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خامة توجيه آايت الشكر واالمتنان إىل من شرّفوين هبذه اجلائزة، جائزة فب بداية الكالم يكونخري الكالم يف 
ضاء يس، وأعالرئ حياء ذكرى إعلى السّيدة األوىل مىن هراوي، رئيسة جلنة  الرئيس هراوي، فأدلُّ داللةا 

مل أفعل شيئاا جيعلين  ،لجائزةل املختارُ روين أبيّن كما قلت هلم يوم بشّ   ،إالّ أينّ  اللجنة وهم يف خانة األصدقاء.
 ابلفعلو مستحقًّا لـها، فإيّن أقوم برساليت الرتبويّة يف بعدها الوطين وهي ثقيلة فال حتّملوين ثقالا إضافيًّا. 

إالّ أّن  .ئيسأراده وأحّبه فخامة الر مساحة الوطن الذي على قدر هذه اجلائزة عبئاا ألّن فيها مسؤولّية  لُ حم أ  
و واجب ركٌن، هة اليسوعّية اليت أنتمي إليها، مسي وابسم اجلامعة اليسوعّية والرهبانيّ ر من القلب، ابالشك

وشعرية من شعائر اإلميان. ولن أهني شكري من دون النظر إليكم مجيعاا أنتم الرمسّيون واألصدقاء واألحبّاء 
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حتفال الرائ  الذين أتيتم هلذا اال ،وموظّفيها وقدامى اجلامعة وطالّبـها وأساتذتـها خوة يف اجلامعةواألهل واأل
 املقّدمني واحملاضرين.  اجلامعة األنطونّية وكلماتُ  جوقةُ  الذي زادته روعةا 

 فخامة رئيس   رمياا منتك ،يها من دالالت معنويّة وماديّةوإذ أعود إىل معىن اجلائزة، فإّّنا أرى فيها، مبا ف
نفس والعقل دافئة ألولئك الذين كّرسوا ال تكافح من أجل حياة أبنائها، أرى فيها حتّيةا و  كافحت  جلمهوريّة

منذ أواسط  ،ةاللبنانّية املدرسّية واجلامعيّ  والقلب واملهارات كاّفة منذ عشرات السنني لبناء صروح الرتبية
بية والتعليم مّتقدة إلبقاء شعلة الرت  أرى فيها أتكيداا ،وكذلك .إمياًنا منهم بـها ومبفاعيلها القرن التاس  عشر،

جعلوا من املدرسة حتت السنداينة وجبوار الكنيسة واملسجد فعالا بعد قول وحّولوا النهج  عمَب  منيف بالدي 
شر وس  والرأمسال اللبناين الذي ضاقت بـه حدود الوطن، فانت الكفوءة د البشريّةر الرتبوي إىل أداة صن  املوا

عض الشيء، ب ضائعاابرؤية لبنان أسري األزمات بعد األزمات،  ، األملاألمل واألملحامالا ، الكون ويف ثناايه
 مكاهنا راايت السالم والوائم. تحل  األمل أبن تنجلي الغيوم السوداء فو 

ض ، يوم انطالق خطّة النهو 1996نستمطر آايت الرحة على فخامة الرئيس الذي قال يوماا يف السنة 
طلوب هو ليس . فاملمن خارج الرتبية املنفتحة "ال حياة للبنان : آنذاك الرتبوي، وكنُت بني احلاضرين

ناداا إىل ما قرأته ستإ ،لبنان واإلنسان". وأرىترساًنت تعليمّية يف لبنان بل منارات جتتهد من أجل بناء 
ز واجلودة، أرب  رساالت وأهداف : التميُّ  ،للرتبية يف لبنان أنّ  ،حديثاا يف كلمات ومواقف الرئيس هراوي

 راطّية.املشاركة والدميوق النضال من أجلو  ،اإلميان ابلدولة فعالا ال تصرحيااو التشبُّث ابمليثاق، و 

