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 أصحاب السعادة،

 ،معايل الوزراء والسادة النو ابحضرات 

 ،وممث ليهم يف لبنانحضرات السادة رؤساء اجلامعات 

 ،يس يوسفالقد   حضرات السادة الرؤساء الفخري ني يف جامعة

رئيس مؤمتر  وحضرة األبللرهبنة اليسوعي ة أو "مجعي ة رفاق يسوع" العام لرئيس ل املدب ر ،األبحضرة 
 يف أوروبا،  ل"مجعي ة رفاق يسوع" الرؤساء اإلقليمي ني 

 يف الشرق األوسط ويف املغرب، للرهبنة اليسوعي ة أو "مجعي ة رفاق يسوع" الرئيس اإلقليمي  ،حضرة األب

 ،وممث ليهم املهني ةحضرات السي دات والسادة، رؤساء اجلمعي ات واملنظ مات 
 للجامعة، سرتاتيجيالالسي دات والسادة، أعضاء اجمللس حضرات ا

 حضرات السي دات والسادة، نو اب الرئيس واألمني العام والعمداء واملدراء واملديرات،
 حضرة رئيس مستشفى اوتيل ديو دو فرانس،

 حضرات السي دات والسادة املعل مني،
 هيئة اخلدمات العام ة،حضرات السي دات والسادة، ممث لي 

 الطالبات والطال ب، ،حضرات السي دات والسادة
اد ومجعي ات  ،حضرات السي دات والسادة  جيني،ب اخلر  الطال  رؤساء اّت 

 أي ها األصدقاء،
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  ) مقد مة(

تأسيس على  عام ا 931 ا مبناسبة مرورب بكم مجيع  رح  القلب أن أأعماق النابع من واجب الن إن ه مل .9
قبل الدخول إىل صلب  .يوسفيس القد  شفيعها الدائم، عيد ب ملناسبة االحتفاليس يوسف و جامعة القد  

سيكون  ،"بهاطل  يس يوسف و جامعة القد  "وهو ّتت عنوان : هذا العام  املوضوع الذي سأتطر ق إليه
إىل  متوج ه ا ، عيد ميالد سعيد للجامعة، أم نا املرب يةواألمنيات بالرتحيب  اتكلممجع بني  أن أ من البديهي  

بتواضعه الفائق  يف السهر علينا ستمر  أن ي يوسف القد يس ناشفيع من فألتمسمنكم،  واحدة  و  واحد   كل  
 سعاو جمتمعنا األكادميي الأفراد من  فرد كل    أن يهب همن . كما نلتمسنتلم س مدى فعالي ته الذي

وقات هذه األ يف ة  ، وخاص  الشجاعةاحلكمة و  إليهما ومها حنن بأمس  احلاجةو هو نفسه  فضيلتني عاشهما
 رافق ،احلارس يس يوسفلقد  ل الفاعل هذا الوجودالشرق األوسط. لبنان و  وطأهتا اليت يرزح ّتتالصعبة 

ي س  مؤس   حداألب مونو، وهو أ: عندما طلب  ظريفة حكاية مشروع اجلامعة منذ إنشائها. ونذكر هنا
، طالبت هذه اجلامعة مبىنشييد ت 9783العام ة يف السلطات العثماني   إىل، جامعة القد يس يوسف

والد وهو ، د بشارةالسي   عندئذ ، اقرتح .تنفيذ املشروععن  امتنعت وإال   البناءتصميم  بعرض السلطات
 تقل صيأن  ،ESIBيف كلي ة اهلندسة يف بريوت  اجامعي  ا أستاذ  إدمون بشارة الذي سيصبح الحق ا 

د لسي  للكن ه قال مونو  اليد كي ال يالحظها أحد ؛ وافق األب كف    حبجم صبحيلالتصميم اهلندسي 
ة يف قناع السلطات العثماني  خ ل خاص  من القد يس يوسف إلا على تداالعتماد أيض   ه سيتوج بإن  بشارة 

أن  ستحق  املبىن ال ي أن   ارتأوا ،كان بسيط ا  التصميم أن  حجم عندما رأى املوظ فون العثماني ونو ت. بريو 
ون يف سوريا ، اليسوعي  5العمل )لوحة رقم  عوا على الفور على أمر الشروع يفق  س عن كثب وو در  ي  

ة جتماعي  ا ترمجة إتدرجيي   تصبحأو  امعةاجلفكرة تأسيس  (. وبالتايل ّتق قت7، ص 9739-9139
االعتماد على اخلدمة وعطاء الذات، ب يف اجلامعة طويلة قضتهاسنوات  من اليوم تستمد  قو هتاة تعليمي  و 

ذا تسىن  هل حىت هتمواذا أحيان   اهبو الذين و ني  والعلماني  اليسوعي نيئات إن مل يكن اآلالف من سخاء م
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ا عام   941 مرور ةعشي   العميق اص  بالذكر اخل أن يستمر  يف رسالته. ال ننسى اليوم أن خنص همالعمل 
 .هم النبوي  عملي ذكراهم و و أن حني   على تأسيس اجلامعة

 
I( .نتطر ق إلى هذا الموضوع : لماذا  سبب وجودنا بطل  ال)؟ 

كنت  قد قلت  إن    ،جامعة أمام جملس جامعتنارئيس ل مداخلة يل ك، يف أو  األعز اء ها األصدقاءأي   .4
 ، هو "عل ة وجودنا" )راجع حمضرلذي وضع ثقته يف اجلامعةا ،الشابةهذه الشاب أو الطالب، هذا 

ملاذا  (. قد يطرح البعض السؤال التايل :2192 (يونيوحزيران ) 6 يف يس يوسف،جملس جامعة القد  
ب من خمتلف طال  ؟ أميكن أن يكون احلادث اإلشكايل  الذي وقع بني  اليوم هذا األمر ث عننتحد  

 ر اختيار موضوع هذا اخلطاب ؟يب  هو الذي امعة اجلمن  ة يف حرم جامعي معني  االنتماءات السياسي  
م أو مالمح هذه خمرجات التعل   على أساس املواد  األكادميي ةإعادة كتابة برامج  كونميكن أن ت هل

 ميكن أن يكونهل بنا ؟ حياة طال   نتائج مثل هذه املبادرة علىالنظر يف  ستدعيهي اليت ت املخرجات
اإلجازة وهي اليت ي طل ق عليها اسم  مسارة يف ختياري  مواد  إلتطوير  املستجد  القرار  االختيار نابع ا من

واملواطنة  يف األخالقي ات دروس  وهي عبارة عن  "يس يوسفامعة القد  جلإختياري ة  و مقر راتأ "مواد  
 ؟ يس يوسفجامعة القد  طالب ة هوي   يف ال  تأم   تطل باليت قد تة ة الديني  التعددي  كما يف ة  احلياة السياسي  و 
عالقات غري  إىل إقامة عادة   وهي انتخابات تؤدي، بالطال  هيئة نتخابات يف النهاية تنظيم إ هل يكونو 

 ذات صلة وثيقةهذا  كل    صحيح أن   بعض االهتمام ؟ ستحق  ة بني اجلماعات املختلفة، هو ما يودي  
ا حمد د ا دافع  غري أن   يف جامعتنا،ودوره عن مكانة الطالب  يف حديثناوينبغي النظر فيه  باملوضوع ا واحد 

وكرسالة يف هذه كجامعة . حنن  امعةيف اجل همتحياهتم ودراسظروف حلديث اليوم عن الطلبة و على اين حيث  
وهو يشك ل " أن  الطالب هو "عل ة وجودنانؤك د ببساطة ني، إداري  فني موظ  وكأعضاء هيئة تدريس و  اجلامعة
الفرنسي ان أو  ليس املصطلحان ، عالوة على ذلك يف هذا املوضوع.مع ا ا للتفكري ا كافي  سبب   بنظري
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“raison” et “être”  يف العربي ة نرتمجهما و ة ة الفرنسي  املفردات الفلسفي    يفتني وعميقتني نبيلكلمتني
ر وجودنا كجامعة نب   بعبارة أخرى، حنن " ؟"ووجود" وعل ة" ني ال تقال ن أمهي ة عن الفرنسي ة ومهاكلمت  ب

ه على التفكري تدريبة و املهني   حنو الطالب، حنو تنشئته ال  أو   هناتوج  اليت تنا يس يوسف برسالالقد  على اسم 
فإذا جنح، جنحنا وإذا رسب، نفقد معه . والكفايات املهارات واكتساب ةري  احلو  النقدي واحرتام اآلخر

أي مكان  من لبنان أو كان باإلمكان أن نكون لوال وجود الطالب الذي يأيت منماذا  عل ة وجودنا. 
ومهني ا ممتاز ا يف حقل  ،أو ّتق ق ذاهتا ق ق ذاتهحيرجال  أو امرأة  صبحأن ي يف يرغبهو و  ،صوصي تهخب آخر،

لوال  متينةقائمة على أسس ال والبحث التدريسبرامج و  ةالراقي ةم اجلامعي  احر األ ما هي قيمة ؟ ختص صه
يوم من  كل    يس يوسف والذي نعمل معهجامعة القد   ودةجب أن يتزو داب الذي يسعى وجود هذا الش

تطوير هنة و معلى اكتساب  يعين تنشئة الطالب"عل ة وجود" تعبري  ؟ ه الشخصي  و ن  جناحه و أجل 
ة كبرية جتاه حلم الطالب وتوق عات أسرته. مسؤولي   ، األمر الذي ي لقي على عاتقناةاإلنساني   ي اتهإمكان

 أن   جامعتنا، إذا كن ا واثقنين الكبار من املعل مو تنا، أي ها املوج هون و مسؤولي   "فماذا عسانا نقول عن درجة
 رسالتنا تتخط ى هذا األمر حبت ولكن   ذات طابع شخصي وتقينمالمح  قتصر على رسمتنشئتنا ال ت

