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 ،خوة واألخواتاإل
  

تكرر لقائي فعديدة يوم كان رئيسًا ملدرسة اجلمهور سنني تعود إىل  ابألب سليم دكاش عالقيت
ولياقات مقنعة حواجز مصطنعة يقيم مع أب يسوعي سرعان ما تكتشف أنه إنسان متواضع ال 

 ةكثرت لقاءاتنا فالكلي  القديس يوسفعة يف جام الدينيةذاك وحىت انتقاله إىل عمادة كلية العلوم ذوم
قت بيننا العالقة رانمج أكادميي وحماضرات حرة فتوثهد الدراسات اإلسالمية املسيحية وفيها بعها مفي
ر املواد اليت تعطى ى اآلخر املختلف وتتعز واملعهد عل ليةابلعميد اجلديد يتمسك أكثر ابنفتاح الك اوإذ

 اً جزءواجتهاداهتا  للطالب حبيث أصبحت الشريعة اإلسالمية وموضوعاهتا واملوسوية وتفرعاهتا والدرزية 
 مع املسيحية جبميع معتقداهتا وطقوسها. من منهج الدراسة أساسياً 

 
إىل جنب لباهتا فلم تعد مقتصرة على الرهبان واآلابء والراهبات بل جنبًا االكلية وط أما طلبة

واجلماعة خمتلطة مع عمامة املوحدين حىت أهل السنة  عمامة  عمامة االمامة االثين عشرية ابلقرب من
يتحاورون ويتعلمون على قول بين معروف للروحانيني واجلسمانيني  رالكلية ملتقى حوا هذهلغدت 
واحدهم إىل اآلخر وعلى املنصة أستاذ أو أستاذة حيمل الصليب أو يصوم يف رمضان، ويستمع 

 .وىل إدارهتاازدهرت وكذلك احملاضرات فخرجت يف كتب مطبوعة يف دار املشرق الدار اليت تبحوث وال

 
تحدي األكرب ات الصغرى إىل الوانتخب االبوان يف رائسة اجلامعة وحدث االنتقال من املربع

املباين واثرا حممودا يف عقول األساتذة والعاملني ولكن األثر األبلغ  أحدثت دواي ابلغا يف جدران  والنقلة
أحجارا حركت املستنقعات كان يف نفوس الطالب والطالبات إذ سرعان ما شعروا كما اآلخرون أن 
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الشهادات يف  هاالربامج واملناهج وطرق التعليم وأساليب وطالتاجتاحت اجلامعة  ورشةو الراكدة 
  .وتنوعاهتا واألهم جتاه القدامى وما أكثرهم وما أمههموشروطها يف االختصاصات وفروعها يف اللغات 

 
وتلقفها بعض املخلصني منهم يف الوطن وبالد االنتشار الواسعة.  حلملةا همت ابجتاهفشن 
د إىل كل جممع للقدامى يعق أورواب اآلفاق إىل قطر وديب واإلمارات إىل نيويورك وكندا إىل األبوان فجاب

اهلمم وأتكيد التواصل واالنتماء. ولكي جيمع القدامى قدم أرضا لبناء بيت  ألستنهاضيف بريوت 
 هو الرئيس احلبيب شكري صادر. القضاء به وإىل جانبه خريج افتخرت به اجلامعة واعتز  لقدامىا

  
يب  اشرفين ابختياره يل متحداًث عنه يف تكرميه وإذ الذي تلك شهادة من يعرف سليم دكاش 

من خياره وأان إبن اجلبل من املقلب اآلخر  تومستهاولكن رمزية فحسب، أكرب فيه ليس تواضعه اجلم 
ما كتب عنه  كسروان حيث هو نشأ وترعرع فسادين احلبور ألنقب يف بواطن املؤلفات واخلطب يفل

 .من العلم وموسوعة من الفكر وثروة من األخالق حبراً أيضاً كتشف وكتب وإذ يب متواضع املعرفة به أل
وهو املدرج على مدرج احتفاالت مار يوسف شفيع اجلامعة خطبه مناذج من  أعود  إىلحسيب أن 

داري والطالب وأمام اجلسم التعليمي واإلالذي شهد خطبًا زلزلت أوضاع سياسية كبرية يف زمن سابق 
 الواعية واملدركة واخلائفة على مصري الوطن والراغبة يف االمتياز. ة حيواخلرجيني وهم الشر 

 
تنشئة اإلنسان وتنمية قدراته لكي يبلغ القدر الكامل من االنفتاح على مبفهومه  ة يالرتبف
 اآلخر. 
 