ا حىت لو وضعن كوًنيعلى قاعدة التميُّز واجلودة أو ال  كوًنيالرتبية والتعليم يف لبنان إّما أن  إنّ  أّوالً وأقول 
ات كتساب وهذا ما تقوم به كثري من املؤّسسال او جلمي  يف التعلُّم قاعدة أخرى هي حّق انصب أعيننا 

القرن  هكذا أرادها املؤّسسون يف اجلزء الثاين من اخلاّصة ومنها جامعتنا اليسوعّية وهو واجب وطيّن عليها.
هي . ةمن املقاصد والعامليّ  أم أو األمريكّية التاس  عشر، أكانوا من أهل احلكمة أو عني ورقة أو اليسوعّية

ويّة واالنتماء. فمن ، يف الوقت عينه ابألصالة واهلكٌ غوي والثقايف والروحي، وهي متسّ تربية على االنفتاح اللّ 
عليم على أحدث النظراّيت . هي تربية وتوثقافتهم متّسك واعياا برتاثه وهويّته انفتح طوعاا على تراث اآلخرين
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الشخصّية  اةالعاملّية إاّل أهّنا يف الوقت نفسه تعطي معىن للحي واملنهجّياتولوجّية العلمّية والوسائل التكن
إلنسان ذا الثقافة الرايديّة بين ا. إهّنا الرتبية اليت توتعّزز مكانة القمي م واألخالق الدينّية واإلنسانّية واجلماعّية

يد تعليماا واي يف هذا املضمار قائالا : "نر والشخصّية القياديّة املنفتحة على اآلخرين. لنسم  الرئيس هر 
 ينف  البلد وأبناءًن اللبنانّيني حيثما ُوجدوا وكي يبقوا املتفّوقني حيثما عملوا. فاملعهد أو املركز اجلامعي ال

ه املؤّسسة التعليمّية". اليت يؤّديها خّرجيو هذ مستوى الوظيفةيستمّد قيمته من هويّة صاحبه أو طائفته بل من 
 ،قة ابملستقبلث ّن التعليم يف لبنان ليس ترفاا بل هو عالمةُ أب حقيقة اليومهي األمس و ال نسم  اليوم حقيقة أف

من شأن  نعليا ، فمعا ة هنوض واستقراربل هي دعام" ،كما يضيف الرئيس  ؟ اريّةوالرتبية ليست سلعة جت
 التميُّز واجلودة، ومثالنا يف ذلك تلك السلسلة الطويلة من الناجحني عامليًّا من أبناء لبنان ابلرتبية ذات

 والوطن.الراسخة يف التاريخ تنا اجامع وخّرجيي

طار إن ال تربية حّق يف بالدي إاّل تلك اليت تؤمُن ابمليثاق الوطين اجلام  بني اللبنانّيني يف إ اثنيةً وأقول 
مناسب  تلرتبية وأولئك املربّون الذين يعملون على بناء اجلسور القويّة يف كّل وقالشراكة والعدالة، تلك ا
ّّب بناء األسوار اليت متن  اإلنسان من رؤية جاره. أحنين أمام املر والذين مينعون  ليلتقي عليها أجيال الغد

عندما يرّّب ذلك  منبل أكثر  أو يف اجلغرافيا الرايضيّات واملعّلم إجالالا ال فقط ألجل نوعّية دروسه يف
 العي  املشرتك. هذا ومتتني وبناء املواطنّية يف املواطن على الثقة واحلوار واحرتام األخالق وتقدير التعّدديّة

ملختلف، ا نقضاا لآلخر البعضيشّن احلروب بعضه على  ، كما لبنان ابألمس،هو الوطن العرّب حولنا
ّن ال أيعي ففيق هذا الوطن، كما أفاق لبنان، يستمن هنا، ضرورة أن البغضاء،  ل اإلنسانّية وتزدادقت  تُ فـ  

واء على واستقامة حياتنا السياسّية إاّل ابمليثاق واحرتام امليثاق، ال ابالستقنمّوًن وتطّورًن لطريق لشعوبنا و 
ثمار السياسة يف استمن حتّذر  إعادة التفاوض عنوةا على امليثاق. وأضيف أّن الرتبية امليثاقّيةاآلخر إو 