ة ة والروحي  ة والنفسي  ة واالجتماعي  الفكري   جوانبهامن مجيع متكاملة لإلنسان  ةجامعي  بتقدمي تنشئة  فتقوم
  ة ؟ي  املواطنو 

م ي  ق   اكتساب الرغبة يف قائم علىاملشرتك ال من مصدر التقليد اليسوعي   تنهلة يسوعي  نا جامعة سأو  ل
على ا أيض   الرتق ي" القائم"و  املستمر  من أفضل إىل أفضل مالتقد   مبعىن إحرازواألخالقي األكادميي  التمي ز

بني  عن احلرص على احلوار املستمر   ة احلياة فضال  من أجل ّتسني نوعي  حباث األالرغبة يف القيام ب
ومقامسة ما أ عطينا  على اآلخرينفتاح واالن واإلميان باهلل، واحلرص على االحرتام العميق لإلبداع الثقافات

ا لتزام  إواليت تتطل ب منه  ةقرتحامل التنشئة هذهق بما هو موقف الطالب نفسه فيما يتعل   ث   ؟  من مواهب
ا ومقرتحاهتاجلامعة أفكار نستعرض ا سمع   ؟يف جامعة القد يس يوسف  اكبري    اذهني   اووجود   اطوعي  
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هذا الواقع  ةدي ة مسانكيف  ونتصو ر ،بواقع الطال  حول عميق، و  تبادل صادق يف إطار خبطوطها العريضة
 التنشئةي ة ووجود ا ونشاط ا، سواء من حيث فعاليصبح أكثر و  املالئمة ةي  هيكلالـ من أجل أن يكون له

إىل بعض  العودةأو اًل :  ثالث مراحل تفكرينا حول . سيتمحورتزام اجلماعيلمن حيث اال وأ ةالفردي  
 عرضثالثًا و جامعة القد يس يوسف لوضع الطالب فيها،ر تصو  تفسري  وثانًيا، تاريخ اجلامعةصفحات 

جامعة القد يس يوسف اليوم للمستقبل من أجل إعطاء الطالب املكان  تلتزم هبااملبادرات اليت بعض 
 حول بوجهة نظر أختتمس هذا اخلصوص، يف .آلخرايف خدمة يف مهنته و  ه ليصبح رائد استحق  الذي ي

 .الذي نعيشه اليوم الوضع الوطين

 
 .II نا (تاريخ)بعض ملمح 

ثري موضوعنا اليوم. ط الضوء على أربع نقاط قد تأن أسل   أود  الطويل،  جلامعةتاريخ ابباالستعانة إىل  .3
مني العالقات بني املعل  ة عمل الطال ب و إلقاء نظرة على نوعي  ب العرضمن  لالجزء األو  بدأ بفلن

 األب ،لجامعةكتبه الرئيس الثالث ل  نص  وهو ، 9776عام ال والطال ب، باإلحالة إىل شهادة تعود إىل
 قال عن طال ب الطب   خالل حفل التخر ج يف الالهوت والطب  وبعد رميالذي  Lefèbvreوفيفر ل

 ن تتوق د فيهم)"طال بنا"( الذيإن   ببعض قوارص الكالم ما يلي : البوتستانت األمريكيني يف بريوت
يف املطب قة ة العملي  ة كما يف الدروس لدروس النظري  يف ا، ، وأينما كانوامعل ميهممن  رعايةالة و مشاعر املود  

 ."منهم ، كما نتوق عبالنجاح التام يتكل لالذي ون محاس ا ومحي ة للعمل ظهر املستشفى واملستوصفات، ي
كلمة ،  يس يوسفالسنوات اإلحدى عشرة األوىل من جامعة القد   يس يوسف،أرشيف جامعة القد  )

تعود إىل تلك  نصوصة عد   .(9)(9776( يوليومت وز ) vrebLefè ،91فر حضرة األب الرئيس لوفي
من  يف دراستهم يف جو   الذين يتمت عون باحلماس وااللتزام لدى الطال ب وتشهد على هذه الذهني ة الفرتة

                                                           

)1( Archives de l’Université Saint-Joseph, Les onze premières années de l’USJ, discours du R. P. Lefèbvre, 19 

juillet 1886. 
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  ائنا يفأطب  ، األمر الذي يدفعين إىل استطراد لتشجيع يكاد يكون رومانسي ا معل ميهم مع العالقات احلسنة
من املوروث احلماس  ذلكو  سو الطمأنينة يف النف لبث  " ديو دو فرانسل وتيأ"كلي ة الطب  ومستشفى 

بالنسبة . وكذلك األمر، والنجاح النمو   من أجل ات باعهااليت جيب الوحيدة  ة، فهما الطريقملاضياألي ام ا
ة والدراسات العربي   مرموقة يف اآلداب مكانة وهو حيتل  ، شيخو لويس املشهور األب اليسوعي  إىل 

عام العن حالة اجلامعة يف  هتماممعلومات مثرية لاللنا ينقل فهو  "املشرق"،ة جمل  س مؤس  و ، ةاإلسالمي  
 اضوء   يبعثالذي بدأ  السراج وهو يتكل م عن "هذا .تأسيسها"ل 25الحتفال بالذكرى مبناسبة ا 9119
 ي جلامعتنا،شيخو، اليوبيل الفض  لويس ) مثل نيزك يعب السماوات" ليصبح مشع ا اوشحيح   امنخفض  

وكذلك  ني والفرنسي  اليسوعي ني ؤازرةشيخو عن م د ثّتذا إو  .(2)(9119، 9، العدد 4، السنة "املشرق"
هذا  أيض ا يعزوأن يف  يتواىن اجلامعي حيق ق النجاح، فهو الجلعل هذا املشروع  السلطات البابوي ة يف روما

يف  سواء على حد   الذين تلق وا تنشئتهمدين تعد  القدامى املجيني ب واخلر  الطال   هذا اإلشعاع إىلالنجاح و 
 على لثناءة صفحات لعد   ، مكر س االطب  الشرقي ة و  بادآلهوت والفلسفة واات الال  كلي  يف  كما   املدرسة

وا قادة أصبحو  إليهم نقله العلم الذي ت   قد استفادوا متام ا مناجلامعة، و  من ن ختر جوايالذ األشخاص
ب القدامى هؤالء الطال  مات ديني ة يف كنائسهم. بالنسبة إىل شيخو، أصحاب مقاو يف بلدهم ني سياسي  
جملتمعاهتم  واالجتماعي   واالقتصادي   ل للنم و الروحي  ة العمكيفي    يف اجلامعة موا: تعل   يلتنيفضمتي زوا ب

ات القد يس منصور دي بول جمعي  كوإدارهتا  الكثري منهم متي زوا بشغفهم لتأسيس األعمال الصاحلة و 
 يف بريوت ودمشق. واجلمعي ات اخلريي ة

  
ة ة الديني  إدارة التعددي   هيو ، ني يف املاضيأتطر ق إىل نقطة أخرى سب بت بعض املتاعب لليسوعي   .2

 القليلعدد ال، على الرغم من 9785العام منذ تأسيسها يف يف حرم اجلامعة، وذلك  املوجودينللطال ب 

                                                           

(2) Louis Cheikho, le jubilé d’argent de notre Université, al-Machriq, 4ème année, no 1, 1901. 
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ة غلبي  ألا إىل ا، نظر  إليهم األرثوذكسف واليهود، والذين جيب أن نضيني سلماملب الطال  ا من نسبي  
فحسب، بل  ةاملسيحي  اهلوي ة ال ضوء  علىفهبا. الكاثوليكية بني طال   ة والرومة والالتيني  ، املاروني  ةلكاثوليكي  ا

سياستها يف هذا اجملال ؟  ت، ما كانهي ظاهرة للعيان ومعروفةو  يس يوسف،جامعة القد  الكاثوليكي ة يف 
 فرداي شانتالاملؤر خة  ؟ ةليبالي  و  إختالفي ةسياسة  أو تبشريي ةة و سياسة إحتوائي  ب هل كان األمر يتعل ق

Verdeil اذ اخت   نيمن اليسوعي  ب املزيج اجلديد يتطل  شد د على أن  "تت هذه املسألة بعمق،  درساليت
، Verdeil فرداي شانتال. )غري املسيحيني" هداية وإقالعهم عنتبص رهم على  تشهد جديدة تدابري
يس يوسف يف ، جامعة القد  ةة العثماني  يف هناية اإلمباطوري   د الطوائفة يف جمتمع متعد  سة كاثوليكي  مؤس  

ة أمهي  على  Verdeil فرداي دؤك  تو  .(3)( 2118،  85، البحر األبيض املتوسط  اساتة كر  ، جمل  بريوت
يف فتوح  ة الشهرية ، املدينة املسيحي  إىل غزير 9785عام اليف : فحني قدموا  املسألة بالنسبة إىل اليسوعي ني

مبا فيه الكفاية  املدينة املتأث رة باحلضارات األجنبي ة املختلفة، كان التغيري جذري ا ،وإىل بريوت، كسروان
يف  بعد بضعة أشهر من إقامتهمحول هذا املوضوع،  اجتماع مشورهتم الرهباني ةإىل اآلباء  كي يدعول

الثالثة  اإلعتيادي ني يسوعي نيالستشارين اململ جيمع هذا اجمللس هذه املسألة،  ةعلى أمهي   للداللةو . بريوت
 اليسوعي ون بتحديد متطل باهتم قام . ث  للتفكري يسر التد أيض ا جزء ا من هيئة شركأ هولكن  أو األربعة فقط 

مجيع  املشاركة يفاجلميع ب من ل  ، يط  على الورقفوم األرثوذكس واملسلمني واليهود. الر ب، لطال  جتاه ا
ا عن النظام ،، ولكنةالديني   املمارسات مرونة اليسوعي ني من  خف ضتعلى أرض الواقع، وتطبيقه  بعيد 

