
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل 
مسارات )دروب( الحقوق" لمعالي الوزير واألستاذ البروفسور  الذكرى السنوّية الخمسين في"

 في الساعة السادسة والنصف مساًء. 2016كانون األّول )ديسمبر(  9ابراهيم نّجار، في 

 

 أصدقاء سعادة األستاذ البروفسور ابراهيم نّجار األعّزاء، أصحاب السعادة،

 حضرة األستاذ العزيز،

 سلوك دروب الحقوق  ا فيخمسين عام  ور ر اإلحتفال بم نفسها أردت   يس يوسففي قلب جامعة القدّ  .1
ما بقلب تغتني بما تناله، وال روح: "ال هوغو ألم يقل فكتورة وبليغة. رائع ا، إال أّنهاجد   الصعبة والوعرة

، وعلى سنوات عشتها العاطفةب المفعمةو  المتعّلقة بكحظة هذه اللّ  ا علىنطبق تمام  عبارة جميلة ت"؟ هيعطي
 لكتابة هذه العبارة التي تحاكي اليوم لكاتب هوغوذلك الذي دفع ا سحريّ  حدس  إّنه لروح الخدمة والتفاني. ب

مة باريس. في مقدّ من ثّم في في بيروت و  خالل سنوات التنشئة، الذي حصل على الكثير ّلبنانيّ ال كفكر 
ا لهذه المناسبة، والذي سوف ي سلَّم ألصدقائك الذين يحيطون بك هذا المساء، ر  مؤخّ  شري ن  ذال كإحدى مؤّلفات

هي شهادة  ذاكرتكبيروت. في في باريس أو كانوا سواء الواحد تلو اآلخر، ، معّلميك بليغة امتنان كلمةبتذكر 
رنست، و Louis Boyerّية تتذّكر فيها لويس بواييه فعل  Philippe نفيليب أرداو ، Ernest Telhiac تيلياك ا 

Ardant ، روبييه بولو Paul Roubier ، وبيار غّناجهPierre Gannagé سوريو جان لويس، و 
Sourioux   Jean-Louis ّما  تبدو الشخص الذي يريد أن يعطي ويتشارك جملة، ا. ولكن في كلّ م جر  وهل

هذه المستقبل، في نحو الماضي و ، من كّلنا في تلك المساحة الكبيرة التي تتخّطانا ، كبيرقلب  عليه ب حصل
فهي تغتني من . نا لنعطي أفضل ما لديناتضنوتح احتضنتكالتي يس يوسف في بيروت جامعة القدّ الجامعة، 

ا هذه الثروة ي  الطريقة التي تمّد جناحيها من و ذكائنا الفاعل  مارس بها هذه الذكاء، وها إّننا نتشارك نحن أيض 
إلى  مدّونة العطاء الذاتيّ  ا منن عام  خمسو باالنتماء.  ناشعور  ومن القلب من نابعة بعاطفة نابحيث إّننا أعطي

 .والجامعة في "حولّيات" الكلّيةاألبد 



ي حظة التهذه اللّ  ة الحقوق، إّن غنىا كليّ تحديد  لألّم المرّبية وأحد طالبها القدامى و صديق العزيز أّيها ال .2
. أليس هذا ما وااللتزام والكفاءة والذكاءة المودّ ب نعيشها اليوم ليست سوى تعبير عّما قّدمه بسخاء قلبك الم فعم

؟ عزيزي األستاذ، أنا ال  سبيللعقل كقناعتنا وقناعتكم بعد اّتخاذ ا وهي تشّكل هاتعريفتدعو إليه المحّبة و 
ا في التكّلم عن علم الحقوق الذي قمتم بممارسته   . ولكنّ ا من الخروج عن الطريق الصحيحخوف  أجازف أبد 

ار ألكسندر نجّ  والرئيس غالب غانم واألستاذارة، وزير بهيج طبّ لمعالي ال دة في هذه األمسيةعدّ المتشهادات ال
لو  -، François Terré ي فرانسوا تير  سورا شهادة البروفوخصوص   ا نوّجه الشكر ا  عن  كّلمستت -يهم جميع 

األحكام صوابّية  و استخدام القياس المنطقيّ وفي بلورة المفاهيم و  اقف مبدئّيةمو اّتخاذ في  دّقتكم ونباهتكم
 واالستنتاجات.

