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ائد شارل القالذي ألقاه خطاب لليس يوسف، القدّ ة جامع، رئيس اليسوعيّ اش سليم دكّ  بروفسورال مةمقدّ 

 .في قصر لوكسمبورغ 2014 )ينايركانون الثاني ( 24في  وذلك ،1931 )يوليوتّموز ( 3 فيديغول 

 

 Deل شارل ديغو قائد ال والذي ألقاهطال انتظاره  الذي بلخطالمة اسمحوا لي في بداية هذه المقدّ 

Gaulle  كلمة شكر  وّجهتوزيع الجوائز التي تمنحها الجامعة أن أحفل   خالل، 1931 )يوليو( تّموز 3في

 الحصيفهذا الخطاب  إللقاء ،شخص رئيسهالدعوتها الموّجهة إلى الجامعة، ب Francofoniaسة مؤسّ إلى 

بين مجّدًدا  الربطلفكرة  امتنان أوّجه كلمةكما " واجبات الحرية" ـــوالذي عنونه أحد األشخاص ب من جديد

 .لبنان، في لحظة حاسمة من وجودهالجنرال وبلدنا ة شخصيّ 

في  ةالثانويّ  المدرسة تالمذةة و يّ الجامع الشهاداتحملة تكريم  لسنوات عديدة، تمّ  إلى أّنهتجدر اإلشارة 

قوا الذين تفوّ  تالمذةعلى ال) لخ.إاالجتهاد،  وجائزة زالتميّ  جائزة( جوائز تعَ زّ وُ . نفسه الحفل نهاية السنة، خالل

فمن  ،مختلفة. ولذاال صاتفي التخصّ  شهاداتال منهم كبارال تسّلمة، في حين في دراساتهم األكاديميّ 

ب عندما كان لبنان تحت االنتدا فترةلك اللتذا الخطاب في السياق التاريخي ه أن نضعالضروري بالتأكيد 

 تجدر اإلشارة إلى أنّ ة، ة اللبنانيّ إلى المقاطع التي تشير صراحة إلى العالقات الفرنسيّ باإلضافة ف .الفرنسي

ة ة للمفوض السامي للجمهوريّ رئاسة الفخريّ تحت رعاية ال عادةً  كان ينظَّم" الرسميتوزيع الجوائز " حفل

 خطاب يلقيأن هو نفسه ن مكّ تي مض السامي في ذلك الوقت، لالمفوّ وهو ، Ponsot بونسو . هنريةالفرنسيّ 

لتمثيله ض فوّ  دوق ؛ في جنيفالمندوبة الدول  أن يشارك في ذلك اليوم في اجتماعّنه كان مدعو�ا ألالمناسبة، 

. سعيد عائق يا له من. مشرقللجيش الفرنسي في بالد ال المكتب الثاني والثالث، رئيس القائد شارل ديغول

 ، ألنّ لالهو  يأببصمت الذي اشتهر  ،ض الساميد المفوّ السيّ بالنسبة إلى ، و نايلإبالنسبة  هأن أقول أودّ  هذا ما

إلى خطاب شهير  لإلصغاءب في ذلك الوقت المين والطالمعلّ  هيئةإلى جانب صمته، كان فرصة ل ،هغياب

 . في كّل زمان ّيةالمستقبلاللبنانّية جيال األدة للوصول إلى محدّ الظروف ال يتخّطى

ة جمعيّ "وتاريخ  ةة اللبنانيّ العالقات الفرنسيّ تاريخ الجامعة و  ومن تاريخ لبنانمن نسى وثيقة ال تُ إّنها 

عام التأسيسها في األولى على بالذكرى المئوية  1931عام ال فيحتفل ت ّنها كانتأل مشرقفي بالد ال "يسوع
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 7في عددها الصادر في هذا الخطاب نشرت قد ن ياليسوعيلآلباء  "البشير" صحيفةوكانت لبنان.  في 1831

ب جان ، األيس يوسفالقدّ يس جامعة رئ ألقاهامقتضبة   كلمات ترحيبعن  ، فضالً 1931 )يوليوتّموز (

 )سبتمبرأيلول (من الممتّدة لجامعة في الفترة ا ترأس، الذي  Beauregard باتيست كوستا دي بيوريجار

 اش، الرئيس المقبلد جورج نقّ وجود السيّ  وحظة حيث ل. الجمعيّ 1936 )سبتمبرأيلول ( حّتى 1930

 في اتلميذً  ابنه فيليبل الذي سجّ  الخطيب القائدفي هذا  ورأتخطاب الحماس مضمون ب حّيت، للجمهورّية

ة ى اليوم، أهميّ حتّ و ، بنظرنايأخذ  1931 )يوليوتّموز ( 3المستقبل. حفل في دولة الرجل  ،الجامعة ةثانويّ 

 األسلوب ما يتخّطى .خطيبة المن خالل شخصيّ  ة للخطاب أوالفلسفيّ و ة ألدبيّ حيث الجودة اإن من كبيرة 

 بآنّيتها المهّمة تسترعي انتباهنا والتي اعامً  82 منذ وّجههاالرسالة التي هو ديغول، عند  لوحظسبق و الذي 

 . الدائمةو 

 كانت الذينلشباب لو  1931عام لفي ا للدفعات المتخّرجةديغول الذي أطلقه نداء ال إنّ  ،الواقعفي 

 خالل. ملحسابه استعادتهعلى حساب بعض التعديالت الطفيفة،  ،مكان بوسعه تتوّلى تنشئتهمجامعة ال

