
كلمة الربوفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، 
يف إطار سلسلة احملاضرات اليت ينّظمها كرسّي رايض الصلح  ،يف اجللسة االفتتاحّية

اجلامعّي، َحول "اآللّيات القانونّية والتداعيات السياسّية لقانون انتخاب أعضاء 
، يف متام الساعة 2018 )أبريل( نيسان 26جملس النّواب"، يوم اخلميس الواقع فيه 

 جتماعّية.َحَرم العلوم اإل اخلامسة والنصف ب.ظ.، يف قاعة احملاضرات غولبنكيان،
 

نتخاابت بنانّيون، موضوع اإليعيشه اللّ  من جديد نتحّلق اليوم، وحنن نبحث يف موضوع آنّ 
بنانّية الصافية، رجل الدولة وأطرها القانونّية، نتحّلق حول أحد ينابيع الصيغة اللّ النيابّية 

"رايض الصلح لدراسات التعّدديّة  ، كرسيّ واالستقالل الشهيد رايض الصلح. وهذه الكرسيّ 
والدميوقراطّية" اليت أّسستها اجلامعة يف كلّية احلقوق والعلوم السياسّية بتأييد من مؤّسسة الوليد 
بن طالل  وانئب رئيسها معايل السّيدة ليلى الصلح محاده، إّّنا هي شهادة مّنا مجيًعا ملا حّققه 

قتصاد واإلّناء واإلدارة وتثبيت وريّة يف حقول اإلوأجنزه رايض الصلح يف سنوات أتسيس اجلمه
جتماعّية. أتوّقف عند ثالث نقاط املشرتك بني مكّوانته الدينّية واإل بنانّ والعيش اللّ  امليثاق الوطنّ 

 من شخصّية رايض الصلح الفّذة. ستخرجتهاإ
اٍد، يعترب أّن كّل كٍر وقّ أستعيد ما قاله عنه مرّة السياسّي يوسف سامل : "إنّه كان ذا فيف األوىل، 

ويف ذلك رسالة إلينا وإىل معضلة تتضّمن حالًّ وكّل طريق مسدود له مفتاح يزيل االنسداد". 
أهل السياسة يف بالدان، أّن على كّل رجل دولة واجًبا، أبن ال يرتك األمور تصل إىل اهلاوية، بل 

حّلها وأن يعمد مع معاونيه  ، من حيث أمهّيتها وواجبواملعضالتعليه أن جيدول املشاكل 
وغري املباشرة ملا فيه خري الناس والوطن. إىل ذلك، ال بّد أن  وفرق عمله أن جيد احللول املباشرة

يل يل واللّ كم من الساعات كان يقضي لدراسة ملّفاته ومشاريعه، حبيث يصل النهار ابللّ   نتذّكر
 1951ة الوزارة إثر استشهاده يف السنة ابلنهار. قال فيه سعيد املنيا وهو الذي خلفه يف رائس
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: "ال أفهم كيف أّن رايض بك الصلح يفّرق بني عمله يف رائسة احلكومة وحياته الشخصّية، 
 إنّه لشيء عجيب أن يكّرس ليله وهناره خلدمة وطنه".

أتذّكر ما قاله أحد الباحثني فوالطائفيني،  الطائفّيةأتناول موقف رايض الصلح من ويف الثانية، 
يف اتريخ االستقالل : "رايض الصلح مل يكن طائفيًّا بل إنّه قاوم الطائفّية وواجهها حبيث إنّه 
أراد أن يقّرب بني الطوائف، فكانت إدارته احلكومّية إدارة تغّلب التواصل والعيش املشرتك على 

 أّي إدارة تغّلب الناس على الناس". 
رتدادات األزمات اإلقليمّية والعاملّية إع الرئيس بشارة اخلوري أن جيّنب لبنان فلقد استطاع، م

كنتائج احلرب العاملّية الثانية وأزمة سوراي يف ذلك الوقت إىل جانب هتجري أهل فلسطني من 
األّول يقول أبّن التوافق هو مفتاح الوحدة،  ،دايرهم، وذلك بفضل سياسة حتّكم فيها موقفان

م وال تبن. يف مواقف رايض الصلح، اثبتة نسّميها والثان اجل ديّة يف التعامل مع امللّفات اليت تقسِّّ
د واحملسوبّية اليت  م وال توحِّّ املواطنّية اليت جتمع الكّل حتت سقف واحد بدل الطائفّية اليت تقسِّّ

 هتدم املؤّسسات ال بل هتدم أسس املؤّسسات حبيث يسقط اهليكل كّل يوم على ساكنيه.
ولـها رّّبا بعض العالقة ّبوضوع اليوم، حيث إّن الثنائي بشارة اخلوري ورايض الصلح والثالثة، 

كان البلد الصغري ستقالل عرب إقامة املؤّسسات اليت  عمدا إىل تدعيم اإل ،ستقاللبعد نيل اإل
شبكة واسعة من املدارس واملستشفيات واملبان  آعيم استقالله وجعله واقًعا فأنشليها لتدحباجة إ

تحديث اإلدارات احلكومّية، ومتّ إصدار عشرات القوانني قاما باحلكومّية ودوائر القضاء واحملاكم و 
ت األسس لتنظيم وتوزيع املياه والكهرابء وإنشاء مطار ع  ضِّ قتصاد وكذلك و  لتنظيم التجارة واإل

 جيًدا له أو تصويره كحقبة ذهبّية،نستذكر املاضي ليس مت بريوت ومشاريع إيغلي وأيكوشار. أن
بل ألّن أولئك البناة كان لديهم قبل أّي أمر آخر هّم بنيان الوطن، والوطن الذي هو للجميع 

 واجلديّة واملثابرة.بروح الرايدة 



3 
 

الوليد  أعرّب عن شكري وامتنان للسّيدة ليلى الصلح ملا تقّدمه عرب مؤّسسة ،وأخريًا وليس آخًرا
للفتاهتا املتكّررة حيال و جتماعّية والصحّية بن طالل لبنيان هذا الوطن وحتسني أحوال أهله اإل

جامعتنا ومستشفى أوتل ديو دو فرانس، كما إّن ابملناسبة أهّنئ السّيدة ليلى واملؤّسسة لزوال 
 الكربة اليت عشناها مًعا حيال ما حصل مع مسّو األمري الوليد.

والعلوم السياسّية ال بّد أن يتواصل، أعرّب عن امتنان اليوم لعميدة كلّية احلقوق  وألّن الشكر
على كرسّي رايض الصلح ملا تقوم به من خالص اجلهد لكي تقوم الكرسّي برسالتها،  املؤمتنة

والكرسّي انشطة اليوم على أكثر من صعيد حيث سيتّم قريًبا انعقاد يوم حبثّي كامل حول رايض 
 .لرئيس والرايديّ الصلح ا

 أيّها األحّباء، 
نتخاابت النيابّية يف لبنان ألهّنا مناسبة لوعي حريّة النعقاد اإل نفرح ،ابلرغم من كّل الشوائب

يقوم  جملس نيابّ  من أجل انتخاب األفضل ،ضمريبو  ،اللـه شاء إن ون،ختار يف ملذاهتاملواطنني 
احلكومة. فلنعمل مًعا من أجل لبنان العدالة واحلراّيت، أعمال بدوره يف متثيل الشعب ويف مراقبة 
 هذا هو قدران وهذه هي مهّمتنا.