  1ترقية خنبة لبنانية مثقفةو  اجلامعة يف مفهومه لبنانية متأصلة ولكنها يف خدمة العيش املشرتكو 

العمل على  جيب أبهنا مشكلة إدارة التعددية وللمسامهة يف حل هذه املشكلة نانحيدد مشكلة لب
تنشئة األشخاص يف اجملتمع من خالل احلرية اليت تواجه احلرايت األخرى واالختيار الواعي لسلم القيم 

وطين الذي جيب أن جيدد  ولبنان التعددي عبارة عزيزة على قلب أبوان دكاش ألنه مثرة امليثاق ال .اهلرمي
كل يوم وحوله اخلطر اجلسيم املتمثل ابلتطرف الديين الذي يدعي التدين واإلسالم ويستند إىل الشريعة 
يف أحكامها خارج زماهنا ومكاهنا حمذرا هو من عودة عصور الظالمية داعيا إىل أتكيد التضامن 

التطرف والتعصب واملواجهة ابلتضامن األكادميي احلر مع مجيع األصوات ملواجهة حركات اإلرهاب و 
واهلم ان تبقى اجلامعة مركزا للتميز  واإلصغاء إىل ، بني املسلمني واملسيحيني ولكن بوسيلة الكلمة احلرة

اجملتمع الذي تتأصل فيه، ويتم فيه حكم تقييمي على حالة اجملتمع والسياسة. ويف هذا اإلطار أبوان 
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  جلامعة حمايدة ألنه وهي أبناء اجملتمع يف قلب املدينةليس حمايدا كما ال يرضى أن تظل ا
 

فتح اجلامعة على اللغات الثالث ليس فقط للطالب اللبنانيني بل ليأتيها طالب من املنطقة 
أن تتكيف مع متطلبات السوق إلعطاء  واألبوان يريد للجامعة. ميزةويكتسبوا قيم اجلامعة وثقافتها املت

 لكي يعطي بدوره هو احلياة هذا املعىن.  2الطالب حياة مهنية وشخصية ذات معىن 
 
 يها احلفل الكرمي،أ
 
صاحب قضية  لنشا  واالنتاج. هواب فارس مليءه رجل ال خياف املصاعب والتحدايت، إن

معايريه على نفسه قبل أن يسأل اآلخرين  يطبقنبيلة تستمد من نبل شخصه قوة، مثال لاللتزام 
مهجوس ابجلامعة وإرادة االستمرار والبقاء والصمود والتقدم كصورة الصراع الذي خيوضه  .التطبيق

ودميقراطيته. وكما وطنه ختلص من احملن وانتصر هو كذلك ابإلرادة واستقالله  وطنه ليحفظ حريته 
لوطنية على هذا النحو ومسريته املهنية على هذا االمتياز من كانت سريته ا والعزم أمني على الرسالة.

ومساره العملي على هذا النجاح يستحق عن جدارة اجلائزة اليت حتمل إسم الرئيس الذي نقل البالد 
من الدويالت إىل الدولة والوطن من الضياع إىل التالقي واألهم أعاد االعتبار للسياسة مبفهوم إدارة 

مضامني اجلائزة قد  تكون شرعة العمل السياسي على ضوء تعاليم الكنيسة كما تنص  اخلري العام
جائزة الرئيس الياس هراوي الذي األب سليم دكاش من هنا استحق  .حتققت وتطابقت واستحقت

تعطى ملن حيفظ امليثاق وميارسه يف أي موقع كان ملتزما مبعىن لبنان وبدوره احلضاري يف هذا الشرق. 
األمانة ومتابعة الرسالة ورفيقة الدرب الصعب واملشاركة يف احللم واإلجناز الست مىن وتسلم بيد حاملة 

فهنيئًا لك  .ابإلنسان وابلثقافةالرئيسة األوىل الدائمة لعملها ودأهبا على املوقع وإيالءها االهتمام 
ة تقدير اليت تستحقها عن جدارة وهي تكرب بك كما كربت مبن حازها قبلك أعطيت لك إشار  ةاجلائز 

وعربون وفاء ملن حيمل العمل ابمتيازه والعلم برفعته واألخالق بسموها وكلها جمسدة يف سريرتك النقية 
 ونفسيتك التقية. مستحق أنت مستحق. 
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