
 
عظة األب سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، في قّداس لذكرى األب جون دونوهيو 

John Donohue  في كنيسة القّديس إغناطيوس في حرم 22أيلول (سبتمبر)  14اليسوعّي، في ،
 العلوم الطبيّة.

 
، جامعة القدّيس يوسف اتلذكرى أحد شخصيّ  ، عيد الصليب، إحياء)سبتمبرأيلول ( 14في  ه اإلفخارستيّانحتفل اليوم بهذ
عاًما  40كثر من أل هتاريخ جامعتنا بعد مرور كان له أثر فيالذي   John Donohueو يجون دونوه األب اليسوعيّ 

حدة إلى جون دونوهيو الواليات المتّ غادر ة. تنّوعة المات اإلداريّ وااللتزام بالتدريس والبحث والمسؤوليّ  في حرمها
م عرف كيف يحمل صليبه بنبل وبالتالي، كرّ وة، إلى لبنان الذي مزقته الحرب األهليّ ملتجئًا من العراق  ثمّ العراق، 

 فخارستيا للجميع.كإ وهبها ه بحياةالصليب الذي أحبّ 
في الثانية والعشرين من عمره، وحصل على الدكتوراه في تاريخ  بالرهبنة اليسوعيّة دونوهيو اليسوعيّ  األبإلتحق 

عاش فترة طويلة في  كثيًرا. أحبّهس نفسه للشرق األوسط الذي ر أن يكرّ قرّ  ق األوسط من جامعة هارفارد، ثمّ الشر
الجماعات، شامًال في  كلّ في جامعة الحكمة ووّطد عالقات مع  1967العراق حيث كان رئيًسا لليسوعيين في العام 

 استقرّ فاضطر مغادرة العراق بسبب تغيير النظام، والسياسة.  أبحاثه مجاالت متعدّدة من بينها التاريخ، واألدب، والدين
) CEMAMالحديث ( ، مركز دراسات العالم العربيّ 1970عام الفي  ،يس يوسفس في جامعة القدّ في لبنان حيث أسّ 

 األوروبيّ ة برنامج الماستر في الوساطة بين الثقافات في المركز ى مسؤوليّ ، ثم تولّ 2004عام الى ديره حتّ ي كان مالذ
، من بين عّزز)، حيث ETIBبيروت (الترجمة في ). لقد كان أحد أعمدة مدرسة CIELللحوار بين الثقافات ( اللبنانيّ 

في  أعضاء هيئة المحلّفين التكنولوجيا إلى أدخلة، ووالترجمة الفوريّ اإلنجليزيّة ة والثقافة للغة اإلنجليزيّ اأمور أخرى، 
. خالل سنوات الحرب الخاصّ  حاسوبهعلى  المعدّالت احتسابل مباشرةً العالمات ودخأمن خاللها، و نهاية العام

 ،وتواصل وقبول اآلخر ،يس يوسف على تحويل الصفوف والمكاتب إلى جزر سالمالمظلمة، عمل في جامعة القدّ 
التي تحول الحدود  كلّ  ، ُملغيًاوزمالئه ،ن في معهدهباحثيالو ،طالبهإلى الصحف ونقل معرفته  عمليّة فرزو ،والبحث

ران األدب والثقافة يوفّ  ة باختياره، وهو مقتنع بأنّ العربيّ وة الفرنسيّ  وناطق باللغتينالوالدة،  ه أمريكيّ قبول اآلخر. إنّ دون 
داخل الجامعة، بناًء  اتالثقاف فاعل بينر التتعيينه كشخص طوّ  ه تمّ إمكانية الوصول إلى اآلخر. هذا هو السبب في أنّ 

ة هي تلك التي تكون في وضع من التفاعل، ة واإلنسانيّ ه، الثقافة القويّ يلإبرته الواسعة في الثقافات المختلفة. بالنسبة على خ
ع األشخاص المختلفين على البقاء شجّ تعلى اآلخرين و في حالة من االنفتاح المستمرّ  يه تلك الثقافةالخير، ب تقومو

 األساسيّة.المتاجرة باقتناعاته دون من منفتحين على اآلخرين ، 
للجميع. قلب  ةحبّ مبخبز ال فعًماأولئك الذين عرفوه، قلبًا كبيًرا، قلبًا مإلى ، بالنسبة John Donohue جون دونوهيو كان

 لتمس منهي كّل مند أبدًا في مساعدة تردّ يعلى وجهه، ال  تشعّ ابتسامة مع ، وديابًا ومرحّ كان ال يستطيع أن يقول ال. 
أب  ةبصورمنه ، نحتفظ شّريريعتبره غير صحيح أو  كان الصغيرة أمام ما ه. على الرغم من نوبات غضبالمساعدة

 كنّا ننتظرحيث  CEMAM  عالم العربّي الحديثال مركز دراسات ألمسيات ناشطره كللجميع. أتذكّ  وصديق حنون
 ذات الصنف الجيّدمها، باإلضافة إلى الزجاجة نظّ ي كانوالمناقشات التي  حاضرينمن الم جيّدةال مداخالتالكثير من ال

هو جعله كانت تشيء  من حوله يضحكون، ولكن قبل كلّ تجعل ة ته الفكاهيّ سمات شخصيّ  كانتة بعناية للمناسبة. المعدّ 
 ىترك أثًرا عل ما، بعداألمّ  وعاد إلى وطنه 2010عام اليضحك. قام بتأليف العديد من المنشورات، وتقاعد في نفسه 

ث في المجاالت التي اختارها ابحته، وساهم في تطوير األومعرفته وشخصيّ  ،تهالعديد من الباحثين والطالب بمنهجيّ 
 الفوريّة لجميع مساهماته في الترجمة ETIB مدرسة الترجمة في بيروت ة جوزيف زعرور منوحصل على ميداليّ 

 .هاومصطلحات
ة والعالقات ة اإلسالميّ ة، واألدب، والدين، واللغات، والدراسات العربيّ االجتماعيّ في السياسة العالم لى جانب الباحث إ

ع بروح يتمتّ والذي مستقيم، والف، مثقّ والرصين، والب، طيّ والهادئ، والمتواضع، الرجل الشيء  قبل كلّ  هناكة، الدوليّ 
  ة مطلقة.وإيمان عميق وإنسانيّ  مثاليّة، بساطةبوة، الدعابة أسطوريّ من 
ا على حمل واحد منّ  كلّ ويساعد  نايساعدكي  ي إلى الربّ ، سوف نصلّ المنتصر على الشرّ  هذا عيد الصليب المجيد في

صلّي ة. نكبير ألسباب سياسيّ ال شعور من األسىو عندما غادر العراق بيدونوه ونصلباننا بشجاعة وشرف كما فعل ج



رنا صليب ته. يذكّ ة وحدة لبنان وحريّ ورفاقه لئال تنقرض قضيّ ل الرئيس بشير الجميّ  راحة نفسجل  أمن  إلى الربّ 
 .تضحياتال هابة التي ال تنا يجب أن نكافح من أجل الحياة الحقيقيّ يسوع أنّ 

 .ءأقوياو برسالة المسيح تالميذ ملتزمينعلى مثاله لنكن ، وترقد روح األب دونوهيو في سالم الربّ لف