 التي هذه الوصّيةوع إلى الرج عن توانى، لم أ(مارس) الماضي آذار 19يس يوسف في عيد القدّ  فيخطابي 

 مطلوبالني من أجل الصالح العام هو التفا"نعم، إّن ، على القول دشدّ لقد لنا في الجامعة. " تكَ رِ تُ 

واجب هذا اليأخذ  ،الشباب اللبنانيّ أّيها ، مأجلكمن  بالفعل،ه حان الوقت إلعادة البناء. و ، ألنّ والضروري

 . . ). ومن مسؤوليتكم بناء الدولة"( .. عليكم أن تبنوا وطًنا ه، ألنّ اومقنعً  افوري�  معنىعظيم ال

منذ  ،يس يوسفن " في جامعة القدّ و بارز  معّلمونالعمل الذي قام به " نكّرمحين من ناحية أخرى، 

وكلّية اآلداب والصيدلة  الطبّ كلّية الالهوت والفلسفة و هي كلّية  اتأربع كليّ ب مزّودة 1875عام التأسيسها في 

أّن " ،ةمستقبليّ في رؤية  ،، أعلن ديغولسناناأل القانون والهندسة وطبّ مدرسة  ها الثالثة وهيمعاهدو  الشرقّية

 لم يكن كان يصغي إليهور الذين حضمن ال أّن أحًداقادمة" على الرغم من في السنوات ال سيثمر عملها

 المرموقة.الجامعّية ة المؤسسة األكاديميّ  هذهوقت الحق  في ذي ستعرفهر الهائل اليخطر على باله التطوّ ل

، ولكن لهاج روّ يديغول و القيم التي  عليها دؤكّ يليس فقط المبادئ التي  بسهولةالقارئ الحظ ي فسو 

. فهو يؤّكد في نهاية ةبقوّ  ستدعينافي السياق الحالي و ت والتي تفرض نفسها يحّددهايات التي ا التحدّ أيضً 

ة. ته الوطنيّ مهمّ ا لتمامً  اكون مستعدً سيا، من هنا غدً الذي سيخرج الشباب اللبناني  نعم،: " خطابه قائالً 



3 
 

ثقل  ،امن اآلن فصاعدً  يحمل، شعب خميرة  (...) سير على خطى كبار السنّ تهذه النخبة التي ن ستكو 

تتوالى الحكومات  كانتذلك الوقت لبنان اليوم : في ما  شبه إلى حدّ يلبنان  كانفي الواقع،  .ة"لحريّ واجبات ا

 لنشوءلساعات األولى لا حظ� األوفر الشاهد  شارل ديغولفقد كان ، ةوسط أزمة سياسيّ  تثمردون أن من 

 بب التنافس بين القوى المختلفةا بس، وذلك أساسً التي اعترضتها لصعوباتلو  شاّبةة البرلمانيّ الة جمهوريّ ال

على الرغم من وذلك ، 1929عام الفي  الذي أعيد انتخابه اسدبّ  وعجز الحكومة ورئيسها شارل والتبعّيات

الصراعات ب اأيضً تّتسم هذه الحقبة . 1929و 1927 يعلى الدستور في عامَ التي أجريت التنقيحات 

أنصار  بينو  ،لالنتداب الداعمو  1930عام اله ، رئيس الحكومة في ا بين أنصار إميل إدّ وخصوصً  ةالسياسيّ 

و العالقات مع ة السياسة الداخليّ  على صعيدا أيضً  اصعبً الوضع  كانفي سوريا،  .القومي بشارة الخوري

ت صعبة صاالاتّ و  1929 )فبرايرشباط (ة في ة التأسيسيّ لجمعيّ لى مسمّ غير ألجل تعليق سلطة االنتداب : 

 الفرنسّيةمعاهدة البموجب المصطلحات إلعادة تعريف  1933عام الفي  عادوا والتحموا نالذي ينمع القومي

 بحسب رأيه، ،المنقطع، Ponsotض السامي هنري عمل المفوّ  حولديغول  تساءل، . في هذا السياقةلسوريّ ا

 الذي  Quai   d’Orsay فقد كانة، الحكومة الفرنسيّ  من مدعوًما ويكاد يكون السوري اللبناني عن الواقع

كانت  ة في المشرق العربيّ ياسة الفرنسيّ . السفي الواقع سياسة االمتناع عن التصويت يمارس االنتداب يتبعه

كانت إلدارة الفرنسية لتحليل ديغول من  وباريس. المنتدبة في التعاون بين السلطات غيابعاني من هذا الت

 .المشرقمسألة مستقبل بالد  تأتي

 de » سطورة "واأل "ديغول، الحياةفي  Ratteرات فيليب  هيقول ماسرور  بكلّ  أستعيدأن  ا أودّ أخيرً 

Gaulle, la vie, la légende » ّالفرنسي األبرز  ، كشفبيروتفي قامته إ"خالل  ه، حيث يعترف بأن"

 الفكر والنقاشرجل و  محاضروال لكاتباهذا ما يجري في عروق : " مربٍّ مواهبه ككاتب و  بين الفرنسّيين عن

من  يأتي دوًما بداهقوى الذي أاأل، االنطباع بيروت إلى Arras "أراسمن "ديغول.  للقائدالسمة األبرز  هو

إلقاء ب يقبل ألفيناه ،مكان . في كلّ يلأصراسخ و فكر في خدمة  سعة اّطالعو  موهبة مسبًغا ،ربٍّ موهبته كم

 ."مجالفي هذا ال مرة كلّ في ق تفوّ وي اأفكارً  يقترحو مقاالت  ويعطيمحاضرات 


