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روزيت فاضل  

ج��م��ع احــتــفــال تــســلــيــم الـــجـــائـــزة في 
أبو خاطر في كلية  أوديتوريوم بيار 
االداب والعلوم االنسانية في الجامعة 
عددًا من السياسيين ورجال الدين، 
بــري ممثلة  رنــدة  السيدة  تقدمتهم 
ـــنـــواب نــبــيــه بـــري،  رئــيــس مــجــلــس ال
الــســيــدة لــمــى ســــالم مــمــثــلــة رئــيــس 
الــــــوزراء تــمــام ســــالم، رئيس  مجلس 
الجمهورية السابق ميشال سليمان، 
الرئيس  الحسيني،  الرئيس حسين 
فــــؤاد الــســنــيــورة وزوجـــتـــه، الــمــطــران 
بولس مطر ممثاًل البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، 
ـــــــوزراء وزيـــر  نــائــب رئــيــس مــجــلــس ال
الـــدفـــاع ســمــيــر مــقــبــل، وزيــــر االعـــالم 
رمزي جريج، السفير البابوي غابريال 
كــاتــشــيــا، ورئــيــســة مــؤســســة الوليد 
اإلنـــســـانـــيـــة لــيــلــى الـــصـــلـــح حـــمـــادة، 
بسترس  كــيــرلــلــس سليم  الــمــطــران 
وجمع من السفراء وممثلي القيادات 
ونــواب سابقين  والعسكرية  األمنية 
وأعضاء مجلس الجامعة وأساتذتها.

لم يتحدث عن األب دكــاش  في 
الحفل إال إثنان من رفاق مسيرته، هما 

القاضي عباس الحلبي وداود الصايغ 
الــلــذيــن آمــنــا مــعــه بــالــحــوار مـــع اآلخـــر 
كــحــج خـــــالص. وقــــد أعــطــى الحلبي 
فــي كلمته نــمــاذج إلنــفــتــاح دكــاش 
عـــلـــى اآلخــــــر والـــــــذي تــرجــمــهــا خـــالل 
الدينية  الــعــلــوم  كلية  عــمــادة  توليه 

فــي جــامــعــة الــقــديــس يــوســف حيث 
واآلبــاء  الرهبان  لم تعد تقتصر على 
والــراهــبــات، بــل جمعت أيــضــًا عمامة 
اإلمامة بالقرب من عمامة أهل السنة 

مختلطة مع عمامة الموحدين".
رئـــاســـة  فــــي  الـــــى دوره  وتــــطــــرق 
الـــجـــامـــعـــة، وهــــو الــصــلــب والــعــنــيــد، 
مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن "أحــــــجــــــارا حــركــت 
الــمــســتــنــقــعــات الــــــراكــــــدة وورشــــــة 

اجــتــاحــت الــجــامــعــة وطــالــت الــبــرامــج 
التعليم وأساليبها  والمناهج وطرق 
فـــــي الـــــشـــــهـــــادات وشــــروطــــهــــا فــي 
اللغات  في  وفروعها  االختصاصات 
وتنوعاتها، واألهم تجاه القدامى وما 
الحملة  باتجاههم  فشنت  أكثرهم، 
منهم  المخلصين  بــعــض  وتلقفها 
في الوطن وبالد االنتشار الواسعة، 
فجاب األبونا اآلفــاق إلى قطر ودبي 
واإلمــــــــــارات، إلــــى نـــيـــويـــورك وكــنــدا 
ـــــا، وإلـــى كــل مجمع للقدامى  وأوروب

يعقد في بيروت".
بالذاكرة  الصايغ  استعاد  بـــدوره، 
"ســلــيــم دكــــاش وبـــدايـــات طــريــقــه". 
وقـــال: "مــن ســنــوات التكوين تلك، 
ـــبـــوار حــيــث الــمــنــشــأ الــــى غــزيــر  مـــن ال
حيث التحصيل ثم الى بيروت، كان 
اإلنفتاح على األفكار غير التقليدية 
الــتــي القـــت هـــوى فـــي شــكــل خــاص 
فــي نفس الطالب الــشــاب". وشــدد 
وال  كــــانــــت  "الــــيــــســــوعــــيــــة  أن  عــــلــــى 
التاريخ  تـــزال إصــالحــًا وتـــجـــددًا، عبر 
اليسوعيين  لــآبــاء  والحافل  الطويل 
بمساهماتهم  الحضارة  أغــنــوا  الــذيــن 
المتنوعة، ليس فقط عبر ما تركوه 
في مجاالت الفكر والفلسفة والعلوم 

