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ذكرى استشهاد األب اليسوعي اندره ماس
البرامية
نصب تذكاري وشارع باسمه يف ّ

دكاش بين الحريري والمطران إيلي الحداد وشخصيات بعد رفع الستارة عن
لوحة باسم األب ماس.

ف��ي ذك ــرى م ــرور  30عــامــًا على
اس ـت ـش ـهــاد األب انـ ـ ــدره مــاس
ّ
اليسوعي ،المدير السابق لمركز
ال ـ ــدروس ال ـجــامـعـ ّـيــة فــي لـبـنــان
الجنوبي التابع لجامعة ّ
القديس
يــوســف مــن  1985إلــى ،1987
أحـيــا الـمــركــز هــذه الــذكــرى في
س ــاح ــة ح ــرم ــه ف ــي الـ ـب ــرام ـ ّـي ــة -
ص ـ ـيـ ــدا ،فـ ــي حـ ـض ــور ع ـ ــدد مــن
الـ ـن ــواب وال ـش ـخ ـص ـيــات ورج ــال
الدين وأصدقاء المركز.
تـ ـخـ ـل ــل االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ك ـل ـمــات
لعدد من الضيوف المشاركين
ثــم أزي ـحــت ال ـ ّس ـتــارة عــن نصب
ت ـ ــذك ـ ــاري ي ـخ ــل ــد ذكـ ـ ــرى األب
مـ ـ ــاس وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن لــوحــة
صخرية تحمل آيات من الكتاب
ال ـم ـقـ ّـدس ،وع ــن ال ـلــوحــة الـتــي
ُ
تعلن تسمية الـشــارع المحاذي
للمركز بــاســم األب الـيـســوعـ ّـي،
وقـبـيــل اخـتـتــام االح ـت ـفــال قـ ّـدم
ّ
دك ــاش مـيــدالـيــة عـيــد الجامعة
الـ ــ 140للنائبة بهية الـحــريــري،
و ّكــذلــك مـيــدالـيــة الـجــامـعــة إلــى
كــل مــن رئـيــس بلدية البرامية
جـ ـ ــورج س ـع ــد ورئ ـ ـيـ ــس ب ـلــديــة
صيدا محمد السعودي.
ب ـعــد الـنـشـيــد الــوط ـنـ ّـي ألـقــت
دينا صيداني كلمة عرفت فيها
باألب أنــدره ماس .كما ّ
تحدثت
عــن ظ ــروف ن ـشــأة ال ـمــركــز الــذي
افـ ُـتـتــح مــن أجــل "الـمـشــاركــة في
ّ
الجامعية لهذه المنطقة
التنمية
الفقيرة والمدمرة جراء المعارك".
ثــم ت ـحـ ّـدث رئ ـيــس الـجــامـعــة
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـسـ ــور سـ ـلـ ـي ــم دك ـ ــاش

اليسوعي عن لقائه في باريس
باألب ماس واطالعه على ثالثة
ج ــوان ــب م ــن ش ـخ ـصـ ّـي ـتــه" :فــي
ّالبداية كــان ينتابه القلق على
ـرج
أنـ ـ ــه ّق ــد ي ـجــد ّ ن ـف ـســه ف ــي ب ـ ٍ
عاجي أكاديمي يمكن أن ينأى
بــه عــن ال ـنــاس .وقــد طــرح ّ
علي
سـ ـ ً
ـؤاال ح ــول ف ــرص الـمـصــالـحــة
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان وك ـ ـ ـيـ ـ ــف ي ـم ـكــن
لـلــرهـبـنــة أن تـســاعــد فــي إنـجــاز
ّ
المهمة بين اللبنانيين".
هــذه
أضــاف" :لــم تكن السياسة هي
ال ـتــي ت ـس ـت ـحــوذ ع ـلــى اهـتـمــامــه
فـقــط ولـكــن الـجــانــب اإلنـســانـ ّـي
للحياة في لبنان .لم ّ
يتردد على
أن ي ـطــرح ع ـلـ ّـي األس ـئ ـلــة حــول
ّ
الفلسطينيين الذين يعيشون
ّ
المخيمات أو حــول الطبقة
فــي
ّ
االجـتـمــاعــيــة الـتــي ينتمي إليها
ّ
الطالب الذين يرتادون الجامعة
ومدرسة ّ
سيدة الجمهور".
ّ
وخ ـتــم دك ـ ــاش" :ك ــان أن ــدره
مـ ـ ــاس ي ـن ـت ـمــي إلـ ـ ــى جـ ـي ــل مــن
بقوة ّ
اليسوعيين الحاضر ّ
حتى
ال ـيــوم ،والـ ــذي ي ــرى فــي رســالــة
اق ـت ـفــاء خ ـطــى ي ـســوع المسيح
دعــوة لـتـجــاوز ال ـحــدود مــن أجل
بذل الذات ّ
النهاية".
حتى
ّ
وأل ـ ـ ـقـ ـ ــى ك ـ ـل ـ ـمـ ــات كـ ـ ـ ــل مــن
األب دان ـ ــي يــونــس ال ـي ـســوعـ ّـي
واألب ج ــوزف ن ـصــار الـيـســوعـ ّـي
والـ ـم ــونـ ـسـ ـنـ ـي ــور إي ـ ـلـ ــي بـ ـش ــارة
الـ ـ ـح ـ ــداد ،وك ـ ــل مـ ــن مـصـطـفــى
أس ـ ـع ــد وج ـ ـ ـ ــورج سـ ـع ــد وولـ ـي ــد
صالح ،تحدثوا فيها عن إنجازات
األب ماس.