 كانت ذات معىنفقد  ، األمهي ةة اليهود واملسلمني قليلة إذا كانت نسبصرامة النظام". يف نقطة االنطالق، 
 ة األوىل. على سبيل املقارنة، يف مدرسةة احلرب العاملي  ب عشي  من الطال   ٪ 97 كفاية "لتبلغ مبا فيه ال

 ٪ 25و 21بني  ونميث لاليهود واملسلمون  كان  يديروهنا يف القاهرةاليسوعيون  سة اليت كانالعائلة املقد  
من الدروز  ب كانوامن الطال   ٪ 27، حوايل ةالبوتستانتية السوري   يف الكلي ةو  من العدد الفعلي  ؛

                                                           

(3) Chantal Verdeil, Un établissement catholique dans la société pluriconfessionnelle de la fin de l’Empire 

ottoman, L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, revue Cahiers de la Méditerranée,  75, 2007. 
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. ما ميكنه أن يسرتعي "9193العام يف  ٪ 35ا رمب  و  9111 - 9117العام واملسلمني واليهود يف 
ألسباب و  ،نياليسوعي   من الواضح أن  ف، Verdeilدة ة إىل السي  انتباهنا من وثائق تلك الفرتة، وباإلحال

 يـ تَّخ ذ موقف، يف حني كان ةب الكاثوليك على ممارسة شعائرهم الديني  الطال   ونب كانوا جي  ،ةبراغماتي  
اس أو قد  ال ضوريف وقت مبكر حل وا مرغمني أن يأتوانو كالذين مل ي نيحيال األرثوذكسي  ة أكثر ليبالي  

والالتيين. التقليد الكاثوليكي  م الكبري، أو تقبيل الصليب كما ي طل ب يفبداية الصو يف  رمادالالتب ك ب
يلتمس النظام من الطال ب  ،9785العام : يف  يستوقفنا تارخيان مثبتان، بالنسبة إىل املسلمني واليهودو 

 تعديل النظام يف العام ت  ومن ث   ؛ منهن و اخلارجي  ي عفى الطال ب ، و اسحضور القد  الداخلي ني فقط 
 ، بسبب توافداليهودي كنيسالإىل املساجد للصالة واليهود إىل   على املسلمني التوج هتعني  ف، 9114
 تم  إعفاؤهم من الشعائرفيف هذه األثناء بعدد كبري إىل اجلامعة  فرانكوفيني ني مسلمني إيراني ني طال ب
 ذانرتكهم بال دين"، وهفإىل أماكن عبادهتم، ب اذهال نسه ل عليهم قال أحد اآلباء : "إن مل ؛ ةاملسيحي  

 من أخذمسؤوال  عن  ع ني  رجل ثقةوسط :  حل  العثور على  تم  فوجهة نظرهم.  أفضل حبسب ليس
ب اليهود ، "يف بداية القرن، النظام املختص  بالطال  Verdeil . حبسب فرداييرغب إىل املسجد

. هنا،  الـم عتم دإىل النظام  نضم  ة ييف الكلي  املأخوذ به و  نيسلموامل ب الطال  ليس مطلوب ا من يف كلي ة الطب 
فيه وجوده بم القنصل كر  تيالذي اس الرمسي ، ما عدا يوم القد  ةالشعائر الديني   ممارسة نيسيحي  امل غري

ب من طل  حيث ي  ة اجلامعة األمريكي   يف : ةة اليت تسود يف الكلي  احلري  ب يتباهون . اليسوعي ون"بلباسه الرمسي  "
 ؛ يف الكلي ة الفرنسي ة، يكتفون ببساطة "ديينهناك تبشري املساء، "ة يف حضور اخلدمة الديني  ب الطال  

" ) دراسةب مؤس سة كاثوليكي ة يف جمتمع متعد د الطوائف يف هناية ، Verdeilفرداي شانتال الطب 
،  85، ط اإلمباطوري ة العثماني ة، جامعة القد يس يوسف يف بريوت، جمل ة كر اسات البحر األبيض املتوس  

أكثر  القاهرة وبريوت كانواني يف بعض اآلباء اليسوعي   نالحظ مع ذلك، وأمانة  للتاريخ، أن  . (4)(2118

                                                           

(4) Chantal Verdeil, Un établissement catholique dans la société pluriconfessionnelle de la fin de l’Empire 

ottoman, L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, revue Cahiers de la Méditerranée,  75, 2007. 
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التاريخ يعيد نفسه، و  من عددهم ؛ حلد  كانوا يود ون ا، و نيالناجتة عن وجود غري املسيحي   ة للهمومحساسي  
حنو غايته وهو تالقي أبناء  التاريختوجيه مسار  على اإلنسان، ولكن نفسها ت طر ح اليوم املشاكل ألن  

ا أن من الصعب جد  ا إىل االنسجام" و دائم   تاققد  اجلنس البشري" ألن   اجلنس البشري  يف بوتقة واحدة
(، أكتوبرتشرين األو ل ) 8"، اخلميس إدغار موران : "األزمات تول د القوى اخلال قةإىل الوراء. ) عودن

هذه،  صفحات التاريخمن . (5)(شبكة اإلنرتنت : شعوب العامل ، على، بقلم لورانس لوموان 2191
 ومعاونوهم نو اليسوعي   ات بعهاكما   ،والتسامح واالحرتام املواقف الثالثة وهي التبص ر أن   نستطيع أن نؤك د

 أن يكونوا دجر  مب ستهم األكادميي ة، بدعوهتم لعدم االكتفاءؤس  فيما مضى، كانت تبني  الطريق خللفائهم ومل
 ا مدرسة للحياةأيض  أن يكونوا ق األكادميي ولكن ب على التفو  الطال   رفة وت نشئتنقل املع مدرسة

 .الصائب يف العالقة مع اآلخر املختلفالتفكري و 

اهتمامنا وتعنينا ا أيض   نصل إىل نقطة قد تثري، دعونا وإدارة التعددي ة الديني ة ة العمل والتعليمبعد نوعي   .5
ذا يف ه لطالب ؟ لديناا الذي يقوم به كانت اجلامعة تنظر إىل النشاط السياسي  بشكل وثيق. كيف

بعد انتهاء األعمال العدائية يف  ، مباشرة  9121العام وقعت يف  حبادثة مثال وسأكتفي أكثر من السج ل
 جامعي إحدى الكلي ات ويف حرم. املشهد حيدث يف أثناء إنشاء لبنان الكبري يفة األوىل و احلرب العاملي  

 اليومي ة راتذك  امليف  .Huvelin شارع هوفلني ة احلقوق وحرمكلي    مها، و تهمارمزي   امل خيسر ا و د  نعرفه جي  
-Kingجلنة زيارة  وأثناء، 9121: خالل صيف عام  يلاحلادث على النحو التا ، ي روىاحلقوق درسةمل

Craneأن يصبح بني  قراران : تجاذبهي كانذي  الحول الوضع السياسي يف لبنان  كبرينقاش   ، دار
خالل  عنه ي عل نو بدمشق،  احلجاز حىت  بريوت مرور امن  اليت متتد  ة الكبرية اهلامشي   والية للمملكةلبنان 
 حصل ه لالستقالل،على احلكم الذايت الذي يعد   لبنان ، أو حيصل9121( عام مارسآذار )شهر 
يف جريدة  ل انتقداألو   .ة احلقوقكلي    من طال بوكانا ، سليم تقالو ارة عنيف بني رشيد طب   جدل  

                                                           

(5) Edgar Morin : "Les crises génèrent des forces créatrices", jeudi 7 octobre 2010, par Laurence Lemoine, 

site internet : peuples du monde. 

http://www.peuplesmonde.com/spip.php?auteur884
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 رخييتاال متدادهاعن االذي يكمن يف إبعاد بريوت  واالنفصايلالنظام السياسي الفيدرايل  "احلقيقة"
 اد سوريا الكبى مع فلسطني، يف حني رد  تقال  يف صحيفةاّت   دعمب طالبو واالجتماعي الطبيعي 

ة، مع البلدان السوري   قتصادي  إلا الئتالفاوالتعاون مع فرنسا و  الكبرياستقالل لبنان ب " منادي اةاحلري  "
ضطرابات . أثار اجلدل إKing-Craneب أمام جلنة ة العظمى من الطال  غالبي  األمر الذي وضعته ال

، )رئاسة اجلامعة( يومي ات املدرسة AUSJة )ة اللبناني  على الساحة السياسي   اتب وتأثري الطال   على جمموع
لطالب جان جلخ جملد فرنسا ا اليت أعقبها خطاب منهذه احلادثة  (.98، ص  9121،  7، 5

يف مواجهة هذا تضخيم القلق. قامت ب ن هلل" أمام اجلنرال غورورو "رسل مبش   ّتت عنوان واليسوعي ني
، كال اجلانبنيمستشار كلي ة احلقوق لوهو  ، René Mouterde موتارد رينيهب األ أوصىالوضع، 

وقف مل نديمؤي    كانوااليسوعي ني على الرغم من أن   ."إلتزام الصمت" وهكذا توق ف اجلدل بشكل  جلي  
العام إىل باريس يف  امغادرهت ا خاللرمسي   وسلطات اجلامعة كانت موجودة، وي كاحلغبطة البطريرك 

اذ التدبري اإلحتياطي ، لطال  املوج هة إىل ا، كانت التوصية 9191 ب الطال   عل ة وجودألن  ب التبص ر واخت 
 م اجلامعي لضمان اهلدوءر  احل   على سالم وأن حيافظ اجلميع احلقوق ميتهنوا، أن ال  ، أو  تامعة كاناجليف 
 النقاش السياسيتعرف  ،ةاللبناني   لروحل حمور اة احلقوق منذ ذلك احلني، أصبحت كلي  لدراسة. و ل يتاملؤا

