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اليسوعية منحت دكتوراه فخرية إلده والصلح وغصن
شهود للمعرفة والتضامن والخدمة والتفاني ونكران الذات
كنا أمس ،نحن جيل األحالم المتكسرة ،نتابع في قاعة بيار أبو خاطر وقائع احتفال دعت إليه جامعة القديس
يوسف لتوزيع دكتوراه فخرية ألسماء حفرت في ذاكرة التاريخ قصص نجاح وإنجازات.

من اليمين :دكاشن إده ،الصلح ،غصن وزميط.

روزيت فاضل

ال �م �ك ��رم ��ون ه ��م أع� �ض ��اء ال�م�ج�ل��س
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ل�ج��ام�ع��ة ،يشكلون
ف�ص� ً
�وال م��ن ك�ت��اب ال�ت��اري��خ المشرق
ل�ل�ب�ن��ان ،ال ��ذي ل��م ي�ب�ص��ر ال �ن��ور إل��ى
اآلن ،وه ��م م�ي�ش��ال إده "ال�ل�ب�ن��ان��ي
الكبير وال �م��ارون��ي األص �ي��ل"  ،ليلى
الصلح ح�م��ادة "ال �م��رأة ال�ت��ي تصون
كرامة المهمشين" ،كارلوس غصن
"أس �ط��ورة ع��ال��م ال �س �ي��ارة" ،والهيئة
اليسوعية إلغاثة الالجئين "العائلة
الثانية للمنسيين".
ق �ب��ل دخ � ��ول م ��وك ��ب ال�م�ك��رم�ي��ن
وأعضاء مجلس الجامعة ،كان الوزير
السابق ميشال إده جالسًا على مقعد
م�خ�ص��ص ل��ه ع�ل��ى خ�ش�ب��ة ال�م�س��رح.
يسكنه ال �ف��رح ،م�ح��اط��ًا ب��أص��دق��ائ��ه
ال��ذي��ن ص�ع��دوا إليه اللتقاط الصور
م �ع��ه ول� �ي� �ب ��ارك ��وا ل ��ه ل �ق �ب��ه ال �ج��دي��د
"دكتور ميشال إده".
ف��ي ب��داي��ة ال �ح �ف��ل ،ن �ق��ل رئ�ي��س
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة األب س� �ل� �ي ��م دك� � ��اش
ال�ي�س��وع��ي للحضور اع �ت��ذار األمينة
العامة الدائمة لألكاديمية الفرنسية
والعضو في المجلس االستراتيجي
ل�ل�ج��ام�ع��ة ه�ي�ل�ي��ن ك ��اري ��ر دان �ك��وس
ع ��ن ح �ض ��وره ��ا اح �ت �ف ��ال ت�س�ل�ي�م�ه��ا
الدكتوراه الفخرية اللتزامها متابعة

بعض المسائل التي تفرض وجودها
شخصيًا في األكاديمية.
وقال دكاش إن المكرمين شهود
للمعرفة ،للتضامن ،للتفاني ونكران
ال��ذات وللخدمة ،وهذا ما رفع رسالة
التعليم في جامعة القديس يوسف
ومكن الجامعة من تحقيق مهماتها.
ال�م�ك��رم األول ميشال إده ،ال��ذي
س��رد دك��اش س�ي��رة رج��ل دول ��ة ،من
محام المع إلى يسوعي حتى العظم،
مؤمن بيسوع المسيح "حتى الثمالة"،
رج ��ل ال�م�ن��اب��ر وال�خ�ط�ي��ب ال �ب ��ارع من
دون م �ن��ازع .وس ��رد ال�م�ن��اص��ب التي
تبوأها إده ،اللبناني الكبير والماروني
األص � �ي� ��ل ،ال � ��ذي ي� �ت ��رأس م��ؤس�س��ة
م�ي�ش��ال ش�ي�ح��ا وي�ت�خ��ذ ع�ل��ى عاتقه
م �س��ؤول �ي��ة ن �ش��ر أع� �م ��ال أح� ��د ك�ب��ار
المفكرين في لبنان المعاصر.
أم � ��ا إده ف ��اس �ت �ع ��اد ف� ��ي ك�ل�م�ت��ه
ال � ��دور ال ��ري ��ادي ل �ج��ام �ع��ة ال�ق��دي��س
ي��وس��ف وم��درس��ة ال�ج�م�ه��ور ،معتبرًا
أنه ال يمكننا أن نحصي عدد رؤساء
ال �ش��رك��ات ،أص �ح��اب ال�ب�ن��وك ،رج��ال
ال �س �ي��اس��ة ،رج � ��ال ال ��دي ��ن وال �ع �ل��وم
واألدب وال�ف�ك��ر ،ال��ذي��ن تخرجوا من
المؤسستين وت��رك��وا أث�رًا في تاريخ
لبنان.
ال �م �ك� ّ�رم��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ي �ل��ى ال�ص�ل��ح
حمادة التي رأى فيها دك��اش إم��رأة

(ميشال صايغ)

