
ف في سو، رئيس جامعة القّديس يكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ 

لمكافحة الفساد  لمناسبة اليوم العالميّ  بيروت، في المؤتمر الصحفيّ 

 بهدف نشر المعرفة والثقافة والمحاسبة ”ACT“واإلعالن عن مشروع 

التاسع من شهر كانون  الواقع فيه ولمكافحة الفساد، وذلك يوم األربعاء

 ، في مدّرج فرانسوا باسيل.2020 )ديسمبر( األّول

تستطيع الكالم. منذ  ال خصوًصا تلك التي الجامعة تمثّل األكثريّة الصامتة

سنوات وصوت الجامعة يعلو ويدين الفساد وقد أصبح وجوديًّا في لبنان. أحد 

اختير وزيًرا، منذ  الوزراء قال لي منذ مدّة وكان وزيًرا منذ عشر سنوات ثمّ 

 من المعقول أن نخلّص الوطن من فساد النظام السياسيّ  كان هنيهة :

ستطيع ذلك ألّن الفساد استشرى كما الوباء أّما اليوم فلم نعد ن ،واالقتصاديّ 

 الكورونا. نموذج ولدينا في ذلك

في  ،1920ى قبل ذلك منذ وحتّ  ،فشل الحكومات المتعاقبة منذ االستقالل

فالفساد تحّول إلى نهج  ،التي نحن فيها محاربة الفساد أوصلنا إلى هذه الحالة

تستطيع الدولة أن تقوم وإلى منظومة له تقاليده ورجاالته في لبنان... فال 

"عندما يستشري  برسالتها كما كان يقول ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة

الخالص في المحاسبة . فالمسؤوليّة اليوم تاريخّية و"الفساد في مفاصلها

ى وقيام دولة القانون والمؤّسسات، وألّن النظام كلّه من أخمص القدمين حتّ 

 ،ئنّية وفي احتقار عقول الناس ونفوسهمأعلى الرأس غارق في الفساد والزبا

فساد  ضدّ لذلك قامت الثورة وأؤّكد لكم أنّها لم تنته ما دامت مفاعيلها باقية 

 يضرب األخضر واليابس.

أهميّة المشروع الذي نحن بصدد تقديمه ودور الجامعة ومرصد الوظيفة 

 العاّمة والحكم الرشيد في هذه الظروف التي نعيش، أنّه يقوم ببحث

 تهمهّمته الكشف عن مكامن الهدر والفساد وطريق جامعيّ  موضوعيّ 

. فهذا المشروع ثمرة تعاون بين الجامعة من خالل مرصد الوظيفة هوتطبيق

واالتّحاد  لحقوق المكلفين( ةاللبنانيّ  ةالجمعيّ  ) ALDICالعاّمة والحكم الرشيد و 

فلهم منّا الشكر على مساعدتهم في هذا  Expertise Franceمع  األوروبيّ 

 بناء لبنان. تجديد الموضوع ألنّه يهم الجميع ويدفعهم إلى العمل من أجل



ألنّهم يقومون بدور  ور الشباب والطالب في هذا المشروع هو أساسيّ د  

له الدعم  في الكشف عن الفساد وممارسته. وهذا المشروع البحثيّ  رياديّ 

مسؤوليّة الناس والشباب  تأطيرفمن أهدافه  ،الكامل من قبل الجامعة

في نشر ثقافة مكافحة الفساد والعمل من أجل خالص لبنان  هاوتوجيه

والوطن والدولة. فعندما نقوم بهذا العمل، فإنّما نسلك سلوك المواطن الصالح 

 الذي ال يقبل المساومة على حقوقه وأطفاله.

نّنا أبناء هذا الوطن ونحن إل يأس ولن نستسلم ونحن اليوم نجتمع لنقونلن 

نعمل في الجامعة اليسوعيّة من أجل قيامة  أوالد الرجاء والقيامة وسنظلّ 

  .لبنان

 أن نتذّكر ىال ننس ،ذكرى مئويّة تأسيس لبنان الكبير ،عيش الذكرىفعندما ن

 ،واسعة تغييريّةكجزء من حركة  ،لبنان الكبير ونحن إعالن دولة أنّه كان

 .الدولة القويّة الساهرة والعادلة والمحبّة للجميع ،نعمل من أجل لبنان