 بقيم ؤمنامل، ستقل  والـم ر  احللبنان ا لا قوي  مدى السنوات دعم   ف الذي ال يضعف، وتبقى علىاملكث  
 ة.والدميقراطي   التعايش

 
III( .  لطالب اليوم نار تصو) 

املكانة جامعتنا ثالثة أو أربعة أسس صمدت أمام اختبار الزمن :  تاريخ بني  هذه الصفحات منت   .6
 ز النجاحة تعز  نوعي  قائمة على  والطالبعل م املبني عالقة اجلامعة يف الطالب يف  حيتل هاي ة اليت الرئيس
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، روما يف هذه املسألة ون توجيهاتناقضون يف بريوت ياليسوعي   إىل درجة كان ،ةة الديني  واحرتام التعددي  
 .لعنفواساحة من اجلدل احلرم اجلامعي  احلكمة لعدم جعلالتبص ر و كذلك و 

هي  ثالثة مواضيع حيث سأتطر ق إىل يعرضتفتح المجال واسًعا للجزء الثاني من  األسسهذه 
مطابقة للنظام  أخرى نصوصهات الشرعة و توج  ، و يس يوسفطالب يف جامعة القد  ال" دراسةالتالية : "

ا قبل اليت ذكرهت ي اتسااألسب العمل من الواضح أن  . للجامعة ة"سياسي  و"الرسالة ال خبصوص الطالب
كانت   اليتة الثانوي   ةرسالعديد من تالمذة املد ن  ألل بشكل طبيعي مع مرور الزمن ه  قد س  حلظة، كان 

كبري ومل   بطريقة طبيعي ة بعدد  مكان إىل آخر  نوا يعبون منكاا من جامعة القد يس يوسف  جزء  تشك ل 
 9153-9152منذ يعد يشري  مل"جامعة" مصطلح  إن  كما نعلم،   .ون مسكنهمرتكيف الواقع ي يكونوا

ة على تل   ستقر  كانت قد انفصلت لت  يس يوسفجامعة القد   ة يفالثانوي   التعليم العايل، واملدرسةإىل إال  
جامعة  إىل 9153يف العام  الذين دخلواالفوج السنوي للطالب  العديد من . وبالتايل، فإن  اجلمهور

التعليم بني التعليم الثانوي و  النتقالا إىل منطق منقادينغريبة، تكاد تكون  اأرض   أخذوا يطئون يسالقد  
الطالب  حول مهنةف الكتاب الضخم ، مؤل  Alain Coulon للبوفسور آالن كولون اوفق  و العايل. 

يف ي ب على التحد  الطالب للتغل  بهذا االنتقال ي يؤد  ، كما يصفها  الكاتب،اك أو سب  هنة المب أسوة  
دمج املرحلة الثانية حيث ه على اجلامعة، وي طل ق عليها مرحلة الغرابة، و يف  اخنراطه اجتياز املرحلة األوىل من

. ممارسة مهنة لثالثة أال وهي االنتساباملرحلة ا عيش بشكل كاملجيعله ي وأخري ا، متعل  وهي مرحلة ال
املرحلة ز تمي  تو  م.لتعل  اليت تسمح له با والكفايات م القواعد ويكتسب املهاراتتعل  الطالب تكمن يف أن ي

. شرنقة املدرسة  القواعده القريب. ماضيعليه إحداث قطيعة مع ب ج  تو يو  بالغربة أن ه يشعر بوىلاأل تتغري 
 ، أثناء التسجيل أو يف بداية احملاضرات، متث ل بالنسبة إليه "مسار ا حقيقي اامعةصاالت مع اجلت  الاتنهار. 

ة. ج والتنشئة املختار ا حول البامج واملنه اليقني وهي القاعدة :حلة هي مرحلة عدم هذه املر  : "للمناضل
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أن ه "منتسب " إىل بيئته اجلديدة باملختلفة يستطيع الطالب أن يشعر املتعاقبة  فمن خالل هذه اخلبات
 .ملتعل  من مرحلة الغرابة إىل مرحلة ا أن ه ينتقلو 

قيد التنفيذ تدرجيي ا. يف هذه اللحظة ته خط   يضعو  متدر ب ام، يصبح املبتدئ التعل   ، مرحلةة الثانيةيف املرحل
جبدول  ختتص  مثال  ، ات خمتلفةاسرتاتيجي   عليه أن يبين. جيب قظة ملساعدتهي  متسة جيب أن تكون املؤس  

الطالب : " العمل الفكري املطلوبليس من السهل دائم ا ّتديد أو تنظيم . اجهنهمل ي ة بنائهوكيف أعماله
ه جيب توفري  العمل الفكري   يكتسب هذه املهارة اليت تسمح له مبعرفة أي نوع وأي  كمي ة من هو من

ون متعل  وي الضمني ة للجامعة فيمتلكوهناداء ا، يعتاد الطال ب على قواعد األتدرجيي  " .وضمن أي إطار زمين  
م  داللة على أو "الرتابة" "االلتفاف حوهلا. يستقر ون يف "الروتيني ة م إىل املرحلة لتعل  عبوا من مرحلة اأهن 

 .األخرية، مرحلة االنتساب

ها باع القواعد يف تفسري ة ات  كيفي    . يعرفني املؤس سايت والفكريعلى املستو ي  منتسب ا وهكذا يكون الطالب 
هر يف تظالسري ة  . ال شيء منظ م مسبق ا، وخاصة أن  بعض القواعدا على طريقته اخلاص ةأحيان  وتنفيذها 

 ميكنهة، هش   ، وإن كان بطريقةإىل اجلامعة امنتسب  بصفته  الطالب، خالل املسار. ولكن   بعض األحيان
أن يضع  وقد يتسىن  لهعليه، مبا يف ذلك التعليم، ح ر  قتـ  ا هو م  مب ، يفك را للمعايريمنتج   أن يصبح بدوره

يف ذلك . م الفكري أن يستمر  لتعل  اب جمموعة. وميكن الطال  من أفراد يصبح  الحتجاج.نفسه يف موقف ا
 االيت نقلتهم ي  بعض الق  ل اومالك   ايصبح صاحب   أن ه لطالب "القراءة والكتابة والتفكري" أي  يتسىن  لالوقت، 
آالن كولون، مهنة الطالب. الدخول إىل احلياة اجلامعي ة، ورسالتها ) يتماهى بالتايل بتارخيها، و اجلامعة
ا، لن جيد أي صعوبة وجودي  ا و منطقي  هذه املراحل الثالث الطالب  إذا عاش .PUF ،9118)(6) باريس،

األوىل،  هو عدم السماح له بالبقاء يف املرحلة املهم  انتماء قوي  وموال  جلامعته أو لكلي ته ؛ عيش يف 
خدمات إستشارية وتوجيهي ة وكومعل مني،  ؛ إن ه دورنا كهيئة إدارةا غريب  نفسه دوم ا عتب يستلذ  فيها وي

                                                           

(6) Alain Coulon, Le métier d'étudiant. L'entrée dans la vie universitaire, Paris, PUF, 1997. 
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عدم هتميش الطالب يف  يتلخ ص دور نبيلوهو معهد،  ضيافة يف كل  ة وخدمات حماورة و طالبي  وحياة 
مساعدة الطالب  يفيكمن هذا الدور و  استيعابه ؛منه من دون  التقر بعليه و دون اهليمنة  ومعرفته من
مرتوك ا يف بعض أروقة اجلامعة، و  ليس فقط يف قاعاتو  يكون من جامعة القد يس يوسفعلى أن 

إىل احنرافات ال ميكن إصالحها ؛  لعقل والفكر الذين يستطيعون جر همتوح شني ولصوص لاألحيان إىل 
يس يوسف، مع اإلشارة إىل جامعة القد   متحم سني حاملني لروحكون أن ن نا مجيع ايقع على عاتق فبهذا

ا حقيقي ني أمام شهود   جعلها جزء ا من ا لنكونو  مجيع ا توقيعهاجيب علينا اليت  9185للعام شرعتها مبادئ 
فيكون  نه،ا جزء موكأهن   جامعته ألبد وسوف تبدو لهإىل ا ا جلامعتهوفي   آلخرين. وبالتايل سيكون الطالبا

 .هلاا ممتن  و فخور ا هبا 

 
م ن مكانكنصوصنا القانوني ة عو  شرعتنانص  لنا ولكم ماذا تأعز ائي الطلبة، ، األعز اءها األصدقاء أي   .7
أن  يس يوسف ال تقبلجامعة القد  أن  ة ر بقو  اليت تذك   من الشرعة 6ة املاد  بدأ بم يف اجلامعة ؟ فلندوركو 

 نظر، ال تالشرعة نفسهامن  4ة ا للماد  وكذلك، وفق   ة أو مجاعة عرقي ة ؛جتماعي  تكون يف خدمة طبقة إ
نفسها  4 املاد ةيف رنا ذك  شرعتنا ت على أساس االنتماء الديين أو األيديولوجي. لكن   اهبطال  إىل اجلامعة 

منذ تأسيسها، مم ا  ،ها املسيحيمنظور واألحباث يف  التعليم يس يوسف تأخذ على عاتقهاجامعة القد   أن  ب
، من جانب مجيع املعنيني ب، باملقابلتطل  عالوة على ذلك، "ت .ة تسوياتتها من دون أي  على هوي   يؤك د

 ة.االنفتاح على احلياة الروحي  ة و ة الشخصي  تعزيز روح احلري  اجلامعة االلتزام يف يف حياة الذين يشاركون 
يف جامعة  اللبناينة من مسات اجملتمع هي مساليت  تهاتعددي  ب ،دعوة أفراد مجيع الطوائف الدينية تكمن

