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ها حنن جمتمعون يف هذه األمسية لنفتتح مًعا يف جامعتنا اليسوعّية، وحتديًدا ها هنا يف 

عربّية الشكل واحملتوى تقدمة من مؤّسسة شاعر الفيحاء " قاعة ،طرابلس والشمال
 1889السنوات عر واملرّّب سااب زريق" الذي عاش ما بني ااألستاذ الشطرابلس 

علًما مميّ ًزا من أعالم لبنان الثقافّية واألدبّية والفكريّة والوطنّية. وإذا كان اسم  1974و
وهي اليت عملت  ،، فإّن اجلامعة اليسوعّيةلسراينّية الشيخ القدمي واحلكيمسااب يعين اب

تفتخر أبن  معىًن، فإّّنالعربّية الفصحى بياًًن وبالغًة و زالت تعمل من أجل إعالء ا ماو 
أكان  ،تستقبل هذه القاعة، "قاعة سااب زريق الثقافّية"، مبعىن أّّنا سوف متدُّ الزائر ل ها

لكثري من املعرفة اإلنسانّية والروحّية ابالستزادة من العلم، ا يريد مربيًّاأستاًذا أم طالًبا أم 
يف ظروف أصبح العلم جمّرد  املسيحيّ و  اإلسالميّ  املرتاكمة منذ أجيال يف عاملنا العرّبّ 

دعوة الكثري من احلكمة اليت هي معلومات وظيفّية وحسب، وكذلك الكتساب 
 ىل أهل اخلري والفضيلة والِقَيم اإلنسانّية املشرتكة إذ حنن أبمسّ حتكام إىل الضمري وإلال

بل على  ،مارسات فقطاحلاجة إليها يف وقٍت طغت العصبّيات ال على السلوك وامل
 أيًضا وزادت على ذلك احلساابت السياسّية الضّيقة اليت أخذت الدين والطائفّية التفكري

 رهينة احملاصصات وطريًقا للهيمنة والتسّلط.
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أمل يقل شاعر الفيحاء قواًل ثقافيًّا حمقًّا يف النظرة إىل الدين والطائفّية ال يزال وقعه بيننا 
 : حىت اليوم

 حيضُّ  –إن كنتم على ديٍن  –الدين "
 على التآخي، والتضامن مرشًدا، 

 ةً فعالم تّتخذون منه عدّ 
 ".املدىل بلغ لتناحٍر متأصّ 

رت فيه م  ن على موعد مع الثقافة يف زمن ضَ ويف مكتبة ومساحة سااب زريق الثقافّية، حن
رتكة لتصبح نوًعا من االقتتال بني مساحات ضّيقة تدّمر ملساحة الثقافّية اإلنسانّية املشا

والشجر والرتاث والتقليد الصحيح بدل العمل على تنمية اإلنسان والعالقات البشر 
ة الثقافة، البشريّة بعضها مع البعض اآلخر. لست  هنا بوارد الدخول يف حتديد ماهيّ 

وهو مصطلح له ما له من التعاريف واالستخدام. إاّل أّن ما نكتفي به يف هذه املناسبة 
حتسني املهارات الفرديّة لإلنسان ال سّيما من خالل هو تلك الثقافة اليت هتدف إىل 

والروحّية لإلنسان والتوّصل  العملّيةالتعليم والرتبية وكذلك إىل حتقيق قدر واٍف من التنمية 
وِقَيم عليا يتشارك فيها اجلميع. ونقول إّن مساحة زريق هي  إىل رخاٍء وسالم قوميّ 

 بعاد هي التالية : ثقافّية مبقدار ما تكون عاملة على ثالثة أ
 التذّوق املتمّيز للفنون اجلميلة واآلداب العربّية شعًرا ونثًرا،  -1
والسلوك القائم على التفكري والتعليم واالعتقاد إعالء شأن املعرفة البشريّة  -2
 جتماعي،اإل
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ة وأخريًا أتكيد االّّتاهات والِقَيم واألهداف واملمارسات املشرتكة اليت متّيز اجلماع -3
 مقّوماهتا. بكّل اللبنانّية 

مات هذه الثقافة هي رأمسالنا يف هذه املساحة اجلغرافّية اليت أودعنا الل ه إاّيها فنعبده مقوّ 
يف خمتلف ّتّلياهتا وآخرها  وحنمده ونضع مًعا عليها اترخًيا مشرتًكا جوهره امليثاقّية اللبنانّية

الذي جيمع ما بني قاعدتني جوهريّتني متالزمتني مها : أّواًل العيش  1989دستور   يف
التقسيم والفرز اجلغرايف والتالعب يف الوضع السّكاين مبختلف  يناقضاملشرتك الذي 

األهلي واجملتمع  نفسه أي اجملتمع أشكاله. وهذا العيش املشرتك هو مسؤولّية اجملتمع
الدولة اليت أّمنت دستوراًي الضماًنت احلقوقّية  قبل أن يكون مسؤولّية ،أي حنن ،املدين

اليت تشمل ضماًنت احلريّة الدينّية والثقافّية واملشاركة، إذ إّن على للجماعات الروحّية 
أن تعمل على إرساء ثقافة احلوار الصريح واالحرتام  املدنّية والدينّية قيادات اجملتمع

يف  قبول اآلخر ال كمجّرد شخص هامشيّ املتبادل للعقائد وللمراجع الرمزيّة وثقافة 
يّة الوطنّية والدفاع عنها مثله اجب يف أن حيمل اهلو الوطن بل كشريك له كامل احلّق والو 

 مثل اإلنسان اآلخر.
من ثقافتنا  وهي جزء أساسيّ  1989الثانية اليت نستخرجها من دستور  أّما القاعدة

