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فيليب �سامل حا�ضر وو ّقع كتابه
«الثائر والعامل والإن�ساين» يف «اللويزة»
استضافت جامعة سيدة اللويزة البروفسور فيليب سالم ،في لقاء جمع رئيس
اجلامعة األب وليد موسى والعمداء وأسرتها التعليمية والطالب ،في قاعة بيار أبو
خاطر .بعد ترحيب وكلمة وجدانية من نائب رئيس اجلامعة لشؤون الثقافة والعالقات
العامة سهيل مطر ،استهل البروفسور سالم كلمته بالتعبير عن س��روره لوجوده في
اجلامعة ،معتبر ًا أن «الشباب والشابات هم مستقبل لبنان».
وحتدث عن «الثورة والتمرد على الواقع» ،فرأى أن «هذه الصفات تُع ّبر عن شخصيته؛
برأيه يجب التمرد على اليوم من أجل خلق غد أفضل ،فالتمرد هو صفة احلياة التي هي
الديناميكية الدائمة ،وبالتالي مهمة للمعرفة ،إن لم تتطور كل يوم ،تتراجع كل يوم».
وأكد أن «ماهية التعليم ليس نقل املعرفة من األستاذ إلى الطالب ،هدف التعليم ليس
املعرفة بقدر ما هو خلق إنسان جديد ،األهم مترين العقل وتدريبه على التفكير النقدي
الديناميكي» ،وأوض��ح أن «اجلامعات لم تعبر ه��ذه املرحلة ،نحن بحاجة إل��ى تغيير
راديكالي في الذهنية بالنسبة للتعليم ،أن ننتقل إلى التعليم بواسطة حتفيز وتفعيل
وتشغيل العقل خللق عقل جديد».
وحث سالم الطالب على «الثورة والتمرد ،لكن من دون عنف؛ التمرد على الواقع من
أجل غذ أفضل ،تغيير الواقع اللبناني الذي ال يزال أسير ًا للطائفية».
وإذ تناول دور امل��رأة ،رأى أنه «ال ميكن بناء لبنان اجلديد من دون تفعيل دور املرأة
التي هي نصف املجتمع» ،وأوضح أنه عندما يراجع مسيرته في احلياة يجد معظمها
تعرفت عليها عندما كانت
وأهمها تتمحور حول ثالث نساء :أولها أمه ،والثانية امرأة ّ
تعاني من مرض السرطان ،وقبل أن متوت قالت لي :سأخسر هذه املعركة لكن تخصص
باألمراض السرطانية وهذا ما حصل .أما املرأة الثالثة فهي زوجتي ،رفيقة دربي ،أربعون
سنة من الزواج ،ولم أحقق شيئ ًا مبفردي ،دائما أهدي جناحي وتكرميي لها.
وختم معطي ًا الطالب بعض النصائح ،أهمها أن يتبنوا «نظرية البحث العلمي أينما
اجتهوا ومهما فعلوا».
بعدها ،ق ّدم رئيس اجلامعة إلى البروفسور سالم شجرة أرز من خشب وموسوعة
مرمي العذراء وبعض منشورات سعيد عقل التي أع��ادت اجلامعة طبعها ،وو ّق��ع سالم
كتابه «فيليب سالم الثائر ،العالم ،اإلنساني» للكاتبة مهى سمارة.