ة هذه املاد   . وتنص  املتبادل" والتقديراملعرفة  لتقد م، ممَّا يفرتضهذا ا ا يفاملشاركة مع  يف  ،القد يس يوسف
إنسان  ضمري كل   املطروحة علىة قضايا األساسي  ال "جامعة القد يس يوسف مفتوحة على أن  على نفسها 

 يتخط ىاملتسامي الذي باهلل االعرتاف  املعتاد حنو الطريقاالنفتاح هو وهذا  حول املعىن احلقيقي للحياة ؛
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الظلم. هذا هو اهلل  ة اإلنسان ضد  يضمن حري  ة، والذي يعطي احلياة معناها الكامل و م اإلنساني  ي  الق   كل  
يس يوسف يف منشورات جامعة القد   ،نظامها األساسيو اجلامعة  )شرعةدستور لبنان"  الذي يكر مه

 .(8)(2194بريوت 

ل ّتقيق ميع من أجاجلعلى مبدأ مشاركة  تنص   8ة املاد   أن   بغية اكتشاف إعادة قراءتنا للشرعةلنواصل 
 ة ليسي  ضرور ة : "املشاركة يف هذه العملي  ب للطال   ري املكان الصحيحوفتمستقبل اجلامعة و حاضر و 

ب الطال   إقصاء ال يتم   .ه"تعزيز  رميي ة اجملتمع الذي تنوعمن أجل  فحسب، بل بالنسبة إىل مناخ اجلامعة
من  39ة مبوجب املاد  ، على سبيل املثال، املشاركة يف تطوير برامج دراستهم، و منهمطلب ي   بلمنها 

املبادئ  هم. وبالتايل، فإن  منهم املشاركة يف إدارة جامعت بطل  ي   الذين املعل منيب النظام الداخلي، أسوة  
ة واالنفتاح ة األكادميي  ري  يوم : مبدأ احل تنفيذ كل  ة قيد المبادئ توجيهي  البدء، منذ  هي، شرعةالرة يف املقر  

نا األساسي ة، وااللتزام ياراتخلس س   تؤ اليت ةاملسيحي   ، ووجهة النظرورفض التمييز واإلقصاء الروحي  
اجلميع يف مسرية  شاركةموالعمل بال كلل من أجل  واالحرتام املتبادل والعيش املشرتك  التسامحب

 .جامعتهم

   
احلياة جاء إنشاء جلنة دائمة من ة مكاهنا يف اجلامعة، ياة الطالبي  إلعطاء احلا ، وسعي  يف اآلونة األخرية. 8

مكو نة إنشاء جمموعة  . وهكذا ت  اهاهتتوج  و  الشرعة غرضل جملس اجلامعة ليرتجم وجيس د ب  من ق   الطال بي ة
جال احلياة قة مبمجيع املسائل املتعل  بشأن  تهاات ومتابعاذ القرار خت  ال مساعد وجملس من مسؤويل اجلامعة

هذا ن يتكو  ؛ ب على للطال  األلس اجملتأسيس  ت   ،. من ناحية أخرىتزامات اخلاص ة باملواطنةلة واالالطالبي  
لي النوادي وغريهم من ممث   رابطات القدامى واملندوبني األكادميي ني من نتخبنيلني م  من ممث  اجمللس 

 اهلدف من هذا املنتدىو واجملتمع.  ة والثقافة والفكراملواطن جماالت شطة يفاة النات الطالبي  اجلمعي  و 

                                                           

(7) Charte et Statuts de l’Université, Publications de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 2014. 
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ة يف قة باحلياة الطالبي  ة املتعل  ة والسياسي  ة واالجتماعي  ة واألكادميي  : مناقشة مجيع املسائل اإلداري   بسيط
يف ا الطالب شريك   من يف مجيع اجملاالت اليت جتعلمع ا شاريع امل بناءيس يوسف، واقرتاح و جامعة القد  

يس يوسف من جامعة القد   حقيقي لروح ناقل . فالطالبج أو عابر سبيلد متفر  ليس جمر  حياة اجلامعة و 
ا بيد بعض احيرتمون بعضهم  يعيش فيه مواطنون ، هبدف بناء لبنانجيل إىل جيل من أجل  ويعملون يد 

 خري بلدهم.

 

 (غامضةعات توق  حقائق و  امتحانفي )الرسالة "السياسي ة" للجامعة  

!  حزب غري املنخرط يفيف حزب أو املنخرط ، ةة السياسي  يف العملي   رك! الطالب املشااملواطن طالب ال .1
تعين  من دون االلتفاف حول إشكالي ة ،، يف ضوء احلوادثجد ا كيف ال نتطر ق إىل هذه املسألة اآلني ة

: ما  السؤال التايل األمر يطرح على األقل  ا من املشهد اجلامعي اللبناين ؟ يف الواقع، هذا جزء   ولووتثري 
هبا على طال   ة يف جمال تنشئةيسوعي  ة مسيحي ة و لبناني  جامعة  تقوم بهينبغي أن  هو الدور الذي ميكن أو

املزدوج السياسي واجملتمعي ليس سوى  ة ؟ املشهد اللبناين حيث االستقطابوالسياسي   الوطني ة مي  ق  ال
ة ل رساليسه   الوجه املرئي من "العنف" جتاه اآلخر املختلف بانتمائه السياسي واجملتمعي، هل ميكن أن

 ؟هذه  اجلامعة

ة ي  اجلامع ة املؤس سةبشد   التغيري الذي طاوللإلجابة على هذا السؤال، جيب علينا أن نأخذ يف االعتبار 
 سعىفاجلامعة كانت ت .العشريناألخري من القرن  ربع الحىت  و  املستوى الدويليثة على التقليدي ة واحلد

 ولكن   .اأو ديني   اأو قومي   اسياسي   ، سواء كاناأليديولوجي   بالطابعا وومسهم هبطال  لتشكيل شخصي ة 
بشمولي ة األحيان من  يف كثريمل تعد تؤمن  ،ما بعد احلداثة جامعة اليوم اليت نطلق عليها تسمية معةجا

، نامج ا عن التقليد أو العقل كان  ، سواءا لنموذج م سب قب وفق  لاعي تنشئة الطتعد تد   ملو عمل العقل 
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يف  .م املهيننتائج التعل  من أي وقت مضى ب تم  أكثرهتو  تنشئةلل األطر العام ة برسم كتفيت اهولكن  
، أو لالقتصاد الليبايل املفتوح اوفق   أمريكي كنديكانت من أصل ، سواء  ةة احلالي  ات األكادميي  األدبي  

حييل يف كثري من  ر يجا مالمح اخلخصوص  تعبري "مالمح الطالب" و  ، فإن  ة بولونياعملي  ل أورويب وفق ا
ته على صورة اجلامعة وليس الذي يرتك بصما وأصل الطالب املنتسب والكفاياتاملواقف  األحيان إىل

كانت ه. املاضي حيث  ر تب   تركييبم مبعىن فكرة التقد   تربطما بعد احلداثة تعد  خبالف احلداثة، مل .العكس
هذا القدر من الوعود  مل يف طي اتهحيال املستقبل  ، يف حني أن  أبد ا يف مهم تها، ال جيمع تعجزالسلطات 

املتسارع  النمو  ، بالنظر إىل امتام   هو غري واضح ومتقل ب، و (حبسب الفوضوي نييه "ال مستقبل !" ما نسم  )
م أو ي  هذه الق   ة ونقلالروحي   أو الوطني ة، ةدائمالالقيم  التحد ث عنيف هذا السياق،  .ي ةعمال اإلنسانلأل

اجلامعة فأو ّتد ي هرقل  ،الزمن عليهعفا وقد يبدو  تزويد الشباب بروح املواطنة والرغبة يف التغيري قد حىت  
 غالب ا ما مل تعد تتكف ل هبذه الرسالة. 

 (الدائمة عات)التوق  

 ة يفاالجتماعي  ة و وظائف األكادميي  ال يفرت ات اليت أث  التغري   ، على رغمولكن يف جمتمعنا اللبناين .91
... (  عجز أخالقي ومعنويمفرط، ختص ص ، ةم اجلامعي  احر يف األ اجلامعة )وقت أقصر يقضيه الطالب

ذب أكثر من ة الزعيم هي اليت جتشخصي   بالسياسة حيثلطالب ل طبيعة العالقة اإلشكالي ةعن  فضال  و 
ل شخص  يقو ، كما انالحظ دائم   املختلف، السياسي والرغبة يف أخذ موقع بالنسبة إىل اآلخرشروع امل

 مرحلة ما وثة منور املرؤية اجلامعة ب متشب ثني أن  الناس يف لبنان ال يزالون" ،ةة اللبناني  ي  ع اجلامعائقلو ا يرصد
 عاتوالتوق   الوقائع يف حمنةة يف لبنان لجامعة الكاثوليكي  لة السياسي   الرسالةود، باسكال حل  )" قبل احلرب

( فبايرشباط )، ة يف لبنانمستوى اجلامعات الكاثوليكي  على ت للتفكري عدَّ أ   وهي رسالة، الغامضة
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ني بالنسبة إىل األكادميي  ، وكذلك ةوسائل اإلعالم غري احلزبي  و  الرأي العام،بالنسبة إىل ف  .(7)(2194
. ها وواجباهتايف مهام   بالتقصري سوف تكون مذنبة ، وإال  التالية أداء املهام  أنفسهم، اجلامعة لديها واجب 

ة. ثاني ا، جيب أن سلمي  الو  اضحةوالو  ممارستها النزيهةة وتعل م الدميقراطي  م ي  تلق ن اجلامعة الق  ، جيب أن ال  أو  
. ةة اللبناني  إصالح احلياة السياسي  أن تسهم بنشاط يف ّتديث و  هاة ميكنطالبي  تساعد على خلق حركة 

