري اإلعالم بشكل عاّم واإلعالم الديّّن بوجه هذه الشهادة تكمل 

لتكون حاملة اخلري واحلقيقة  حتصينهامسؤولون عن الكلمة وال بّد من  حنن. خاصّ 
 والسالم هلذا الوطن ولعائالته وهلذه املنطقة احملّبة والوئام.

 وشكًرا. 
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