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 فخامة رئيس الجمهورّية الجنرال ميشال عون، ممّثاًل بمعالي الوزير سليم جريصاتي،
 ،السّيد باسم الشابحضرة رئيس مجلس النّواب السّيد نبيه بّري، ممّثاًل بسعادة النائب 

 ،باسم الشاب النائب السّيدالوزراء السّيد سعد الحريري، ممّثاًل بسعادة مجلس معالي رئيس و 
 ،فخامة رئيس الجمهورّية السابق ميشال سليمان

بول  طرانالم يادةبس الشرق، ممثاًل  سائرة و ، بطريرك أنطاكيّ عيسيادة الكاردينال مار بشارة بطرس الرا 
 ،المارونيّ  النائب البطريركيّ اح، صيّ 

 معالي الوزراء،
 سعادة السفراء،

 النّواب،حضرات السّيدات والسادة 
 حضرات السادة رؤساء السلطات القضائّية،

 حضرات السّيدات والسادة رؤساء النقابات والرابطات المهنّية،
 حضرات السادة ممثّلي الجيش اللبنانّي، وقوى األمن الداخلّي واألمن العاّم،

 رؤساء الجامعات،السّيدات والسادة حضرات 
 اإلقتصادّية،حضرات السادة رؤساء الهيئات اإلجتماعّية و 

 حضرة األب الرئيس اإلقليمّي للرهبنة اليسوعّية في الشرق األوسط والمغرب، 
 حضرات السّيدات والسادة أعضاء المجلس االستراتيجّي للجامعة،

 الجامعة، حضرات السّيدات والسادة أعضاء مجلس
 رؤساء وممّثلي إّتحاد ورابطات قدامى الطالب،حضرات السّيدات والسادة 

 السّيدات والسادة ممّثلي هيئة الخدمات العاّمة، حضرات
 حضرات السّيدات والسادة المعّلمين والمعّلمات،

 الطاّلب،و حضرات السّيدات والسادة الطالبات 
 أصدقاءنا األعّزاء،
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 )مقّدمة(
جامعة الذي تحتفل به  143ا في هذا العيد ال ب بكم جميعً أن أرحّ  روحالقلب وال من نابع   واجب  إّنه ل. 1
نتخابات، في حمى اإل متخّبطمعتنا الذي ُيقام في لبنان الجا يس يوسف في بيروت، عيد شفيعالقدّ 

. ال يسعني إال التي تواجهه المختلفة الصعوباتمن رغم على ال الديمقراطيّ  الحريص على الوفاء بواجبه
 في مهامّ ، ورئيس حكومته ورئيس مجلس النّواب ةرئيس الجمهوريّ فخامة نا و حّكامالتاّم ل ى النجاحأن أتمنّ 

وأوقاٍت  ئّيةكهرباالنارة المزيد من اإلتوفير نحو الرفاه و  بلدنا ومواطنيه نحوب سيرمنهم وفي ضرورة أن ن كلّ 
هذا ال يمنع  اتنا.طرقا على مرور أكثر سالسة وأكثر أمنً ة وحركة ة أكثر إنتاجيّ عامّ ، وخدمات أقّل ظلمة

 ثقافة أكاديمّية في خدمة الوطن.في سعيها من أجل تعزيز الجامعة من اإلستمرار 

في بيروت،  جامعة القّديس يوسف في بيروت، بالشراكة مع المعهد الفرنسيّ  يسرّ في هذا السياق، . 2
 Collège deال"كوليج دو فرانس" معهد وفًدا من اثنَتي عشر عضًوا من  هذا المساءبيننا  تستقبلأن 

France إّن حضوركم يشّرفنا هذا عاًما. سعادة سفير فرنسا 12، وهو اليوم شريكنا الممّيز ألكثر من ،
المساء لنستقبل مًعا الرسل اإلثني عشر القادمين بمناسبة عيد جامعتنا ليقّدموا لنا أفضل ما لديهم من 

م لهذه المناسبة.  معرفة من خالل برنامج من المحاضرات ُنظِّّ

 في الخارج ؟ هفريد في فرنسا وال مثيل ل عهدال "كوليج دو فرانس" هو م هل يجب أن نتذكر أنّ 
" ينن أسماء "قّراء ملكيّ ر الملك فرانسوا األّول أن يعيّ عندما قرّ  سادس عشرفي القرن الالمعهد نشأ لقد 

ا على الساحةو ، وهو اليمعةاجالفي  ُتدرَّستكن لم  موادّ لتدريس  ف الآ ةأكثر من عشر مع  ،م حاضر  جدًّ
مزّودة  سيّ كر  51أستاذ و 48ا أيًض  يضمّ ال"كوليج" تاحة عبر اإلنترنت. مُ بالصوت والصورة فيديو شريط 
ص مخّص إّنه فين اإلداريين. ين والموظّ نيّ مئات من الباحثين والمهندسين والتقعمل مع مختبر وي 62ب 

