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 دة رندة بّري ممثلة دولة رئيس جملس النواب،السي
 السيدة ملى سالم ممثلة دولة رئيس جملس الوزراء،

 فخامة الرئيس، السيدات اأُلول،
 أصحاب الدولة واملعايل والسعادة والسيادة،

 سيادة املطران بولس مطر ممثاًل غبطة البطريرك،
Son Excellence Le Nonce Apostolique 

 ،أيها احلفل الكرمي
 

 إهنا السنة العاشرة من عمر اجلائزة.
عمق تتخذ األاليسوعي،  الربوفسور سليم دكاشالرئيس ب هاهبا إىل األ  سوى أهنا هذه السنة، بذ  

، ولبنان الرسالة ،وقيم لبنان التأسيسية ،امليثاق اللبناينمن خالله  اب إذ خت أبعادهامن 
 .التزامهتقوية ذاكرته و تنصيع و  بناين اجلديداجليل اللإىل تثقيف  هذه األبعادخصوًصا بنقله و 

 كربى يف صدارهتا  سساتمؤ  وتنشرها  ،لبنانيون كباراد روّ مباركة بذهلا  لبنان مثرة جهود  ذلك أن 
ــرَُّمنا اليوم، وعنها قال  جامعة القديس يوسف اليت قبل جورج نقاش  الصحايف الكبرييرأسها ُمــك 

يُُّل  تحيلُ يس: " ورايناألأ يف جريدة سنة  66 هذا البيت من دون الصورة األخرى ملصريان تـ خ 
يف سبيل البناء  ومنهجيةإنسانية  فكرة  هي  ،ت )...(ر  وكبُـ فيه  تاتسع   ضخمةً  الذي يضم فكرةً 

 ".مًعا دمج الوبنية والروحانيةبـمن نوعه يف التاريخ  فريد   جناح   منوذجُ وهي )...( 
 

  ،أيها األصدقاء
 رواد من أجيال  أمني  يُواصل ِإرث  وريث   ،ب الربوفسور سليم دكاش اليسوعيوم، األمكــرَُّمـنا الي
يف سبيل بناء االنسان أساًسا لكل بناء،  ومؤسساهتم بيلة قرون، كاملًة حياهتم  نذروا تربويني 
 .العربية املنطقةكذلك يف يف لبنان  كما 
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     السنوية،  تهح جائز من  يف يوم ي و يف الذكرى العاشرة لغياب الرئيس الياس هراو واليوم، وحنن 
ودافعوا عنها قواًل وعماًل  هذه القيمتبنوا اد تكرمي روَّ  ، وِإىلم اجلمهوريةــي  ــىل استعادة قِ كم حنتاج إ

 .إىل اعتناقها وتوجيه أجيال جديدة
 

ن  حروًًب متعددة اجلنسيات يف لبناواختتم تبوأ الرئيس الياس هراوي رائسة اجلمهورية ومثلما 
انطالقة وثيقة الوفاق الوبين وعلى دؤوًًب على أشرف ، وكما لضرب امليثاق اللبناينكانت تسعى 

على      انية أكثر أصالة وجتدًدا وجتذًرا، هكذا جائزته، أعبائها يف سبيل ميثاقية لبنمطالع ل حتمُّ 
ص فيه ىل الغو كثريًا إعًدا مستقبلًيا واستشرافًيا حنتاج  بُ دورهتا العاشرة يف حتمل صورته ومثاله، 

ذات بُعد مستقبلي: بناء الثقافة امليثاقية، هات جوهرية يف ثالثة توجُّ  وجتسيده واستنباط تطبيقاته
 النهوض الرتبوي، وحتديث النظام اللبناين.دعم 

*** 
 اليوم؟ اجلامعة ما دورُ 
 ؟سيسيةالتأ  لبنان  قيمأ ما هي 
 ؟النهوضيف  الرتبيةما دور 

 ورؤيةً  وبرامج   فكًرا وممارسةً يف ضمريه سليم دكاش األب الربوفسور  هاحيملهذه اهلواجس 
 .واجلامعيالرتبوي  عمله يف وأيف مؤلفاته سواء   ،مستقبليةً 
نشاء إل 140 ذكرىإبالقه الو  ،2012منذ توليه رائسة جامعة القديس يوسف يف آب وهو، 
  ."مًعا نبين املستقبل" عّمم مبدأيُ اجلامعة، 
         .والفراغ والتعطيل مستقبل لنا يف االنفراد والتقوقعال احلقيقة هذا الـمبدأ: ف قُ وِإنه مطل  

 .احلاضرعثرات و  اقات املاضيخفإ من ًبلتضامن واستلهام العرب  لن يكون إاّل مستقبلنا إن 
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 متابعة تراث لبنان يف العالقاتيف احلفاظ على ه هتمام  ايرّكز الربوفسور دكاش ألجل هذه كلها 
 ،عمل تربوي جامعيعرب  ،يف عامل اليومخباصة الرتاث  اثوابت هذأتكيد و ،اإلسالمية املسيحية

 اجلامعة ونيدخلفالطالب اليوم، كما يقول األب الرئيس سليم دكاش، ".  تواصل وتفاعليف و 
اللبناين ن جمتمعنا إثباُت أتمعني جمُ ، وعليهم يف زمن القلق والدموع واحلروب والصراعات

 ددي يوفر فرصة االنسجام والتسامح واالحرتام املتبادل".التع
نتج معرفة يف قاعات تُ وال  ،ليست منعزلة عن اجملتمع، فاجلامعة اليوم ليغم مصي   قولُه وبك

 مع الناس.وال يتواصلون مغلقة يتبادهلا مثقفون يف ما بينهم 
 اليسوعي سليم دكاشوفسور ب الرب األحيمل هكذا، هبذه الروحية العالية واملوابنية العالية، 

ودميومة قيم لبنان شرق، مُ ـاللبنان  ومستقبل  الواعد، ه ومستقبل   ،اجليل اجلديد تطلُّعاتِ 
 ،جلميع أبنائه والوبنُ  ،الرسالة يف العيش مًعا ولبنانُ  ،وشرعيتها املواثيقُ  ، يف بليعتهاالتأسيسية
 هكتاب  يفله ، وهو ما يفصِّ يف املوابنية الفاعلة اليومي زامُ وااللت ،الرايدي يف تفاعل األداين والدورُ 

 .املدرسة؟" من"التعددية والعيش مع ا واملواطنية يف لبنان: هل يبدأ اخلالص 
 

 فيا أبِت الرئيس،
ائزة جبتقدم إليك اليوم نوتعمل له تربوايا ولبنانياا،  ًبسم هذا الوفاء حتمله يف قلبك وضمريك

ر بل تكرميًا للقيم العليا اليت تبشِّ  العاشرة، ال تكرميًا لك وحس  ، ايف دورهت الرئيس الياس هراوي
 .اجلائزة ههذ جلها كان إنشاءُ من أ  اليت هبا، و 

واىل كل سبة، أن أتوّجه ًبلشكر اىل احلضور الكرمي الذي شّرفنا يف هذه املنا وقبل أن أختم، أودّ 
تغطية هذه األمسية وأخّص  توّلوا من ساهم يف إجناز هذا احلدث، وال أنسى اإلعالميني الذين

 تها.اليت ت بّثها مباشرة عرب شاش LBCI لًبلذكر ا
  

 أخرياً أمتّّن على األب الرئيس التفّضل إلستالم اجلائزة.


