اليسوعي،
كلمة البروفسور األب سليم د ّكاش
ّ
نظمته مدرسة قدموس في صور،
في بداية اليوم
التربوي الذي ّ
ّ
يوم األحد ،الواقع في  4تشرين الثاني .2102
أعّب عن شكري وشكر اجلامعة اليسوعيرة إلدارة مدرسة قدموس العريقة برسالتها
بدايةً كيف ال ر
الرتبويرة وإجنازاهتا يف منطقة اجلنوب العزيز بشخص رئيسها الصديق األب فادي املري واملديرين فيها
واملسؤولني كافرةً على دعويت إللقاء كلمة تقدمي عن اجلامعة ودعوة كليرة العلوم الرتبويرة فيها لتنشيط وإدارة

مفيدا لكم أيرها األساتذة رجاالً وإناثًا،
هذا اليوم
الرتبوي ألساتذة مدارس املنطقة ،متمنريًا أن يكون ً
ر
وكذلك ملدارسكم وتالمذتكم.
أيرها األصدقاء،
يسمواها ه رسالة ومغامرة ثقافيرة تربويرة بدأت
جامعة الق رديس يوسف ،أو اجلامعة اليسوعيرة كما ر
الثانوي من غزير
يف بداية الربع األخري من القرن التاسع عشر عندما رقرر اآلباء اليسوعيرون نقل معهدهم
ر
تتحول إىل مدينة وحاضرة ثقافيرة اقتصاديرة ماليرة.
من أعمال كسروان الفتوح إىل بريوت وكانت قد بدأت ر
انتقلوا إىل بريوت ،أل راهم أرادوا تأسيس جامعة كاثوليكيرة ،متنافسني يف ذلك مع االجنيليرني الذين كانوا
ر
أسسوا جامعتهم ،اجلامعة األمريكيرة يف بريوت ،يف السنة  ،6611وكانوا عملوا مع املعلرم بطرس البستاينر
أيضا إىل نقل الكتاب املق ردس يف صيغته
يف نقل الكتاب املق ردس إىل اللغة العربيرة ،فسعى اليسوعيرون ً
الكاثوليكيرة إىل العربيرة وقد جنحوا يف ذلك مع الشيخ إبراهيم اليازج .
وأل رن من أولويراهتم تنشئة رجال الدين املسيحيرني الكاثوليك تنشئة متينة وعصريرة باالنفتاح على
استمرت
العريب واإلسالم ر فإ رن أُوىل الكليرات كانت كليرة الالهوت احلّبيرة اليت
الغرب والشرق والعامل
ر
ر
حّت السنة  6796وقد انتقلت بقانونيرتها إىل جامعة الكسليك يف حني أ رن جامعة الق رديس
نشيطة ر
يوسف حافظت على كليرة العلوم الدينيرة اليت تُعىن بتنشئة معلرم ومعلرمات الدين املسيح ر وباالهتمام
بالدراسات اإلسالميرة املسيحيرة وباألحباث املسيحيرة الشرقيرة وكذلك تسليط الضوء على الظاهرة الدينيرة
من زوايا علميرة متع رددة.

