اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف مناسبة
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

أتسيس منحة الدكتور أمحد شفيق اخلطيب ملدرسة الرتمجة ،يوم اجلمعة الواقع فيه  29آذار

(مارس)  ،2019يف قاعة االجتماعات يف رائسة اجلامعة.

أن مسعت عنه الكثري.
التعرف شخصيًّا إىل الدكتور أمحد شفيق اخلطيب مع ّ
مل تتسن يل فرصة ّ
ولكنّين ،وبعد اطّالعي على الشهادات الواردة يف الكتيّب الصادر مبناسبة إحتفال تكرميه يف
العام  2003يف مدرسة الرتمجة-بريوت اليت منحته يف هذه املناسبة ميداليّة جوزيف زعرور
العرب يف اجملاالت املعجميّة
كعربون شكر على إسهاماته اجلليّة ،إكتشفت م ً
علما من معامل العامل ّ
واملصطلحات والرتمجة.
املرة األوىل اليت يتكلّم فيها أمحد شفيق اخلطيب عن نفسه يف تلك املناسبة حيث
لعلّها كانت ّ
قال" :املاثل أمامكم ليس أكثر من جندي يف خدمة العربيّة – مع جيش العاملني أمثال الكثريين
منكم – الذين مهُّهم اإلفادة من مرونة اللّغة العربيّة وطواعيّتها وقدراهتا يف استيفاء متطلّبات العِلم
وحاجات احلضارة ،وهي على ذلك قادرة ،حىت ال تبقى اللّغة ألفاظًا جامدة يف املعاجم بل
تصبح بضاعة متداولة ينتفع هبا الناس على مستوايهتم املختلفة وحاجاهتم إىل التفاهم الدقيق
شىت جماالت احلياة".
والتعبري الصحيح يف ّ
إ ّن مسرية أمحد شفيق اخلطيب لن تتوقّف بوجود رفيقة دربه السيّدة شريين وأوالدمها الثالثة هان
العاملي والذين خيلّدون ذكراه من خالل
وزايد ورمزي الذين سامهوا بشكل غري منظور يف إنتاجه
ّ
منحة االمتياز هذه اليت مينّون هبا مشكورين على طالّب مدرسة الرتمجة اجمللّني عساهم يسامهون
بذلك يف دفعهم إىل أن يسريوا على خطى املعلّم الكبري.

فدور أمحد شفيق اخلطيب الطليعي جيعل منه مثالً أعلى ُيتذى به ابلنسبة إىل طالب الرتمجة
وقد وصفته األمينة العامة للّجنة الوطنيّة اللّبنانيّة لليونسكو آنذاك ،السيّدة سلوى السنيورة
بعاصريي ،بكالم يوجز مسرية هذا الرجل الرائد" :هو الباحث الذي عمل يف حمرابه برتفّع
املعجمي ما يكفي
الناسك ،وثبات العارف ،ودقّة املتقن ،ورصانة العامل ،منجبًا من اإلنتاج
ّ
جاهدا للتطوير ،ساعيًا
كادحا يف العلمً ،
ليشهد له ويتكلّم عنه وُيفظ ذكراه عاش ًقا للمعرفةً ،
األم لغة حضارة
كل شيء مؤمنًا بلغته ّ
للتق ّدم ،أمينًا على صدق الكلمة والتعبري ،و ّأوالً وقبل ّ
وتطور وحياة".
ّ
هذا اجلندي اجملهول املتكامل الذات والصفات يتابع مسرية العطاء من خالل منحة االمتياز
اخلرية.
هذه اليت تعكس طبيعته وطبيعة عائلته اإلنسانيّة ّ
وخصوصا األسرة العربيّة
هذه املناسبة وإن كانت أكادمييّة إجتماعيّة فهي ال تنسينا دور األسرة،
ً
أيضا األسرة الفلسطينيّة اليت ال تزال حتمل
يف التنمية والعمل من أجل الوحدة ونشر احملبّة ،ومنها ً
الفلسطيين .فهو يبقى القضيّة اليت تدفعنا للعمل من أجل التضامن والعدالة واحلريّة
هم الوطن
ّ
ّ
وحمبّة األرض ،أرض القدس وأرض األجداد وأداين التوحيد.
منوذجا
وشكرا لك ملا كنت ،وتبقى ً
أسكن اللـه تعاىل فقيدان الغايل الدكتور أمحد يف فسيح جنانه ً
وشكرا ألسرتك اليت أرادت أن تبقى ذكراك حيّة من خالل هذه
للمرب القادر الكفؤ والصاحل،
ّ
ً
امتيازا بـها حملّقني متجلّني ،طويلي الباع
األعزاء الذين سيزدادون ً
املنحة االمتياز لطالّبنا املتميّزين ّ
وخصوصا ترمجة املصطلحات العلميّة على أشكالـها.
يف الرتمجة
ً