ب اد"المعرفة التي تتشّكل في جميع مجاالت اآل نقل: التالية  الفريدة سمةهذه ال ، ويمتلكللبحث األساسيّ 
والكيمياء والبيولوجيا  مروًرا بالفيزياء كبرى ات إلى دراسة الحضارات الالرياضيّ من  ،"ون م أو الفنو والعل

قتصاد، وعصور ما قبل التاريخ وعلم اآلثار والتاريخ ... ة واإلجتماعيّ والفلسفة واألدب والعلوم اإل والطبّ 
" كوليج دو فرانسال" ُعهِّد إلىما ، "Maurice Merleau-Ponty ا للفيلسوف موريس ميرلو بونتيوفقً 
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 ثقافيّ  بحثٍ القيام بفكرة على  بلمكتسبة حقائق  ال يقتصر علىمنذ تأسيسه،  إلى مستمعيه، بإعطائه
 حّر".

ى تلقوهي ؛  2006وجامعة القّديس يوسف في شهر نيسان )أبريل(  معهدتوقيع أّول إّتفاقّية بين التّم 
في السنة نفسها. منذ ذلك الحين، قام  تّم توقيعهاالدعم من السفارة الفرنسّية من خالل إّتفاقّية محّددة 

اصر في العالم العربّي في ، رئيس كرسّي قسم التاريخ المعHenry Laurensسور هنري لورينز البروف
إلى كّل عام  معهدمن تعليمه في ال ، بتوفير جزءلجامعة وللبنانل الكبير صديقالو  ،كوليج()ال معهدال

البروفسور بيار  معهدبمناسبة زيارة مدير الو ،  2009جامعة القّديس يوسف. في شهر آذار )مارس( 
جامعة و  )الكوليج( معهدبين ال ّيةفاقتّ د إبرام اإلتجدّ ، إلى جامعة القّديس يوسف Pierre Corvolكورفول 

 عزيزت بغية ")الكوليج( في جامعة القّديس يوسف معهدستقبال أساتذة الال "إنشاء كرسيّ ب القّديس يوسف
مي جامعة القّديس ، لصالح طالب ومعلّ أساتذة ال"كوليج دو فرانس" في لبنان الُمعطى من تدريسال

 المهتّمين. بنانيينجميع اللّ ... و يوسف

تعزيز من أجل  الجامعة إلىمن ال"كوليج دو فرانس"  بعثة من االستاذة 20أكثر من  ، قدممنذ ذلك الحين
فرصة  2016وجامعة القّديس يوسف في العام  معهدبين ال ّية. كان تجديد اإلّتفاقالفرنكوفونّيةتأثير 

تنّقل معّلمين من جامعة القّديس يوسف و بعض الإلى  معهدال منة حول الدعوة الموّجهة لتضمينها فقر 
تفتح آفاًقا واعدة لشبابنا من األساتذة الباحثين  هذه اإلمكانّية خاّصًة وأنّ  معهدباحثيها الشباب نحو ال

، ومن أجل تطوير التنشئة أيًضا من المتعّددة التخّصصات ذات وطالب الدكتوراه من أجل تعزيز البحوث
، جمعت ن األّول )ديسمبر( الماضيهر كانو الفرانكفونّية. في ش انتشارخالل البحوث والمساهمة في 

 استمرارّيةعلى مدى  كمؤّشر)الكوليج( نفسه  معهدف مجلسها االستراتيجّي في الجامعة القّديس يوس
 تعاوننا.

)الكوليج( وندعوكم إلى سلسلة من المؤتمرات والموائد المستديرة والندوات التي سُتعَقد  معهدنرّحب بوفد ال
سّية غًدا وبعد غد في حرم أو آخر من أحرام الجامعة أو في المساحة الثقافّية الفرنسّية، ألّن السفارة الفرن

 ة.ز المميّ نا تكما هو الحال في العديد من المجاالت، شريك في لبنان هي، في هذه الحالة
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 إستقبل، في بداية تاريخه الملكيّ  معهداسم اليحمل كان ال"كوليج دو فرانس" الذي معهد كيف ال نذّكر أّن 
 ايلقّ ت وكانا قد ،آخرينوابراهم الحاقالني و  جبرائيل الصهيونيّ ين المارونيَ  الَمينالعفي القرن السابع عشر 

ة والّلغات الشرقّية. لقد ا الّلغة العربيّ في روما وذلك ليعّلم المارونّية تنشئة على يد اليسوعيين في المدرسةال
"كوليج دو معهد ال؛ وهكذا إحتفظ   في ذلك الوقت جبل لبنان الدهما بفشرّ  ،ين من ذوي الخبرةكانا مترجمَ 