ا بال .3 ا و ما زال حي ا الذي الفكر يوم، صفاء وجهك ينطق جّيد  لما تلّقاه وما  الستيعاب الجديد، وممتن امتحم س 
ه فيك على أّنه األفكار واألساليب ؛ هذا الصفاء الذي نعرفمتمّرسة ب رفةومع من حيث بعد النظرزال يتلّقاه 

ا تحيط بك  ّن قلبك قد أعطى بسخاء بحيث اغتنى بالكثير من الصداقات التيأ على صفاء أسطورّي يعّبر جّيد 
زمالء لك في كّل لحظة والدعم الذي نؤّكده لك من التالميذ وهم كثر، ومن ال اليوم، واإلمتنان الذي نظهره

نحن نعلم ، وهي كلمات الثقة والتشجيع. الكبير بفضل من جمعهم بأفضل الكلمات الذين أظهروا لك اإلحترام
 القلوب !األجيال والعقول و  لشغف التي يؤّثر علىويتمّتع بذلك ا يتملّكه حماس  للمعرفةرجل  ك ا أنّ جميع  

في نان الكلّية والجامعة تجاه أستاذ لتعبير عن امتا أرادت أن أختتم كلمتي التي وفي النهاية، ال يمكنني .4
ا جانبينأذكمن دون أن الحقوق   أستاذالتي عاشها من الحياة الناشطة  ذكرى الخمسينّية: هذه ال ر أيض 
ا لكن و  يكونوا معّلمين فحسب مدعّوين أالهم  كون مثاال لألجيال القادمة لمنإال أن تال يمكن الحقوق  أيض 

ا مثاال  لألجيال الحالّية والقادمة لطالبنا ن يسوا بحاجة إلى مل الذين أساتذة ومرّبين في تعليم مقّرراتهم وأيض 
 كان األب دوكروييهوالخير.  حقّ وال وهم نحو الجّيدديرشإلى قادة  ولكّنهم بحاجة يكّرر لهم المعلومات

Ducruet  كما تقول بنفسك إعطائهابدأت بكنت  قد  التي المقّررات تدريس حّثك على توّلي عندما حقّ على .
ة رائعدوم ا قضايا  ال تزال تحملو  كنت كهو حقيقة أنّ الجانب اآلخر الذي ال أريد أن أنساه  ،من جهة  أخرى 

اء عقوبة اإلعدام التي كنت إلغ قضّيةو يته، دافع عن حرّ من أجله يجب أن نالذي  هذا لبنان ة، قضّيةحقيقيّ و 
عمل الذي يجب أن يفي لبنان  ة المجتمع المسيحيّ وقضيّ  ،والدوليّ  على المستوى المحليّ  طالب بهاالم



ا تنادي أنّ  كنت   لقدة. وقويّ  من أجل بناء الدولة لتبقى حّية بالتنسيق مع المجتمعات األخرى  لبنان هذا  دائم 
 في هذا الرجاء نأمل أن يتحّققل العدالة والنزاهة. كفاحنا من أجب اليوم كذلك مسباألكما وسيكون أملنا  كان

ة لقائدها الذي نتمّنى ة الجمهوريّ دفّ الّلحظة التي أوكلت  في ،اوغد  اليوم  ،والعيش المشتركالدولة  أسس ترسيخ
  له النجاح ليستعيد لبنان عافيته.

 قوم بهما ت ، وال يزال هناكنتهالحصاد لم ي. رجل أعمال أّيها األستاذ العزيز، خمسون عام ا قليلة في حياة .5
 عديدة.سنوات  وتقوله ل


