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

ف��ي ذكـــرى مـــرور 30 عــامــًا على 
مـــاس  انـــــــدره  األب  اســـتـــشـــهـــاد 
اليسوعّي، المدير السابق لمركز 
الــــــدروس الــجــامــعــّيــة فـــي لــبــنــان 
الجنوبي التابع لجامعة القّديس 
يــوســف مــن 1985 إلــى 1987، 
أحــيــا الــمــركــز هـــذه الـــذكـــرى في 
ســـاحـــة حـــرمـــه فــــي الـــبـــرامـــّيـــة - 
صــــيــــدا، فــــي حــــضــــور عـــــدد مــن 
الـــنـــواب والــشــخــصــيــات ورجــــال 

الدين وأصدقاء المركز.
تـــخـــلـــل االحـــــتـــــفـــــال كـــلـــمـــات 
المشاركين  الضيوف  من  لعدد 
ثــم أزيــحــت الــســتــارة عــن نصب 
ـــد ذكـــــــرى األب 

ّ
تـــــذكـــــاري يـــخـــل

مــــــاس وهــــــو عـــــبـــــارة عـــــن لـــوحـــة 
صخرية تحمل آيات من الكتاب 
الـــمـــقـــّدس، وعــــن الــلــوحــة الــتــي 
المحاذي  الــشــارع  تسمية  علن 

ُ
ت

الــيــســوعــّي،  األب  بــاســم  للمركز 
وقــبــيــل اخــتــتــام االحــتــفــال قــّدم 
الجامعة  عــيــد  مــيــدالــيــة  ــــاش 

ّ
دك

الــحــريــري،  بهية  للنائبة  الـــــ140 
وكــذلــك مــيــدالــيــة الــجــامــعــة إلــى 
البرامية  بلدية  رئــيــس  مــن   

ّ
كــل

جـــــــورج ســـعـــد ورئــــيــــس بــلــديــة 
صيدا محمد السعودي.

بــعــد الــنــشــيــد الــوطــنــي ألــقــت 
ت فيها 

ّ
دينا صيداني كلمة عرف

باألب أنــدره ماس. كما تحّدثت 
عــن ظــــروف نــشــأة الــمــركــز الــذي 
افــُتــتــح مــن أجــل "الــمــشــاركــة في 
التنمية الجامعّية لهذه المنطقة 
الفقيرة والمدمرة جراء المعارك".
ثـــم تـــحـــّدث رئـــيـــس الــجــامــعــة 
الـــــبـــــروفـــــســـــور ســـلـــيـــم دكــــــاش 

اليسوعي عن لقائه في باريس 
باألب ماس واطالعه على ثالثة 
ــتــه: "فـــي  جــــوانــــب مــــن شــخــصــّي
على  القلق  ينتابه  كــان  البداية 
ــــــه قــــد يـــجـــد نــفــســه فــــي بــــرٍج

ّ
أن

عاجّي أكاديمّي يمكن أن ينأى 
بــه عــن الـــنـــاس. وقـــد طـــرح علّي
ســـــؤااًل حـــول فـــرص الــمــصــالــحــة 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان وكــــــيــــــف يـــمـــكـــن 
لــلــرهــبــنــة أن تــســاعــد فـــي إنــجــاز 
اللبنانيين".  بين  المهّمة  هــذه 
أضــاف: "لــم تكن السياسة هي 
الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــامــه 
فــقــط ولــكــن الــجــانــب اإلنــســانــّي
للحياة في لبنان. لم يترّدد على 
أن يـــطـــرح عـــلـــّي األســئــلــة حــول 
يعيشون  الذين  الفلسطينّيين 
الطبقة  حــول  أو  المخّيمات  فــي 
إليها  ينتمي  الــتــي  االجــتــمــاعــّيــة 
الطاّلب الذين يرتادون الجامعة 

ومدرسة سّيدة الجمهور".
ـــــاش: "كــــان أنـــدره 

ّ
وخــتــم دك

ــــــى جـــيـــل مــن  مــــــاس يـــنـــتـــمـــي إل
حّتى  بقّوة  الحاضر  اليسوعيين 
الـــيـــوم، والــــذي يـــرى فــي رســالــة 
المسيح  يــســوع  اقــتــفــاء خــطــى 
دعـــوة لــتــجــاوز الــحــدود مــن أجل 

بذل الذات حّتى النهاية". 
 مــن 

ّ
وألــــــقــــــى كــــلــــمــــات كــــــــل

الــيــســوعــّي يـــونـــس  األب دانـــــي 
الــيــســوعــّي واألب جــــوزف نــصــار 
والـــمـــونـــســـنـــيـــور إيــــلــــي بـــشـــارة 
الـــــحـــــداد، وكـــــل مــــن مــصــطــفــى 
أســــعــــد وجـــــــــورج ســـعـــد وولـــيـــد 
صالح، تحدثوا فيها عن إنجازات 

األب ماس.

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