عيش الوتعزيز ة بتشجيع م اجلامعي  احر ع الديين يف األ، من خالل حسن إدارة التنو  ا، جيب أن تساهمثالث  
 .ا يف توحيد اللبناني نيتهمهم   لتتمث   ةومواطن   نسايناإلل و صياأل لبناينالشرتك امل

نادي أن وتبعض األصوات تعلو ق بأحداث وقعت يف بعض اجلامعات، فيما يتعل  دوم ا و يف هذا السياق 
يف خصومهم أعداء، مم ا يكشف عن نقص يف الرتبية اجلامعة احلوار بني الشباب الذين يرون  تشج ع

 ة ّتض  هذه األصوات السياسي   اهلجرة.ي إىل اليأس و ، ويؤد  لبنان ،نفسه وعدم الشعور باالنتماء إىل البلد
، مع على اللقاء والتبادل بني األشخاص ال حيث  برنامج تعليمي فع   جامعة القد يس يوسف على بلورة

 م يفوإلغاء الفجوة بني التقد   ةالسياسي   ة املعتقد والرأي. يتوج ب على هذا البنامج توفري الرتبيةاحرتام حري  
ر حمتوى هذه أن نقد   ال يسعنا إال   أبسط قواعد العيش املشرتك واملواطنة. ة وجهلاكتساب املعرفة العلمي  

ا. ولكن نستطيع أن نتساءل بطريقة مشروعة ونطرح اهتمسؤولي   ا يضع اجلامعة يف لبنان أماممم   النداءات
من نوع  وتشج ع تبادال   تتحر كأن اجلامعة  : جيب على ةسياسي  الحزاب خمتلف األ علىالسؤال التايل 

 أنتم، أعضاءو التايل تعزيز العيش املشرتك. وب ااحلوار القائم على االحرتام بني جدراهنتربية على و ، سياسي  
على املواطنة واحرتام  أيض ا الشباب كمأنصار  ة تنشئةمسؤولي   ة، أال تتحم لونات السياسي  األحزاب والتيار 

ة أن ؟ أال تتحم لون مسؤولي   ألواهنم النظر عن  األخرى، بغض   على األحزاباملختلف بانفتاحكم  اآلخر
 املواطنة ؟تكونوا األوصياء على العيش املشرتك و 

                                                           

(8)  Pascale Lahoud, La mission politique de l’université catholique au Liban à l’épreuve des réalités et des 

attentes ambiguës, papier préparé pour une réflexion au niveau des Universités Catholiques du Liban, 

février 2014. 
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 ()المشاكل والتحد يات

ة ال ميكن أن خيفي املشاكل اليت والسياسي   لرتبية على احلياة املواطني ةا ضرورةاالعتبار  األخذ بعني .99
ني ة الوقائع السياسي ة غري املؤاتية اليت تتعارض مع كل  اليومي و مواجهتها يف الواقع  يتوج ب على جامعتنا

ة طابع اهلوي  يف بضع كلمات : امل املتضاربة ص هذه العو ملرء أن يلخ  اطي بة يف هذا اجملال. ميكن 
 االنتماءمن حيث  بفرض حصص يطالب بعضهمز لدرجة أن  عز  تي الذي تت سم به اجلامعات واجلماعات

ة يف اجلامعات االنتخابات الطالبي   طو رة وتب الشباب يف األحزاب السياسي  هتميش الطال  اجلماعي ؛ إن  
النتخابات، اهلذه  ة الواسعةالتغطية اإلعالمي  ا أيض   جيب أن ننسى. ال مها مبثابة نوع من اختبار شعيب

مصائب  ، كما لو كانت مسؤولة عن كل  اجلامعي ةة السلطات ليها يف كثري من احلاالت فقدان مصداقي  ي
   .البالد

ة مثل ي  جامعرابطات قدامى الطالب يف مؤس سة ز على معاين انتخابات أن أرك   ، أود  يف هذا اإلطار  
نتائج هذه االنتخابات يف بعض األحرام اجلامعي ة حض ت أو باألحرى  ، ألن  جامعة القد يس يوسف

املطبوعة مل  قني يف وسائل اإلعالم. العديد من املعل  بالصراع بني الطال  كبري   أثارت هذا العام وإىل حد  
ال يف جامعة القد يس يوسف. وأنا ا خصوص  االنتخابات يف اجلامعات و  التشكيك يف صح ة عنيتوانوا 

هلذه االنتخابات طاملا  يدعو إىل وضع حد   يس يوسفجامعة القد   تيار بني مديري أخفي عليكم وجود
وراء تنظيم يوم : على رغم الني ة احلسنة  يف حمل ها ووجيهةاألسئلة والتعليقات  .يتغري   البالد ال وضع أن  

ة االنتخابات جمر د جزء من طقوس لدميقراطي  هذه تصبح  أملالدميقراطي ة يف جامعة القد يس يوسف، 
م ر  يف احل  سياسي اجلماعي أو ال ك السياسي للبلد والتحي زالتفك   إلعادة إنتاج مفقودة ال ت ست خد م إال  

هل  ؟ على صعيد اجملتمعوجود ملا أي شيء آخر سوى تكرار الصدعهل تقوم االنتخابات ب؟ اجلامعي 
عة أو بعض اماجل لة منممو  ة حزبي  لرابطات قدامى الطال ب برنامج آخر غري برنامج تنظيم أمسيات 
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ة غائبة عن احلياة األكادميي   رابطات قدامى الطال بة ؟ أو  ليست رسالة األنشطة األخرى غري املهم  
بات هذه االنتخا عطاة إىل اجلامعة عن طريقـم  ال ضافةـم  ة الجيابي  اإلقيمة الجامعة ؟ ما هي ة للاالجتماعي  و 

 95-2194محلة  ون أن  لمواطنة ؟ هل تعلمي اتنا املضاد ة لسلوكدوسها ال تاملشرتكة، لبناني تنا، أ تناقيم؟ 
ا ذ حالي  فَّ نـ  كما يـ  النظام النسيب،   من الواضح أن   يس يوسف ؟سات جامعة القد  مؤس  قد بدأت يف بعض 

وجيعل الصدع راديكالي ا بني الفصائل  ستقل  املصوت ال، يلغي مقف لة يف جامعتنا مع قائمة واحدة
. لى جدول أعمال جملس جامعتناستكون عاالنتخابات على ة احلفاظ مسألة أمهي   . أعتقد أن  املختلفة
رسالة رابطات قدامى  توجيه من أجل إعادةب مع الطال  مباشر صريح و حوار  يف حالةحنن لذلك، 
أن  . يف هذا السياق، أود  يف جو  مالئم تخاباتنإلاتتم  ليس يوسف ودورها يف إطار جامعة القد   الطال ب
نا ألن   ،بمعاقبة وطرد الطال  ت ليس ،يف جامعة القد يس يوسف اخصوص  يف اجلامعة، و  رسالتنا أقول إن  

من وضع األنظمة قيد التنفيذ جتاه األشخاص الذين يشك لون  . ولكن ال بد  قبل كل  شيء أهل تربية
 هو الدراسة بأمان طالب حق كل   داث األخرية (، ألن  جرى يف األح خطر ا لآلخرين وألنفسهم )وهذا ما

 .أيض ا ةحري  كل  بو 

 
IV. ( جامعة القد يس يوسف على طلب الطل بأجوبة) 

سوف نكتشف في الجزء الثالث . أمام كل  هذه القضايا ويف مواجهة  هذه احلاالت اإلشكالي ة، 94
ب من رغبات الطال  تعتزم جامعة القد يس يوسف االستجابة عملي ا ل، كيف واألخير من هذا الخطاب

أكادميي ة واجتماعي ة وإداري ة تشج ع مشاركتهم يف حياة اجلامعة. صد قوين، أي ها الطال ب  خالل تطوير بىن
ا ليست مسألة  يسر ين أن أعلن ندين به لكم.  ولكن ه حق   إي اها كم بة هنبطي  بادرة أو  خطوةاألعز اء، إهن 

 دائرةت  إنشاء جملس اجلامعة :  لصاحلها ت مؤخ ر اصوَّ داخل جامعة القد يس يوسف  دائرةلكم عن إنشاء 
موع أنشطة النوادي وورش العمل جملللطال ب وخاص ة   راط املهين  منذ بداية هذا العاماحلياة الطالبي ة واالخن
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صحيفة  إطالقواملشاريع اخلاص ة باملواطنة. العديد من املشاريع على جدول األعمال، مبا يف ذلك 
يف حني أن  سلسلة من  الطال ب أجل ومن مع الطال بوحمر رة جامعة القد يس يوسف لطال ب أسبوعي ة 

 خنراط املهين هو جواب هلمومكم، اإلالدائرة . يف هذهنوادي الطال ب قد ت  إنشاؤها أو تفعيلها
منذ هذا العام ممث لون عن  لس األحرام اجلامعي ة، سيتواجدلالستعداد والشروع يف العمل املهين. يف جما

املدراء، بدعم من مداء و الع .املبتكرةالمهم حساسي ة وأاأل  عن حاجاهتمالطال ب قادرون على التعبري
د أنا متأك   .ةلألنشطة الطالبي   وكذلك ةاألكادميي   هممومهبم وهلطال  اإلداري ني، يعطون املزيد من وقتهم ل

  والفكريالتعبري الفين  املشرتكة و  اتبناء جمموعات من املهار على و  ،واملخاطبةة على اإلدار  التنشئة من أن  
املناقشات حول املواطنة  ة، من دون استبعاد إمكاني  امكاهن أخذست  السياسي واملدينحىت  واملدين و 
 .يس يوسفإىل جامعة القد   واالنتماء

  
 القد يس يوسف. هي تريد أن جتعلاليت وضعتها جامعة ة الرتبوي   األهدافالتذكري ب من املستحسن ولكن

