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لتربوّية  ا العلوم   أقامت كلّية 
في جامعة القّديس يوسف في 
دات  ب��ي��روت حفل تسليم شها
م��ش��ارك��ة ف��ي ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ّي 
تابعة  م���دارس  لمسؤولي س��ت 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ي��س��وع��ّي��ة ل��خ��دم��ة 
، بحضور رئيس   )JRS الالجئين)
جامعة القّديس يوسف البروفسور 
اش اليسوعّي والرئيس 

ّ
سليم دك

اإلقليمّي للرهبنة اليسوعّية األب 
ن��ي يونس اليسوعي وعميدة  دا
تريسيا  با ة  ف��س��ور و ل��ب��ر ا لكلّية  ا
مج  نا لبر ا ومنّسقة  ش��د  ا ر لفتى  ا
وحشد  ج  ل��ح��ا ا نا  مير يبّي  لتدر ا
من اآلباء اليسوعيين ومسؤولي 
وأس��ات��ذة ال��م��دارس المشاركة 

وطاّلب ومهتمين.
مج  نا لبر ا على  لعمل  ا ي��ة  ا ب��د
ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي ت���ّوج بتوزيع 
ال��ش��ه��ادات، أت��ت بطلب م��ن ال�

ا  JRS ، وت���ت���ال���ت ال��م��راح��ل ب���دًء
لتمهيدّية  ا ع��ات  االج��ت��م��ا م��ن 
والمقابالت التي ح��ّددت أسس 
ومسودات  يبّية  لتدر ا فقة  ا لمر ا
 إلى 

ً
المشاريع المقترحة، وص��وال

األولّية ومن ثم  لتقييم  ا مرحلة 
النهائّية. أنتج هذا المسار ستة 
مشاريع هي: “نحو مدرسة خالية 
م��ن ال��ع��ن��ف” ف��ي م��درس��ة بلدة 
مكسي، “ال مشكلة” في مدرسة 
بلدة النهرّية، “قيسا عا حالك-ال 
للعنف” في مدرسة ال� FVDL برج 
في   ” لنظيفة ا بيئتي  “ د،  حّمو

1، “ي��ًدا بيد لبيئة  مدرسة ن��ور 
مدرسّية نظيفة” في مدرسة نور 
إلى  2، و”ثقتي بنفسي طريقي 

النجاح” في مدرسة الطلياني.
استعان المسؤولون عن هذه 
المشاريع بملصقات عرضت خالل 
الحفل م��ن أج��ل ش��رح مضمون 
عملهم، مستحقين عليها تهنئة 

اش الذي 
ّ
من البروفسور سليم دك

اعتبر في كلمة ألقاها أن “أصداء 
هذا العمل إيجابّية جًدا على األرض 
ل شهادة حّية عّما يمكن 

ّ
ما يشك

للجامعة أن تقوم به، ما يفرحنا 
ويدعونا إلى المضي قدًما في هذا 
المسار طالما هناك حاجة لذلك، 
مع ال�JRS  ومنظمات اإلغاثة األخرى 
اش 

ّ
والدولة اللبنانّية”. كما عّدد دك

مشاريع أخرى تتعاون فيها كلّيات 
ومعاهد ودوائ��ر من الجامعة مع 
الهيئة اليسوعّية لخدمة الالجئين، 
ة على أوضاعهم اإلنسانّية  لإلضاء
وللمساهمة في  ع��ّي��ة  واالج��ت��م��ا

التخفيف من معاناتهم.
م��ن جهته أل��ق��ى األب دان��ي 
يونس اليسوعّي كلمة شكر فيها 
اش والعميدة 

ّ
البروفسور سليم دك

راشد على دعوته إلى هذا االحتفال 
“ألن لدّي الكثير ألحتفل وافرح 
من أجله”. وتابع يونس :”صحيح 
أن��ن��ا نعيش ف��ي أزم��ن��ة أسباب 
أصبح  منة  ز أ  ، قليلة فيها  لفرح  ا
الالجئ فيها ورقة سياسّية وسبًبا 
للصراع”. وتابع طارًحا السؤال: 

“َم��ْن ينظر إل��ى الالجئ كإنسان 
وقيمة وهبة من الله، علينا واجب 
حراسته واالهتمام به كأخ؟ لذلك 
أول سبب يدعوني للفرح هو وجود 
أناس يعتبرون الالجئين بشًرا لهم 
قيمة يمكن تطويرها عبر العمل 

التربوي”.
لثاني  ا لفرح  ا وأردف :”سبب 
JRS  تخدم في  لل�� ه��و رؤي��ت��ي 
أم��اك��ن م��ت��ع��ددة، م��ا يخلق في 
ب��الدن��ا إنسانّية ج��دي��دة ليست 
لعرق  ا ل��دي��ن وال  ا قائمة ال على 
على  ئمة  قا بل  يديولوجيا،  إ وال 
ل 

ّ
التضامن مع المحتاج، وهذا يشك

ما  أ أساًسا متيًنا لحياة جماعّية. 
السبب الثالث الذي يدعوني للفرح 
فهو معاينتي للتضامن والتعاون 
بين مؤّسسات الرهبنة اليسوعّية. 
أما السبب األكبر فهو قدرتنا على 
الصداقة. فالشبكات التي ننشئها 
لبعض ومع اآلخرين  ا مع بعضنا 
تستطيع تحقيق الكثير في عالم 

مشتاق إلى الصداقة”.
ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ح��ف��ل وزع���ت 
الشهادات وشرب نخب المناسبة.

عنى بالالجئين
ُ
شهادات مشاركة في برنامج تدريبّي لمسؤولي مدارس ت

اش لدى تسلم إحدى المشاركات بالبرنامج شهادتها
ّ
راشد، يونس ودك
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