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النائب احلريري ،البروفسور دكاش واملطران احلداد ومشاركون خالل إزاحة الستار عن اللوحة

�صيدا  -ثريا ح�صن زعيرت:
ملناسبة مرور  30سنة على استشهاد األب اندريه ماس
اليسوعي ،املدير السابق ملركز ال���دروس اجلامع ّية في
ّ
لبنان اجلنوبي التابع جلامعة الق ّديس يوسف من 1985
إلى  ، 1987أقام املركز حفل احياء هذه الذكرى في ساحة
حرم املركز في البرام ّية  -صيدا ،بحضور النائبني بهية
احلريري وميشال موسى ،ممثل الرئيس فؤاد السنيورة
مدير مكتبه طارق بعاصيري ،راعي أبرشية صيدا ودير
القمر لطائفة ال���روم امللكيني الكاثوليك امل��ط��ران ايلي
بشارة احلداد ،ممثل رئيس بلدية صيدا املهندس محمد
السعودي عضو املجلس البلدي نزار حالق ورئيس بلد ّية
البرام ّية جورج سعد.
تخلل احلفل كلمات لعدد من الضيوف املشاركني ،ثم
أزيحت الستارة عن نصب تذكاري يخ ّلد ذكرى األب ماس
وه��و ع��ب��ارة ع��ن لوحة صخرية حتمل آي��ات م��ن الكتاب
املق ّدس ،كذلك اللوحة التي ُتعلن تسمية الشارع احملاذي
اليسوعي.
للمركز باسم األب
ّ
وقبيل اختتام االحتفال ق ّدم رئيس اجلامعة البروفسور
سليم دكّاش ميدالية عيد اجلامعة ال� 140للنائب احلريري،
وكذلك ميدالية اجلامعة إلى ّ
كل من رئيس بلدية صيدا
السعودي ورئيس بلد ّية البرام ّية سعد.
وألقت مديرة املركز دينا صيداني كلمة عر ّفت فيها

ب���األب أن���دري���ه م���اس «ال��ك��اه��ن ال��ي��س��وع� ّ�ي ال���ذي يحمل
اجلنسية الفرنس ّية ،مشيرة الى انه «كان واع ّيا للمخاطر
التي تتهدده في هذه املنطقة املضطربة من الشرق األوسط
تعهد أن ينشر احمل ّبة
وخ��اص��ة ف��ي جنوب لبنان .لكنه ّ
واألم��ل والسالم فيها ،عبر ح ّثه ط ّ
الب املركز املسيحيني
معا من أجل بناء مستقبل
واملسلمني على العيش والعمل ً
لبنان».
من جهته ،حت � ّدث البروفسور سليم دك � ّاش عن لقائه
في باريس ب��األب م��اس واطالعه على ثالثة جوانب من
شخص ّيته «ف��ي ال��ب��داي��ة ك��ان ينتابه القلق على أ ّن���ه قد
أكادميي ميكن أن ينأى به عن
عاجي
برج
يجد نفسه في ٍ
ّ
ّ
كنت قد الحظته عند أندريه
الناس ،اجلانب الثاني الذي ُ
علي في ذلك اليوم .لم
ماس كان نوع األسئلة التي طرحها ّ
تكن السياسة هي التي تستحوذ على اهتمامه فقط ولكن
جانب
اإلنساني للحياة في لبنان ،وإن كان هناك
اجلانب
ٌ
ّ
بقوة من شخص ّيته خالل لقاء ذلك
ثالث ما ُ
زلت أحتفظ به ّ
املساء فهو جانب التصميم الذي كان يتم ّتع به».
ثم ألقيت كلمات ّ
لكل م��ن :الرئيس اإلقليمي للرهبنة
اليسوعي ،األب جوزف نصار
اليسوع ّية األب داني يونس
ّ
اليسوعي ،املطران إيلي احل��داد ،املدير السابق للمركز
ّ
مصطفى أسعد ،جورج سعد ووليد صالح ،حتدثوا فيها
عن إجن��ازات األب ماس ومزاياه وذك��راه الطيبة ومعنى
شهادته.