سلوك الفاسدين ليجة سبباا بل نت االفساد والطائفّية ليسحبيث إّن  والتالعب بـها ،الطائفة ويف الطائفّية
 وقمي منا بتقاليدًن تناهحنجتماعي إبيننا، بل إنّه خيار  ظريفّ  والطائفّيني. فامليثاق ليس جمّرد خيار سياسي

و مصريًن، فال نقبل إال ر  أبّن العي  املشرتك هقُ املشرتكة، ومعىن امليثاق هو أن نـ   والـُمُدنّيةالثقافّية والعائلّية 
 به مستقبالا وطنيًّا جامعاا ودستوراا ينظّم حياتنا السياسّية اجلماعّية.
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 هي خادمة للجمي  اليتهي سرُّ جناح الدولة  قريبة منّا إّن الرتبية واملعّلم، ولنا يف ذلك ّناذج اثلثةوأقول 
ة فعٌل أّول والرتبي ،واحد مّنا خادماا لـها ال ابألقوال واأللفاظ فقط بل ابألفعال كلُّ على شرط أن يكون  

ة الناجتة عن الرتبية لروح القياديّ ابابلتعليم و  هاوأخري. أنظروا حوالينا فهناك دوٌل مل تُكن أو شبه كانت ولكن
ت دوالا حُترتم أصبح ،يددبنان ابلتحومن ل ت من الداخل أو آتية من اخلارجأكان ،املضافة وبقمي م الرتبية

يث تعطّلت األجيال اللبنانّية الالحقة عّنا حماذا تقول ولـها مكانتها يف التاريخ، فماذا يقول التاريخ عّنا و 
أستشهد هنا مبا قاله الرئيس يوماا : "بناء الدولة هو احملك.  ؟ وأمّيا تعطيلومؤّسساهتا اليوم  الدولةة كالم لغ

خيط الوطنّية األبيض من خيط الطائفّية األسود. عرفنا كيف ّنوت من أجل الدفاع  بنيي  إنّه املعيار الذي 
كيف نبين   تعصبّياتنا، ولكن آن األوان أن نثبم و  صاحلنامب نكَبُ  يفعن األرض وعرفنا مجيعاا حىت اآلن ك

ّن الوالء ت كيف نعي  وكيف نرّّب من أجل دولة. إاألوان أن نُثبم آن ان ومبستقبله". نة بلبدير ولة اجلالد
وح الوالء . وأن ترّّب على ر للكلّ  هو طعٌن لكّل الوالء -  سوأقول ذلك م  قداسة البااب فرنسي  - للجزء

ا فيه من عدل حمّبته أيضاا ألّن القانون مبللدولة هو أن ترّّب ال على احرتام القانون وحفظه فقط، بل على 
صادي تمّنا مجيعاا، من املواطن كما من االق انوثواب وعقاب حيمينا مجيعاا، وقيام الدولة وانتعاشها يتطّلب

على  سفهالّ استلهمنا من الدين، أكان اإلسالم أو املسيحّية، وهو املؤس   والسياسي، شيئاا من التضحية.
ل املسؤولّية إلهناض الدولة وكرامة الدولة ابلنضال والتضامن ونشر روح التفاؤ  نا روحُ في التضحية، فتهبُّ 
اليت ابلرغم ملؤّسسات لتلك ا مؤّسساهتا العسكريّة واملدنّية فتحّية ألّن الدولة تتجّسد يف ؟ حيال مؤّسساتنا

 من كّل الظروف تقف صامدة بوجه من يريدون هلذا الوطن األذى واهلوان.

