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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.
روزيت فاضل

ج �م��ع اح ـت ـفــال تـسـلـيــم ال ـجــائــزة في
أوديتوريوم بيار أبو خاطر في كلية
االداب والعلوم االنسانية في الجامعة
عددًا من السياسيين ورجال الدين،
تقدمتهم السيدة رنــدة بــري ممثلة
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه بــري،
ال ـس ـيــدة ل ـمــى س ــالم مـمـثـلــة رئـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء تـمــام س ــالم ،رئيس
الجمهورية السابق ميشال سليمان،
الرئيس حسين الحسيني ،الرئيس
ف ــؤاد الـسـنـيــورة وزوجـ ـت ــه ،الـمـطــران
بولس مطر ً
ممثال البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيــر
الــدفــاع سـمـيــر مـقـبــل ،وزي ــر االع ــالم
رمزي جريج ،السفير البابوي غابريال
كــاتـشـيــا ،ورئـيـســة مــؤسـســة الوليد
اإلن ـســان ـيــة ل ـي ـلــى ال ـص ـلــح حـ ـم ــادة،
ال ـم ـطــران كـيــرلـلــس سليم بسترس
وجمع من السفراء وممثلي القيادات
األمنية والعسكرية ونــواب سابقين
وأعضاء مجلس الجامعة وأساتذتها.
لم يتحدث عن األب دكــاش في
الحفل إال إثنان من رفاق مسيرته ،هما

القاضي عباس الحلبي وداود الصايغ
ال ـلــذيــن آم ـنــا مـعــه بــال ـحــوار مــع اآلخــر
ك ـحــج خـ ــالص .وق ــد أع ـطــى الحلبي
فــي كلمته ن ـمــاذج إلنـفـتــاح دكــاش
ع ـلــى اآلخ ـ ــر والـ ـ ــذي تــرج ـم ـهــا خــالل
توليه عـمــادة كلية الـعـلــوم الدينية

منى الهراوي :وريث أمين

يواصل إرث أجيال من رواد
تربويين نذروا حياتهم في
سبيل بناء اإلنسان

فــي جــامـعــة الـقــديــس يــوســف حيث
لم تعد تقتصر على الرهبان واآلبــاء
والــراه ـبــات ،بــل جمعت أيـضــًا عمامة
اإلمامة بالقرب من عمامة أهل السنة
مختلطة مع عمامة الموحدين".
وتـ ـط ــرق الـ ــى دوره ف ــي رئــاســة
ال ـجــام ـعــة ،وهـ ــو ال ـص ـلــب وال ـع ـن ـيــد،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن "أحـ ـ ـج ـ ــارا حــركــت
ال ـم ـس ـت ـن ـق ـعــات ال ـ ــراك ـ ــدة وورش ـ ــة

اجـتــاحــت الـجــامـعــة وطــالــت الـبــرامــج
والمناهج وطرق التعليم وأساليبها
فـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات وشـ ــروط ـ ـهـ ــا فــي
االختصاصات وفروعها في اللغات
وتنوعاتها ،واألهم تجاه القدامى وما
أكثرهم ،فشنت باتجاههم الحملة
وتلقفها بـعــض المخلصين منهم
في الوطن وبالد االنتشار الواسعة،
فجاب األبونا اآلفــاق إلى قطر ودبي
واإلم ـ ـ ـ ــارات ،إل ــى ن ـيــويــورك وك ـنــدا
وأوروب ـ ــا ،وإل ــى كــل مجمع للقدامى
يعقد في بيروت".
ب ــدوره ،استعاد الصايغ بالذاكرة
"سـلـيــم دك ــاش وبــدايــات طــريـقــه".
وق ــال" :مــن سـنــوات التكوين تلك،
مــن الـ ـب ــوار ح ـيــث الـمـنـشــأ ال ــى غــزيــر
حيث التحصيل ثم الى بيروت ،كان
اإلنفتاح على األفكار غير التقليدية
ال ـتــي الق ــت ه ــوى فــي شـكــل خــاص
فــي نفس الطالب ال ـشــاب" .وشــدد
عـ ـل ــى أن "الـ ـيـ ـس ــوعـ ـي ــة كـ ــانـ ــت وال
ت ــزال إصــالحــًا وت ـجــددًا ،عبر التاريخ
الطويل والحافل لــآبــاء اليسوعيين
الــذيــن أغـنــوا الحضارة بمساهماتهم
المتنوعة ،ليس فقط عبر ما تركوه
في مجاالت الفكر والفلسفة والعلوم

خالل قطع قالب الحلوى بعد منح الجائزة.

على أنــواعـهــا ،بــل عبر حضورهم في
المجتمعات المختلفة ،وهــو حضور
لم يمر من دون إستثارة المشكالت
في وجوههم ،وغضب بعض الحكام
وبالطات الملوك".
وبالنسبة للسيدة منى الـهــراوي
ال ـت ــي س ـل ـمــت دك ـ ــاش الـ ـج ــائ ــزة ،فـ
"مكرمنا الـيــوم ،وريــث أمين يواصل
إرث أجـيــال مــن رواد تربويين نــذروا
حياتهم كاملة ومؤسساتهم طيلة
قرون ،في سبيل بناء اإلنسان أساسًا
لكل بناء ،كما في لبنان كذلك في
المنطقة العربية".
وب ـع ــد تــذك ـيــرهــا ب ـ ــدور الــرئ ـيــس
الهراوي في النهوض بالدولة ،نوهت

(ميشال صايغ)

بــاألب دكــاش الــذي حمل تطلعات
الجيل الـجــديــد ،ومستقبله الــواعــد،
ومستقبل لبنان المشرق ،وديمومة
قيم لبنان التأسيسية ،وفي طليعتها
المواثيق وشرعيتها ،ولبنان الرسالة
ف ــي ال ـع ـيــش م ـعــا ،وال ــوط ــن لجميع
أبنائه".
خـ ـت ــام ــًا ،ع ـ ــرض دكـ ـ ــاش أله ـم ـيــة
"الـتــربـيــة والـمـعـلــم ســر نـجــاح الــدولــة
الـتــي هــي خــادمــة للجميع ،شــرط أن
ي ـكــون كــل واح ــد مـنــا خــادمــًا ل ـهــا ،ال
باألقوال واأللفاظ فقط بل باألفعال،
والتربية فعل أول وأخير" .وبرأيه ،أن
تــربــى على روح ال ــوالء للدولة هــو أن
تربى ال على احترام القانون وحفظه

فقط ،بل على محبته أيضا" .وقال:
"ف ـهــال استلهمنا مــن الــديــن ،أكــان
اإلسالم أو المسيحية ،وهو المؤسس
ع ـلــى ال ـت ـض ـح ـيــة ،فـتـهــب فـيـنــا روح
المسؤولية إلنـهــاض الــدولــة وكرامة
الدولة بالنضال والتضامن ونشر روح
التفاؤل حيال مؤسساتنا ،ألن الدولة
تتجسد فــي مؤسساتها العسكرية
والمدنية ،فتحية لتلك المؤسسات
ال ـتــي عـلــى رغ ــم كــل الـ ـظ ــروف تقف
صامدة بوجه من يريدون لهذا الوطن
األذى والهوان".
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