احلقوق نفسها يف  ،كّل اجلميع،  لجميعواطنّية للجميع إذ إّن لالوطنّية هي قاعدة للم
وأن يكون لديهم مسؤولون  الصّحة والتعليم والتعبري واملشاركة يف إدارة احلياة املدنّية

 رموزوكذلك للجميع واجبات أقّلها احرتام  سياسّيون وحكومة يعملون لصاحل الناس
لحة العاّمة واخلري يف موارد الدولة وتعزيز املص ميتوّجب عليه ماكّل بالدولة واإلسهام 

العام. إىل أّن ما ميّيز مبدأ املواطنة اللبنانّية هو أّّنا، بفضل املدى الدميوقراطي اليت تدعو 
إليه والنظام الذي يرتمجه إىل واقع عرب قانون االنتخاب النياّب على سبيل املثال، ّتعل 
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دية قبائل أو بعض، ال تعدّ من التعّدديّة اللبنانّية تعّدديّة متداخلة، منفتحة على بعضها ال
مذاهب منفصلة عن بعضها البعض. فكيف ال نعمل مًعا لتحقيق هذا احللم اللبناين 

إرساء ونشر ثقافة اإلصغاء لآلخر عرب التثقيف والتعليم وقراءة األقدمني. وكيف ال  ربَ عِ 
نفتح أبوابنا اجلامعّية أمام قراءة كتب املشاهري مبختلف أنواعها األدبّية لكي نستلهم من 
قراءهتا والبحث بني أوراقها أفكاًرا تساعد على صياغة تلك األبعاد واملقّومات الثقافّية 

ّّنا تشّكل بلًدا امسه لبنان هو إالتعاقديّة اللبنانّية اليت قيل عنها صوصّية اخل تدعماليت 
أكرب من وطن، ال بل رسالة إنسانّية يف التعّدديّة واحلريّة واملواطنّية للعامل كّله وكيف ال 

 ابلعرّبّ  والعامليّ  العرّبّ  نفتح أبوابنا اجلامعّية أمام مصادر الفكر واألدب الكالسيكيّ 
رًرا يف البيان م منها اهلاوي والباحث واملتخّصص فيكتب بدوره د  هصيح لكي يستلالف

فيه سيل  الفكر واألدب  جف  اللبناين يف دفقه وعطائه، يف وقت  النبوغوالفكر. فيستمّر 
اللغة  فأصيبتوالشعر أمام هجمة التكنولوجّيات والرقمّيات من كّل حدٍب وصوب 

ستخدم فاصبحت أداة وظيفّية ت   الصميمإصاابت هاّمة يف اللغات كّلها  ال بلالعربّية 
 ومبختلف األشكال البعيدة عن القواعد اليت حنتتها األجيال. للتعبري اآلين ليس إالّ 
يف الوقت  طرح هذه األسئلة عليكم وعلى نفسي، فإيّن أستذكرأيّها األحّباء إيّن إذ أ

الدور الكبري الذي قام به اليسوعّيون ّتاه اآلداب العربّية حيث كانوا من األوائل  عينه
ى بريوت حتتوي عليف اجلامعة يف مكتبتنا الشرقّية . فالذين حفظوا املخطوطات الثمينة

حمّبة اليسوعّيني ل ها أكانوا شرقّيني اللغة داللة على أكثر من مخسة اآلف خمطوط عرّب 
لويس شيخو وغريه من خمتلف األصقاع والبلدان. ومل يكتفوا بتجميع  مجعها أم غربّيني

األدب يف  "جماينالبديع والفاخر، ومن مّنا مل يقرأ يف  منهااملخطوطات بل إّّنم نشروا 
زال ينشر حىّت أاّيمنا هذه. وإىل جانب شيخو العرب" يف أجزائه السبعة وهو ال حدائق 
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 ،وتوتل وبويج وخليفة وحشيمهوهنري فليش والمنس  من مّنا مل يسمع ابآلابء خليل إّده
والالئحة تطول حىّت إّن األب كميل حشيمه قد صّنف مؤلّفات  ،مصّنف أعالم املنجد

 منذ بداية القرن السابع عشر حىت اليوم. ألكثر من مئيت يسوعيّ  ابللغة العربّية
امعي يف يف إعالء شأن العربّية الذي كان له السند اجل وطاّلهبم إّن إسهام اليسوعّيني

مع ما قاله  يتواءممعهد تعليم اللغة العربّية لغري الناطقني ب ها معهد اآلداب الشرقّية و 
 : يوًما شاعر الفيحاء يف العربّية الفصحى إذ رفع الصوت مناشًدا

 ابلفصحى وحّر بياّنا أخنجل"
 أمام لسان العجمة املتلجلج 

 عليها وهي يف آخره درة أنقضي
 ."أبجيالنا من عقدًن املتدحرج

الثقافّية اليت امسها اللغة العربّية  العروة الوثقىاللبنانّية هي هذه إّن من مقّومات وحدتنا 
وقادًرا عليها. وإن اكتسبنا اللغات األجنبّية وأصبح البعض مّنا ضليًعا ب ها  عنها فال غىن
القاعة اسم  الذي متاهى واخلرّيج من حقوق اليسوعّية احلفيد سااب زريق ألستاذل فشكًرا

ساحتنا األدبّية العربّية بطابعه اجلّد الذي طبع مع اسم سااب زريق  املكتبة واملساحةو 
بل إّّنا تداخلت أو عن احلياة الواقع  وثقافته اليت لَ ْم تكن ثقافة جامدة أو بعيدة عن

 افة لنا نعمل ب ها ونستمّر على خطاها. ت نفسها ثقوفرض ومعها معه
 فهنيًئا لكم أبناء الشمال وطرابلس الفيحاء،

 وهنيًئا لك اجلامعة اليسوعّية،
 عشتم وعاش لبنان.

 