ات املتعل قة باملعارف والنهج املنبثق والتقني   ات على صعيد االختصاصاتكفاءال (9 : هبا ميتلكونطال  
واطني ة املة و جتماعي  اإلهارات امل (3نقدي ؛ التفكري الي و تحليلالنهج ال (4أيض ا من األحباث ؛ 

مبا يف ذلك الكفاءة يف امتالك ثالث لغات(، يف إطار لبناين ) تواصلي ةالة و روحي  الة و عالئقي  الة و خالقي  األو 
يد من العمل الشاق ب املز ، األمر الذي يتطل  اآلخر سوء الفهم وإقصاءفيه بشكل متزايد جدران  تعلو

دة املتعد   نفتاح على االختصاصات املتداخلةاإل (2 ؛ واالحرتام املتبادل لتوفري تنشئة على العيش املشرتك
. نفتاح على العاملاإل (6؛  تزام يف التنشئةلواال ةذاتي  ال ستقاللي ةاإل (5باملشاريع ؛  والقدرة على التعه د

 ب، مبا يف ذلك جتن  ملعرفة واالعتبارات األخالقي ةا يف ّتقيق هذه األهداف هبدف النمو   تعتزماجلامعة و 
يف  ستقبلهم املهين  مل ب من االستعدادلتمكني الطال  وذلك ، التصر ف غري األخالقي مبعلومات الغري

د عن أن يكون مسؤوال  ومرافق ا يف دراسته ويف نو ه الشخصيالطالب  أفضل الظروف. هلذا، يتوج ب على
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بشغف ونشاط يف مجيع أنشطة املشاركة م له. سيقوم الطال ب بدَّ ـم قاحلاجة واالستفادة من الدعم ال
ر د من اجملو ر د من روح الطائفي ة اجملتصر ف ال مراعنيقتـ ر ح عليهم، اليت ت   ي ةاحلياة الطال بي ة واملواطنو  التنشئة

 .لآلخر املختلف امهت  الاو  االستفزاز

جيب أن نعرف أن  جامعة القد يس يوسف هي مؤس سسة غري هادفة للربح وبالتايل ال تسعى لتحقيق 
ر الفائض السنوي  الدراسي ة اليت يدفعها الطال ب. ي عاد استثما اح والفوائد من الرسوم واألقساطاألرب

. باملئة 16بنسبة تفوق الـ  األقساط الدراسي ة موازنة جلُّها منعلى وتستند امليزاني ة احلالي ة  لتطوير اجلامعة
أصدقاء ي عر ض على قدامى الطال ب القي مني وعلى ملشروع متكامل جلمع التب عات سوف يتم  التحضري و 

اجلامعة الذين ي لت م س منهم دعم عمل أم هم املرب ية مهما كان مقدار مسامهتهم. ومع ذلك، جتدر 
اإلشارة إىل أن  املبلغ اإلمجايل للمساعدات الذي ي عطى إىل طال ب جامعة القد يس يوسف للعام 

طة على دفعات، قروض مقس  وقروض مصرفي ة و  ، يف شكل م ن ح  دراسي ة برأس مال ضائع2192-2193
، قر ر جملس اخلدمة اإلجتماعي ة منح مبلغ 2194-2193للعام و حواىل عشرة ماليني دوالر.  تبلغ

تتحم ل اجلامعة  بشكل أنإضايف بقيمة مليون دوالر ملساعدة الطال ب املستفيدين من القروض، 
تبار ا من السنة املقبلة، عاو  .باملئة من جممل القسط 41الفروقات عندما يتعد ى القرض املصريف الــــ 

يف  إىل اجلامعة منحة دراسي ة للشباب املنتسبني 251سريتفع برنامج املنح الدراسي ة للتمي ز حىت  يصل إىل 
 يجري تنقيحه وإعادة النظر فيه، تضامن ا مع طال بنافنظام امل ن ح للجدارة أم ا  .السنة الدراسي ة األوىل

 .اجملل ني

كادميي ة بغية ّتسني خدماهتا أأود  أن أقول لكم أيض ا إن  جامعة القد يس يوسف هي حالي ا يف ورشة 
، منذ بداية السنة األكادميي ة املقبلة، سيتم  يلبغية تنشئة أشخاص مهني ني مؤه لني أفضل تأهيل. وبالتاو 

ىل ساعة وربع إم  ختفيضها تغيري اليوم األكادميي، وحص ة اليوم اليت تستغرق ساعة ونصف سوف يت
يتم  أيض ا إعادة صياغة و . املستقطع بني الدروسوقت الاختصار  كذلكيتم   و دقيقة(.  95)ساعة و
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. وسوف يتم  اقرتاح حفنة من على املهين  اكتساهبامناهج البامج وفق ا للمهارات والكفايات اليت جيب 
جامعة القد يس  يف )أو املواد  اإلختياري ة( مية "إختياري اتتس اري ة املغلقة املشرتكة تندرج ّتتاملواد  االختي

ا موز عة على مدى ثالث سنوات من احللقة 97يوسف" وهي متث ل  األوىل، وذلك منذ  الدراسي ة رصيد 
املقبلة ؛ هذه الباقة من املقر رات ستتأل ف، من بني مواد  أخرى، من مقر رات تتناول بداية السنة األكادميي ة 

فالطالب هو  األخالقي ات والرتبية على املواطنة واحلوار بني األديان ومدخل إىل علم االجتماع والسياسة.
 حائز على دبلوم من جامعة القد يس يوسف وليس متخص ص ا يكتسب املعلومات فحسب، ولكن ه فكر  

 م اليت يشهد هلا.ي  مثق ف يشع  بثقافته وبالق  

 
ا البارزين ميهمعل  و  جامعة القد يس يوسفالممي زين، حضرات المدراء والمثب تين في اء ضيوفنا األعز  

 ها القي مين،بطل  و 

فعل  تأكيد األساسي ة يف إعادة ةمهي  األعلى  دت  أك  كنت  قد ،  ليوما يف مثل هذا ،يف العام املاضي .93
الرسالة  . نظر ا إىلوتعل قنا بالعيش املشرتك انتمائناجتديد لبناني تنا كعامل أساسي للوحدة و يف  ناإميان

 تسامه اليتامعة "هذه اجلإىل رئيس  طاةـم عالة الفكري  ة و دود السلطة األخالقي  حل جلامعتنا، ووفق ااإلنساني ة 
وهي قيمة إنساني ة لبناني تنا هذه. فكرة على ة أخرى مر  و ة بقو   " لدينا واجب التأكيدونو ه يف والدة لبنان

رات تطو  ال، اليوملقول بأن  لبنان هو رسالة.  اسياسي ة وأخالقي ة دفعت قداسة البابا يوحن ا بولس الثاين إىل
اللبناني ني يف التناقض ق غر  اليت ت  السياسي عن حمتويات اخلطاب  نا، فضال  ة من حولنا واملهد دة عندكارثي  ال

، ةة اللبناني  اهلوي   ر أن  ظه  ت  أظهرت و وجه ا لوجه،  وتضعهم يف مواجهة مستمر ة السياسي، االجتماعي و 
صبح وت سياسي ة تأصبحوبالتايل ، اة العظمى من  غالبي  حقيقي ة لل قناعة لكن عابرة ظرفي ةة د ني  جمر   تليس

من الناحية الوجودي ة واالجتماعي ة ال جمال أن يرتكها أحد من اللبناني ني يف وقت طغت  نوح"نة "سفياليوم 
وأنستنا بعض قضايانا  ا على قلبناعزيزة جد  ة الة والشرقي  هذه املنطقة العربي  هبا ليت اليت ابت  الفيضانات  فيه
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زالت جامثة على  لعريب وكذلك قضي ة فلسطني اليت مااملصريي ة مثل قضي ة املواطنة والدميوقراطي ة يف عاملنا ا
 أرضنا وقلوبنا.

من مجيع القوى  ال  ّتو   انبيتطل   ة يف تصر فاتناة اللبناني  اهلوي   إىل لبنان ودمج االنضماميف الواقع، إن  
 بدون مواربةمع الدولة التضامن حان الوقت أن يفك ر البعض ب .املتواجدة على األرضواملؤث رة سياسي ة ال
بإصالح  أن يقبلوا نياآلخر  علىو ة. حبسن ني   حول املصري تفاوضقيام بالة للسياسي  مع وجود إرادة و 

لواقع، . يف ا وتعزيز مكانتها الدولة معقولة حلفظ  أنظمةسات الدولة، مبا يف ذلك إنشاء ؤس  عميق مل
ّتت أديرت ة كما الدولة اللبناني  يزالون يفك رون بال ني لبناني  السياسيني ال أن   بعض علماء السياسة يؤك دون

وتقود يف هناية  لبنان فيها منلسياسة تقوم نقطة البداية احلايل ة وال يفهمون الزخم الوصاية السوري  
أو ة قوي  مستقل ة و االنضمام إىل دولة  نعلنفال يكفي أن  .مكان آخر إال  لبنانإىل وال  املطاف إىل لبنان

ا على اآلنمن رؤ قامة دولة عادلة وقادرة ؛ جيب علينا أن جنإرغبة يف ال وتقدمي  اقرتاحو  التنفيذ وصاعد 
نيافة  على ّتقيق مصاحل مجيع اللبناني ني، األمر الذي شج عداء وقادرة األدولة قادرة على رؤية ل
 .على نطاق واسع إصدار مذك رته الوطني ة وعرضها على دينال بشارة الراعيالكار 

اليت تفتح  واملسدودةاملخيفة  هاآفاقاطر مثل هذه اخليارات و خم على حزينخري دليل  ة هيالسوري   املأساة
ا ، وفق  يستند التدخ ل يف الشأن السوري ال ميكن أن. و الباب أمام كل  التي ارات املتطر فة غري املقبولة