 حّتى أّيامنا هذه. ما زال يعبق بالشذا الطّيبلبنانّي  في حناياه بعطرٍ  "فرانس
 
 لتأسيس الجامعة 150حّتى الذكرى . رؤيتنا للمستقبل 3

 كان هدفنا ،"2025 سنةلل عنوان "جامعة القديس يوسف في بيروت ورؤيتهاللقائنا اليوم  حين وضعنا
سنة بما أّنها  150عمرها ال  من جامعتنا تسير بخطى سريعة نحو اليوبيل الشبابيّ  التأكيد على أنّ 

وطننا، وال تزال،  نضال مراحل سة كانت في طليعة كلّ مؤسّ . بالنسبة إلى 1875العام ا في رسميًّ  تأّسست
عليه جامعتنا  نريد أن تكون ا مّ ع رؤيةٍ أن تفّكر بمستقبلها وتربط اإلحتفال بهذا العيد ب كان حّقها المشروع

، مجالس إستشارّية ومجموعات صغيرةعن طريق قمنا بالفعل ببلورة هذه الرؤية  . لقد2025 سنةال في
هذه  سوف تصبحو . العام ى قبل ذلكوحتّ  2015عام المنذ  تنفيذها مسبًقا محتواها تمّ وبعض عناصر 

 .هذه الرؤية ويحّققهافي بأّنه معنّي، وسوف ينخرط  في مجتمعنا فرد حيث سيشعر كلّ ب الرؤية واقًعا
 
 . رؤية القّديس يوسف في أحالمه الثالثة4

القّديس يوسف، شفيع جامعتنا، في هذا اليوم من  نحو توّجه، دعونا نهتمامنا بتحقيق هذه الرؤيةال نظًرا
سة. دعونا لعائلة المقدّ ل اوأبً ، اًرا حكيًما وصاحب مشورةلنلتمس منه المساعدة، هو الذي كان نجّ  ،عيده
يوسف كان يسترشد  بأنّ  فهي ُتخبرنا )1(يس مّتىلقدّ بحسب ا اإلنجيل ر أحالمه الثالثة التي يذكرهانتذكّ 

كلمة هللا. نحن أيًضا،  األخذ على عاتقهلة في ته المتمثّ مهمّ تتعّلق بدة بمالك هللا للحصول على رؤية جيّ 
من خالله  توحيسنسالذي  ميلالج الحلم ، وباّتخاذه كنموذج، نلتمس نعمة عيشيس يوسفشفاعة القدّ ب

 الرؤية الصائبة ونحصل أيًضا على بع من عملقوم ما نمن كّل قلبنا  نحبّ اإللهام الصحيح من أجل أن 
 مستقبل جامعتنا.من أجل 

                                                           
 .25-16، 1، متّى(  1
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 أربعة أجزاء : على خطابي توّزعمة الطويلة سيبعد هذه المقدّ 
 
 .جامعتنا سيرؤية مؤسّ  حولة . نظرة تاريخيّ 1
 .1975عام ال في من أعادوا تأسيس جامعتنا. وجهة نظر 2
 .2025 سنةالة في رؤية . الموضوعات الرئيسيّ 3
نظام الفي  خللالأوضاع و  فرص العمل: نقص  اللبنانيّ  لتعليم العاليا نحو هان. التهديدان الموجّ 4

 .بنانيّ اللّ  يّ الجامع
 

القسم األّول : رؤية مؤّسسي جامعتنا : قراءة نّص لألب اليسوعّي فرنان دو النفرسين 
Fernand de LANVERSIN 

تأسيس يتطّرق إلى " موجز"تاريخ كتاب  وجدتُ بعد بحٍث طويل، و ، أثناء البحث في أرشيف الجامعة
ر بمناسبة مرور  عاًما على  75جامعة القّديس يوسف في بيروت في سّجل الزّوار الذهبّي الذي ُنشِّ

معروًفا في  فه األب فرنان دو النفيرسينمؤلّ كان . (2)تأسيس كلّية الالهوت والفلسفة في الجامعة
، والبطريرك ريشدامى خّريجي كلّية الالهوت مثل البطريرك الراحل أنطوان خمن ق ، وهوالخمسينّيات

نصرهللا صفير، وكّل من المطرانين الراحلين ميشال ضومط، أحد الالهوتّيين األكثر تقديًرا في الكنيسة 
كان األب ة. ، وسّيدنا إغناطيوس زيادة والعديد من األساقفة والكهنة اآلخرين من الكنائس الشرقيّ ةالمارونيّ 

من  .ةلكنائس الشرقيّ ا ي وكهنةم الالهوت العقائدّي وساهم في تنشئة أجيال من الهوتيّ علّ يرسين النف دو
َبر الخمسهذا النّص الذي وّقعه دو النفرسان،   : التالية األولى أعرض العِّ