من بني  ي رسالةٌ على الدميوقراطّية هإّن لبنان والدميوقراطّية مها صنوان  وإّن الرتبية املستمرّة ابًعا ر وأقول 
ة وحريّة االختيار ممارسة الدميوقراطيّ  ها هنا يف جامعتنا، حيث إّن وهذا األمر خَبًنه وخنتَبه سنوايًّ  ،رساالهتا

النتخاّب يتوّجه فيه الطاّلب لالقرتاع من خالل النظام ا لـها يوٌم مقّدس يف شهر تشرين الثاين من كّل سنة،
النسيب. إنّه يوم انتخاب اهليئات الطالّبّية يف جامعة هي صورة مصّغرة عن لبنان التعّددي، الغارق أحياًنا 

ّية، فألنّنا كّنا يف وإن توّقفنا سنة عن املمارسة الدميوقراط الفئويّة. يف انتماءاته الضّيقة وعّصبياته وشعاراته
ئة النفوس وهذا ال فقط لتهد ،سنة بعد سنة ،عمالا خوف  عميق حيال مصري الدميوقراطّية واحلريّة، فكّرسنا 
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 واجب، بل إلطالق الَبامج واألنشطة ومنها ما هو أكادميي، للتدرُّب على الدميوقراطّية وممارسة احلق يف
اّلّب طعَب تعلُّم احملاورة يف املواضي  االجتماعّية والسياسّية، وإنشاء الَبملان ال ،النتخاب بروح املواطنّيةا

إنّنا لتنظيم عمل اهليئات الطالّبية لتكون ًنفعة للطاّلب. وابلتايل فواضحة وجملس الطاّلب ووض  قواعد 
وقراطّية راا يف خياراتنا وأّن الدمياّم هو أن نكون أحر نشرح قائلني إّن احلريّة هي جمّرد مفهوم، وإّن ما هو أه

يف  قرارًن وأّن حدود احلريّة اليت أمارسها هي حريّة غرييّّنا ّنارس سيادتنا على تفكريًن و عندما ُّنارسها إ
ى ية علأّن الرتب اخامتا إىل السلطة والسيادة. وأضيف هنا فال جمال أن يكون التهديد والوعيد هو الطريق  رأيه

وصّية هذا الوطن، وما خصاب وشابة وحنن أيضاا على ما هي ش يتعّرف كلُّ تعطي أبن  الدميوقراطّية اللبنانّية
ة للدفاع عنه ّنوذجّية العي  املشرتك فنمارس الدميوقراطيّ  ّية يف جمتمعنا اللبناين، أال وهيهي الفكرة اإلبداع

 وجعله رسالة لبنان إىل هذا الشرق وإىل العامل.

 وأهني قائالا : 

نعم، بل  رفٌ شوامليثاق والدولة والدميوقراطّية ودعا لـها هي  ةن ابلرتبيهذه اجلائزة اليت حتمل اسم رئيس آم  
ان والعدالة متابعة املسرية، مسرية مج  اللبنانّيني يف لبنان املقيم ولبنان املنتشر حول قمي م اإلمييف هي مسؤولّية 

ابلقوانني. هي دعوة إىل متابعة النضال مّتحدين متضامنني من أجل لبنان العلم  واحلوار والتضامن وااللتزام
 والثقافة والتنوير واملبادرة إىل اخلري، لبنان النخبة والقدوة والعطاء.

يقول األب بيرت هانس كولفنباخ الرئيس األسبق للرهبانّية اليسوعّية وقد كان طويالا أستاذ األلسنّيات يف 
اسيًّا امعة اليسوعّية لـها دوٌر متّيزت به بني كّل اجلامعات اليسوعّية يف العامل. إهّنا لعبت دوراا أسجامعتنا : "اجل

يف انبعاث الوعي العام لدى أّمة من بني األمم. وعندما يقول الرئيس هراوي أن اجلامعة اليسوعّية كانت 
لذاهتا جمّدداا  ألّمةا وعينعمل على انبعاث ا جامعيًّا أن أساساا يف النهضة العربّية، فذلك كّله يتطّلب منّ 

 وعلى االستمرار يف النهضة اللبنانّية العربّية الرائدة. 

 عشتم،
 هراوي يف ذكراه العاشرة، الياس الرئيس عاش
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 وعاش لبنان.
 