ن �م��وذج��ًا ل�ل�ت�ض��ام��ن ،م��ن ال�س�ي��دات
األوائل اللواتي تبوأن مراكز مرموقة
ف��ي ل�ب�ن��ان .ون ��وه أي �ض��ًا ب�م�ب��ادرات�ه��ا
كنائبة لرئيس مؤسسة الوليد بن
طالل اإلنسانية وحرصها على العطاء
ألبناء المجتمع اللبناني كلهم.
ث ��م ت �ح��دث��ت ال �ص �ل��ح ع ��ن ل�ب�ن��ان
ال � �ي� ��وم ،ف �ه��و ب � ��ات وط� �ن ��ًا "ي�ح�ك�م��ه

الصلح :لبنان قد يزول

مع مليوني الجئ سوري،
لن يرحلوا بظل حكومة

تعودت على اإلنحناء

السالح وتسوده العمامات ،مخابرات
امنية اقوى من ساسته ،تنمو وتزهو
من زراعة االرهاب ،في سبيل الزعامة
وفي سبيل العائلة والطائفة .نثور
ونقاتل ونستقيل ."...وح��ذرت من
أن "لبنان قد ي��زول غ�دًا مع مليوني
الجئ سوري على اراضيه لن يرحلوا
بظل حكومة ت�ع��ودت على االنحناء
وس � �ف� ��راء ال ي� � � ��زورون اال ال �ح �ك ��ام".
وقالت :تكريمي ايضًا ليس تكليفًا

ع��ادي��ًا لشخصي ب��ل ت�ش��ري�ف��ا لنهج
م��ؤس �س��ة ال��ول �ي��د اإلن �س ��ان �ي ��ة ،ه��ذا
النهج الثائر على ما آلت اليه االوضاع
السياسية م��ن ذل وتخمة وع�ل��ى ما
آلت اليه االوضاع االجتماعية من فقر
وحاجة ،اذ ان اعمق مآسي الحياة انما
هو ذلك التفاوت العظيم في الثروة
بين ابناء الوطن الواحد وأساس كل
اصالح وشرط كل سالم هو المساواة
في الحق والواجب.
وم �م ��ا ق ��ال ��تّ :رب� �م ��ا ال ي �م �ك� ّ�ن أن
ً
فضال ً
كبيرا إذ جل ما
أنسب لنفسي
ّ
فعلته هو اتباع ال��درب التي رسمها
ّ
ّ
والدي رياض الصلح ،هذا األب الذي
تشاركته مع لبنان .وحافظت بفضله
في داخلي على ّروح التعايش وعلى
ّ
الميثاق الوطني اللذين شكال عظمة
ّ
لبنان .ه��و ب�ح��ق أب االس�ت�ق��الل وله
أه ��دي ه ��ذه ال��دك �ت��وراه ف��ي ال�م�ق��ام
ّ
األول.
ال �م �ك��رم ال �ث��ال��ث ك ��ارل ��وس غصن
ال� ��ذي ي�ش�ك��ل ف��ي س�ي��رت��ه ال��ذات�ي��ة
"ق�ي�م��ة م�ض��اف��ة" غ��زت ع��ال��م صناعة
ال �س �ي ��ارات وإن �ق ��اذه ��ا م ��ن "م�ع�ض�ل��ة
اإلف � � ��الس" .ذك ��ر أن ب �ي��ن ال�ج��ام�ع��ة
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة ال �ت �ح��ال��ف
الفرنسي الياباني "ري�ن��و  -نيسان"
وم ��دي ��ره ��ا ك� ��ارل� ��وس غ �ص��ن ت��اري��خ
طويل ،ترجم عمليًا من خالل برنامج

الماستر في السالمة المرورية.
وعكس غصن ف��ي كلمته إيمانه
ب��ال �ت �ع��اون ف ��ي ش��رك��ة وط �ي ��دة بين
مؤسستين متماثلتين ،تحكمهما
عالقة اح�ت��رام متبادل .وح��رص على
أن يقوم الجانبان في البحث معًا على
مصلحة مشتركة في العمل بشرط أال
يلغي ذلك خصوصية كل مؤسسة.
وشدد على أهمية االبتكار والتطور
في العمل ،داعيًا إلى إرساء عالقة ثقة
معه ومع كل الشركاء والداعمين.
ال � �م � �ك� ��رم ال� � ��راب� � ��ع ه � ��ي "ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ي�س��وع�ي��ة إلغ��اث��ة ال��الج�ئ�ي��ن" التي
ّع� ��رف ع�ن�ه��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة
األب ميشال شوير اليسوعي بأنها
تعمل في الشرق األوس��ط "المأزوم"
اليوم من خالل مكتبها اإلقليمي في
لبنان وفروعها المنتشرة في كل من
في سوريا ،العراق ،واألردن وتركيا.
وش��دد على أن عملها يندرج ضمن
شرعة الجامعة القائمة على الخدمة
من أجل تعزيز اإلنسان.
وب� �ع ��د ت �س �ل��م رئ� �ي ��س ال �م �ك �ت��ب
اإلق �ل �ي �م��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة األب م�ي�خ��ائ�ي��ل
زميط الشهادة ،تحدث عن مسيرة
الهيئة المنتشرة في  48بلدًا.
rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter: @rosettefadel