ألاهم أرادوا تأسيس جامعة هلا منهجها األكادمي ر العلم ر الصرف،
وانتقل اليسوعيرون إىل بريوت ر
رغبةً منهم يف ترسيخ اهضة علميرة عربيرة هلا امتدادها التارخي ر يف الوطن اللبناينر ويف
الطب ( )6661والصيدلة ( )6667وص ردق الباب العايل
فتأسست كليرات
املدى
العريب ،ر
ر
ر
بفرمان شهري على تأسيس اجلامعة اليت جاءت انطالقتها جوابًا على حاجات املنطقة املعرفيرة والتقنيرة
واالجتماعيرة.
وطب األسنان ()6791
تأسست اهلندسة واحلقوق ()6761
وتالحقت الكليرات حيث ر
ر
ومستشفى أوتيل ديو ( )6791ومدرسة القابالت ( )6797وكليرة اآلداب والعلوم اإلنسانيرة (.)6791
تضم
املؤسسات ( )6799كليرة العلوم الدينيرة ( )6777وه
ومن التأسيسات احلديثة ،معهد إدارة ر
ر
املعهد العايل للعلوم الدينيرة ومعهد الدراسات اإلسالميرة واملسيحيرة .وكذلك كليرة االقتصاد وكليرة إدارة
األعمال ومعهد الرتمجة ( )6761وكليرة العلوم الرتبويرة ( )9119وكليرة اللغات (.)9169
معهدا ومدرسة ومخسة
تضم ثالث عشرة كليرة وواحد وعشرين ً
ويف ر
احملصلة إ رن اجلامعة اليسوعيرة ر
أحرام جامعيرة وثالثة مراكز يف املناطق (صيدا ،طرابلس ،بريوت) وكذلك على متحفني (متحف ما قبل
الصحة وعلى قطب احتضاين
التاريخ اللبناينر ومتحف املعادن) وعلى قطب متق ردم ألحباث التكنولوجيا و ر
تكنولوج متق ردم للمواهب الشابرة وكذلك على مركزين ثقافيرني ،مها مركز كونفوشيوس لتعلرم اللغة
الصينيرة ومركز الكاجاب لتعليم اللغة اليابانيرة.
فكل
احملولة (حبسب نظام 2000 Bologne
األورويب) (ّ ،)ECTS
واجلامعة تعتمد نظام األرصدة ر
ر
األرصدة والشهادات التي يحملها الطالب معترف بـها في أوروبا وفي الواليات المتّحدة.
ونرركز على بعض النقاط ،فنقول إن جامعة الق رديس يوسف :
 -0هي جامعة لبنانيّة
كل شهاداهتا معرتف ب ها رمسيًّا من الدولة اللبنانيرة أل رن كل الّبامج يف الكليرات واملعاهد
حيث ر
واملدارس معرتف ب ها رمسيًّا.
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 – 2هي جامعة نشأت في المدينة وه جامعة من املدينة ومن أجل حيويرتها ووحدهتا.

جسرا
فمركز اجلامعة على طريق الشام ،وسط بريوت هو شاهد على إرادة اجلامعة بأن تكون ً
اقتصاديًّا وثقافيًّا وحواريًّا وعلميًّا ومعرفيًّا بني أبناء بريوت كافرةً .فخمسة آباء يسوعيرني
استشهدوا يف منطقة طريق الشام ،حيث رإاهم رووا بدمائهم أرض لبنان ،لك تكون هذه
الدماء فاديةً للوحدة والتواصل ومغنية لرسالة اجلامعة .ويف وسط بريوت ،لعب معهد
كبريا يف تقريب األفكار والقلوب واحلوار والدراسة
الدراسات اإلسالميرة واملسيحيرة ً
دورا ً
املقاربة بني اإلسالم واملسيحيرة.

 – 3هي جامعة فرنكوفونيّة
فالفرنكوفونيرة ليست اترباع لدولة ال بل ه حالة ثقافيرة لبنانيرة.
إالر أ رن على الطالب أ رن يتقن اللغة العربيرة وأن ميتهن اللغة اإلجنليزيرة عند خروجه من اجلامعة،
قادرا على التواصل بثالث لغات ه العربيرة والفرنسيرة واإلنكليزيرة.
فيكون ً

 – 4هي جامعة لطالّبها
فاحلياة الطالربية حياة ناشطة حيث يشارك الطالرب يف الكثري من األنشطة الثقافيرة والفنيرة.
واالنتخابات ه ممارسة الشباب الدميوقراطيرة ،ممارسةً واعيةً .كما هناك برنامج مساعدات
ومنح وقروض من قسم اخلدمة االجتماعيرة.
 – 5جامعة االمتياز والجودة.
الكل.
حنن نقبل ر
ضروري للدخول إىل اجلامعة أل رن معظم الدروس تعطى يف اللغة
امتحان اللغة الفرنسيرة هو
ر
الفرنسيرة عاد ًة.

إالر إنرنا نكون النخبة القائدة والريَادين.
خترجهم.
املتخرجيني جيدون عمالً فور ر
 %71من ر

 – 6هي جامعة تاريخيّة حيث نحتفل هذه السنة بثالث مئويّات
الطب  699سنة،
لكليرة ر
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لكليرة اهلندسة  611سنة،
ولكليرة احلقوق  611سنة.
ويف اخلتام ،تبقى اجلامعة اليسوعيرة ركنًا أساسيًّا يف منظومة اجلامعات اللبنانيرة والعربيرة
األول واألخري هو تنشئة األجيال اجلديدة املتميرزة بعلمها وبكفاياهتا ،وهذا
والدوليرة حيث مهرها ر
ما جنده على امتداد الوطن والبلدان.
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