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صدى البلد

الهراوي متحدثة في الجامعة اليسوعية                الوطنية لالعالم

الهراوي: ال مستقبل لنا في التقوقع والفراغ

لــهــراوي  ا منحت السيدة منى 
جــائــزة الرئيس الــيــاس الــهــراوي 
السنوية، لرئيس الجامعة اليسوعية 
األب البروفيسور سليم دكاش، في 
أوديتوريوم بيار أبو خاطر - كلية 

االداب والعلوم االنسانية. 
ــهــراوي: ”مثلما تبوأ  وقــالــت ال
الرئيس الياس الــهــراوي رئاسة 
الجمهورية واختتم حروبا متعددة 
الجنسيات في لبنان كانت تسعى 
كما  و  ، ني للبنا ا ق  لميثا ا لضرب 
أشرف دؤوبــا على انطالقة وثيقة 
الوفاق الوطني وعلى تحمل مطالع 
أعبائها في سبيل ميثاقية لبنانية 
أكثر أصالة وتجددا وتجذرا، هكذا 
جائزته، على صورته ومثاله، تحمل 
في دورتها العاشرة بعدا مستقبليا 
لى  إ ا  كثير ج  نحتا فيا  ا ستشر ا و
الغوص فيه وتجسيده واستنباط 
ثــالثــة توجهات  فــي  ته  تطبيقا
جوهرية ذات بعد مستقبلي: بناء 
الثقافة الميثاقية، دعم النهوض 
التربوي، وتحديث النظام اللبناني“.
واشــارت الى ان ”دور الجامعة 
اليوم وقيم لبنان التأسيسية ودور 
التربية في النهوض هي هواجس 
سليم  ألب  ا ر  وفسو لبر ا يحملها 
دكاش في ضميره فكرا وممارسة 
وبــرامــج ورؤيــة مستقبلية، سواء 
في مؤلفاته أو في عمله التربوي 
والجامعي. وهو منذ توليه رئاسة 
جامعة القديس يوسف في آب 

٢٠١٢، وإطالقه الذكرى ١٤٠ إلنشاء 
لجامعة، يعمم مبدأ ”معا نبني  ا
المستقبل“. إنه مطلق الحقيقة هذا 
المبدأ، فال مستقبل لنا في االنفراد 
والتقوقع والتعطيل والــفــراغ. إن 
مستقبلنا لن يكون إال بالتضامن 
قات  خفا إ مــن  لعبر  ا م  ستلها ا و

الماضي وعثرات الحاضر“.
وختمت: ”باسم هذا الوفاء الذي 
تحمله في قلبك وضميرك وتعمل 
له تربويا ولبنانيا، نتقدم إليك اليوم 
بجائزة الرئيس الياس الهراوي 
في دورتها العاشرة، ال تكريما لك 
وحسب، بل هو تكريم للقيم العليا 
التي تبشر بها، والتي من أجلها 
كان إنشاء هذه الجائزة“، شاكرة 
الحضور الكريم الذي شرفنا في هذه 
المناسبة، والى كل من ساهم في 

إنجاز هذا الحدث“.
وبعد ما تسلم دكــاش الجائزة 

من الــهــرواي، قــال: ”الجائزة أرى 
فيها، بما فيها من دالالت معنوية 
ومادية، تكريما من فخامة رئيس 
لجمهورية كافحت وتكافح من أجل 
حياة أبنائها، أرى فيها تحية دافئة 
ألولئك الذين كرسوا النفس والعقل 
والقلب والمهارات كافة منذ عشرات 
السنين لبناء صروح التربية اللبنانية 
المدرسية والجامعية، وتأكيدا إلبقاء 
شعلة التربية والتعليم متقدة في 

بالدي“.
وأضــــاف: ”ال تربية حقة في 
بالدي إال تلك التي تؤمن بالميثاق 
الوطني الجامع بين اللبنانيين في 
إطار الشراكة والعدالة، تلك التربية 
وأولئك المربون الذين يعملون على 
بناء الجسور القوية في كل وقت 
مناسب لتلتقي عليها أجيال الغد 
والذين يمنعون بناء األسوار التي 

تمنع اإلنسان من رؤية جاره“.
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