اليت شهدنا  الوساطة ، تلكواحلوار الوساطة مبدأ ة والعاطفي ة، إال  علىالفكري  ة و تنا األكادميي  لقناعا
ا مفيدة وتؤتى أمثارهاومؤخ ر ا باألمس  قيد  رةالدولة اجملاو  وهنوض يوضع منطق املصاحلة ، وبالتايل أهن 

آلخر نتصار جانب واحد على اال لسنا حباجةفاجلميع، صاحل مل . إذا كن ا حق ا لبناني ني، نعملالتنفيذ
ل جمموعة من تدخ  ونتائج النظر عن تأثري  . بغض  ةة الداخلي  ي  السياسلعبتنا يف  ه ورقة راحبةوجعل هقاضاتمل

وا، يف ر تذك  يتمك ن مجيع السوريني أن يمن الضروري أن اللبناني ني أو جمموعة أخرى يف هذه املذحبة، 
م كما يفعل جهن   الرهيب إىل ا اإلحنداربهم هذلتجني املستقبل القريب والبعيد، أن  جرياهنم مل يتصر فوا إال  
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من معاناة الالجئني بيننا يف إطار تنظيمي ف للتخفييف زخم  من اإلنساني ة األخوي ة الكثري من اللبنانيني 
ا يف املستقبل  املوقف هذا. مع ا نيوالسوري   نيحيمي اللبناني   الذي يعمل على املصاحلة ألن يكون مفيد 

ا أن ال جيب أن مينعان اإلنساين إال  أن  هذا التضامن وهذا الواجباللبناني ة ؟ -لتوطيد العالقات السوري ة
أن يستوعب ويدير وملد ة طويلة هذا التدف ق الذي بعد ... هل سيتمك ن لبنان حنو املستقبل بواقعي ة نتطل ع

مليون يف العام  3أو  2ال هناية له لالجئني السوري ني على أرضه والذين ميكن أن يصل عددهم إىل 
 من دون هتديد توازنه ووحدته ؟ 2195

ى ما هو أقرب عل بطريقة أفضل ون بقيخياراتنا  نقيساء، لاألعز   ونواملعل مب الطال  أي ها شيء،  كل    فلنفعل
وسوف يكون الوقت قد فات كما عرفناه وكما حنلم به ،  البنان لن يكون ممكن   وإال فإن  الشامل إىل اخلري 
 ! الستعادته

من واجبها إنارة الطريق اليت يتوج ب على  رى، تةرسالتها التارخيي  ة لوفي  ال يس يوسفجامعة القد  إن  
عن  كشفتو  منافعهااليت هلا  ي ةملرحلة التوافقسات الدولة من اؤس  واليت ستسري مب هاعبور اللبنانيني 

جيب ة. احلري  على أساس املساواة والعدالة و  القائمةواطنة املديثة و احلقانون المرحلة دولة إىل  ،تهاحمدودي  
فيما ة ة والدستوري  الضمانات السياسي  بع تمت  اجلماعات اللبنانية، من دون أي  استثناء، ت أن  التأك د أيض ا 

ا مسرية ومسار معق د قوقها ومستقبلهاخيتص  حب من أجل ا على التفكري مع   او جيرؤ أن ني يدعو اللبناني  . إهن 
جامعة  لتتمت عدعونا إىل مضاعفة جهودنا يكما   ،وعلى القيام باإلجناز الفكري املشرتك اخلري العام

واملساعي الرتبوي ة من أجل ّتقيق هذه  األطر نشاءإلها و هدافرؤية واضحة ألبيس يوسف باستمرار القد  
مشرتك جامعي ذلك يف إطار مرصد و بالتشاور مع اجلامعات اللبناني ة األخرى، التنشئة على املواطنة 

من ميكن أن تساهم،  اليت ةإىل األجيال الشاب   علينا أن نصغي قليب. من كل   أدعو لتأسيسه لتعزيز املواطنة
وتكاد اليوم اليت ت ساء معاملتها احلقيقي ة ة شيء من األخو   يف إقامة ،واملدين خالل سلوكها االجتماعي

ودميوقراطي ة  هيمنة على اآلخر ختالف ثروة وليسالة اليت ترى يف االدميقراطي   متارسأن تكون مفقودة و 
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حباجة ماس ة إىل استقرار وأمان الحتواء التدف ق اخلطري هلجرة شبابنا إىل بالد االغرتاب اليت ت فسد لبنان 
 وجتعله يتنازل وتعر ض مستقبله للخطر.

 أعز اءنا املعل مني والطال ب،

 : مرورناسبتنيتحف ظ مبا مع بعض الولكن رمب   ّتتفل جامعة القد يس يوسف، خالل هذا العام .92
ة احلقوق، ألن  الدراسات يف العلوم كلي    ي ة يف إطارقتصادالعلوم اإليف  ا على إطالق اإلجازةمخسني عام  
 أراد وقد .9171العام يف  ي ةقتصادالعلوم اإلة نشاء كلي  إلمهَّدت  9164ام عاليف بدأت اليت  اإلقتصادي ة

 يف هذا العامو  .إنشاء رابطة القدامى اخلاص ة هبم وملناسبة هذه الذكرى ار  مؤخ   القدامى هذه الكلي ةخر جيو 
 والسينمائي ة الدراسات السمعي ة والبصري ة معهد على تأسيسعام ا  25 أيض ا، حنتفل بذكرى مرور

IESAV ،الرائعة ني ة والتقني ة الف الضوء على املهارات فسل ط الذي قام بشكل كامل بتأدية رسالته الشهري
ا ا لبناني ا وعربي ا ودولي ا حقيقي  عد  املسرح، ب أو يفالسينما  يف، سواء الذي أعطىو ، شبابنااليت ميتلكها 

على  941عام الب إن  جامعة القد يس يوسف تستعد  لالحتفال بعد أشهر قليلة لنقل أيض او . ورائع ا
اه العودة إىل اتأسيسه هناك على  .ل ملستقبلهاأفض من أجل تصو ر ،قيمها، إىل رسالتها و ذاتي تها باجت 
ة برنامج هذا العام : االجتماع السنوي للجمعي  يف  ندرجستهذا االحتفال من  ثالث مراحل بارزةاألقل  
، وتنظيم مؤمتر دويل حول التعليم 2195( مارس) ة يف جامعتنا يف آذاراد اجلامعات العربي  ّت  ال ةالعمومي  

ليهم يف مجيع لقدامى وممث  ة للطال ب االعام   الروابط يف هذا اجملال ودعوةخلبة جامعتنا العايل بأثر رجعي 
فيها احلياة  تت قد اتمعي  على مستوى اجلامعة جب ،دةجي   اآثار   فعلي ا عمل القدامى ي نتجا، . حالي  أحناء العامل

وعمل  ؛ طالب ختر ج من جامعة القد يس يوسف هوي ةالضوء على  د ويسل طيوح   ادّت  من خالل إ
يف حني أن   جنيف، يفيف قطر و  ا للتو  مت  تأسيسه جديدتني نيت، مبا أن  مجعي  إىل اخلارج وس عبالتالقدامى 

 مونرتيال. يف سوف يتم  تأسيسهاأخرى  مجعي ة
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 أي ها األصدقاء، 

 ،جامعة القد يس يوسف أن  بقتنع علينا أن ن جيبا، طالهب  بامعة اجل إلهناء هذا العرض حيث التقتو 
، الغد احلوار ملواصلة بناء لبنانكانت وال تزال مساحة للتبادل و هبوي تها اللبناني ة واملسيحي ة واليسوعي ة،  

ا ويصبحوا مواطنني من أجل مع   وام  تعلأن يلتقوا ويني يع اللبناني  مج م حيث ميكنمكان للتعل  وهي أيض ا 
 املهين   لإلعداد مركز اكون ا أن تدائم  جامعة القد يس يوسف اول ، سوف ّتنفسه تالوقلبنان. يف 

يف  ،صاتبعض التخص   ة يفاإلجنليزي  حىت  و  لبناين أو ناطق باللغة الفرنسي ة كل    يستفيد منهيستطيع أن 
 جلودةبا دوم اامعة اجلتتمت ع  . حنن نريد أنالفرنكوفوني ة املتني باألسرة وارتباطها نظامها وروحها احرتام

وهذه اجلودة ال ترمي إىل إنتاج طال ب ممي زين فقط يعملون من أجل التغيري، بل إن  جامعة مثل جامعتنا 
إرث ا تربوي ا من املعارف األصيلة ومن الق ي م اإلنساني ة اليت  ويكر الرؤيينبغي هلا أن تستمر  يف إنتاج الف

هبا مجيع طال   شاركتي على أن، وحنن نصر  ميهامعل   بفضل سيتم  و  هذا ويتم   ؛تتأقلم مع الواقع املعاصر
احلاضر من أجل شغف  م والبحث مهالتعل  ا حيث اعل جامعتنا مكان  جل جييها القدامى أيض ا هذا اهلم  خر  و 
املشرتك ة والعيش اإلميان والثقة والعدالة واحلري   ا فائزين من أجل لبناندائم  سنكون  ،مجيع ا املستقبل. مع  ا
 .التضامنو 

نها وأذكر ماليت تعرفوهنا جي دا،  الرمزي ة  أي ها األصدقاء األعز اء، إن  شهر آذار )مارس( هو شهر التواريخ
ا متىن  لكمفأ تاريخ عيد اجلامعة،آذار،  91تاريخ  ا سعيد   آذار، عيد األم   29أذكر تاريخ ، و جمد د ا عيد 
، آمال  أن ّتيي التواريخ كل ها آذار العيد اللبناين ملرمي أم  يسوع املسيح واألم  املكر مة 25وكذلك  والربيع

سرت  
 
 ةاملسؤول واحلري ة عة والسالمج  مجعاء ربيع البلدان العربي ة وربيع لبنان وجتد ده، لبنان األمان والثقة امل

 واملساواة بني املواطنني.
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