على أنــواعــهــا، بــل عبر حضورهم في 
حضور  وهــو  المختلفة،  المجتمعات 
لم يمر من دون إستثارة المشكالت 
في وجوههم، وغضب بعض الحكام 

وبالطات الملوك".
الــهــراوي  منى  للسيدة  وبالنسبة 
الـــتـــي ســلــمــت دكــــــاش الــــجــــائــــزة، فـ 
أمين يواصل  الــيــوم، وريــث  "مكرمنا 
نــذروا  مــن رواد تربويين  أجــيــال  إرث 
طيلة  ومؤسساتهم  كاملة  حياتهم 
قرون، في سبيل بناء اإلنسان أساسًا 
لبنان كذلك في  بناء، كما في  لكل 

المنطقة العربية".
وبـــعـــد تـــذكـــيـــرهـــا بــــــدور الــرئــيــس 
الهراوي في النهوض بالدولة، نوهت 

بـــاألب دكـــاش الـــذي حمل تطلعات 
الــواعــد،  ومستقبله  الــجــديــد،  الجيل 
وديمومة  المشرق،  لبنان  ومستقبل 
قيم لبنان التأسيسية، وفي طليعتها 
المواثيق وشرعيتها، ولبنان الرسالة 
فــــي الــعــيــش مـــعـــا، والــــوطــــن لجميع 

أبنائه".
خـــتـــامـــًا، عـــــرض دكـــــــاش ألهــمــيــة  
"الــتــربــيــة والــمــعــلــم ســر نــجــاح الــدولــة 
الــتــي هــي خــادمــة للجميع، شــرط أن 
يــكــون كــل واحــــد مــنــا خــادمــًا لــهــا، ال 
باألقوال واأللفاظ فقط بل باألفعال، 
والتربية فعل أول وأخير". وبرأيه، أن 
تــربــى على روح الـــوالء للدولة هــو أن 
تربى ال على احترام القانون وحفظه 

فقط، بل على محبته أيضا". وقال: 
أكــان  الـــديـــن،  مــن  "فــهــال استلهمنا 
اإلسالم أو المسيحية، وهو المؤسس 
عــلــى الــتــضــحــيــة، فــتــهــب فــيــنــا روح 
وكرامة  الــدولــة  إلنــهــاض  المسؤولية 
الدولة بالنضال والتضامن ونشر روح 
التفاؤل حيال مؤسساتنا، ألن الدولة 
العسكرية  مؤسساتها  فــي  تتجسد 
المؤسسات  لتلك  فتحية  والمدنية، 
الــتــي عــلــى رغــــم كـــل الـــظـــروف تقف 
صامدة بوجه من يريدون لهذا الوطن 

األذى والهوان".
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خالل قطع قالب الحلوى بعد منح الجائزة.  )ميشال صايغ(

جائزة الياس الهراوي ُمنحت لألب سليم دكاش
تكريم مسيرة حافلة بالتربية والعطاء والحوار والقيم

في الذكرى العاشرة لغياب الرئيس الياس الهراوي، منحت جائزته 
السنوية لرئيس جامعة القديس يوسف األب سليم دكاش 

اليسوعي "رجل النهضة األكاديمية والوطنية". وهي تكريم لدوره 
في التربية، وما أنجزه منذ تسلمه رئاسة الجامعة، من خالل رؤيته 

اإلصالحية في الجودة وتعزيز بنية الجامعة العصرية.

منى الهراوي: وريث أمين 
يواصل إرث أجيال من رواد 
تربويين نذروا حياتهم في 

سبيل بناء اإلنسان