لًبا ط نّ إالنفرسين، في مستهّل نّصه،  دو يقول لنا األبهو نداء للعودة إلى المصادر :  ىلالعبرة األو 
ه إليه في تاريخ الجامعة، مّما سمح له بالعودة إلى الوثائق والنصوص  المحاضرةه أن يكتب هذب ُوجِّّ

ممارسة  له أنّ  وبدكان يفي الوقت نفسه ، إنشاء مؤّسساتها المختلفة. بالمتعّلقة بتأسيس الجامعة، وغالًبا 
ث أن نتحدّ  ( "نحبّ : : )أقتبس منه العودة إلى المصادره نوًعا من يلإكانت بالنسبة  إعادة القراءة هذه

 لرجوع إلى مصدر حركةل". إذا كانت الكلمة جديدة، فالفكرة قديمة وتدعو العودة إلى المصادراليوم عن" 
                                                           

 .1956، المطبعة الكاثوليكيّة، بيروت، 1956-1881كليّة الالهوت، جامعة القدّيس يوسف،  ( 2
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، الذي تقوم به معنى العمل األولى هاتنضار  ستمّد منن، لمن المؤّسسات سةمؤسّ أو ، من الحركات
اليوم، كما باألمس، نحن مدعّوون للعودة إلى المصدر ". الواعد بروزها باإلضافة إلى طابعها الحقيقيّ و 

تنا الجامعّية، وهذا ما استمّر َعم بالمعاني بغية تجديد معنى رسالالرجوع إلى الماضي الُمفعن طريق 
، Arturo Sosaالتذكير به. األب أرتورو سوزا بالرؤساء العاّمون الثالثة األخيرون للرهبنة اليسوعّية 

عيد  ، فيIberoAmericanaمؤّخًرا إلى جامعة "ايبيرو أمريكانا"  ، في رسالة أرسلهارئيس الرهبنة الحاليّ 
ال يجب أن نطرح ال يترّدد في الطلب إلى الجامعات إصالح هيكلّياتها )أقتبس منه( : " ،75ميالده ال
تتطّور نحو  هذه الهيكلّيات إذا كانت مافي تنا جّيدة، لكّن السؤال الجّيد يكمن اإذا كانت هيكليّ  السؤال ما

 ،دو النفرسين حين أضافالدرس الثاني صاغه . (3)خدمة أفضل لرسالتها األكاديمّية واإلجتماعّية"
، ةالبدائيّ  )النواة( البيضةإلى  -أو إذا صّح التعبير  –نعود إلى المصدر  إذن دعونا" )أقتبس منه( :

 في تاريخ اإلحتفالو ، 1881 (فبرايرشباط ) ها فينشأتقبل  فيها كانت جامعتنا مختبئة سنة 35خالل ف
 أو 1875عام الإلى  ليس تأسيس الجامعة LANVERSINن ي، يعيد النفرسفي الواقع .(4)"عيد تأسيسهاب

 1846 آذار )مارس( 19 إلىة، ولكن كاثوليكيّ صفة جامعة  الرسوليّ  منحها الكرسيّ عندما  1881العام 
، شفيع François Xavier نسيس كزافاريوسيس فر القدّ باسم في غزير  ةالشرقيّ  ُشيِّّدت اإلكليريكّيةعندما 

ذا قبلنا بفرضيّ في هذه المرحلة ة.الكنائس الشرقيّ  ة إلكليروسجامعيّ ال تنشئةللل معهد كأوّ  ،اإلرسالّيات  ة، وا 
يس عاًما على تأسيس جامعة القدّ  172، نحتفل اليوم بمرور اخً مؤرّ  الذي أصبح في رهبتنا الهوتيّ ال

كتاريٍخ  1846آذار )مارس(  19توّقفنا عند تاريخ  إذاوهكذا،  عاًما. 144يوسف في بيروت وليس 
لتي احتفلت العام الماضي عاًما من الجامعة األمريكّية في بيروت ا 20تأسيسّي، تكون جامعتنا أقدم ب 

 الخمسين بعد المائة على تأسيسها. ذكرى بال

اآلباء  لديهم أسماء، إّنهم: اآلباء المؤّسسون في جامعة القّديس يوسف  الثً يعطينا دو النفرسان درًسا ثا
نسيس فر و  االيطالّي في غزير Louis CANUTIولويس كانوتي  ، Benoît PLANCHETبنوا بالنشيه

 Ambroise مونو زيزسوأمبرو  ،GAUTRELET François Xavier كزفاريوس غوتروليه
MONNOT ، بايو  اريوسكزف نسيسوفرFrançois Xavier PAILLOUX ّمهندس البناء المعماري ،، 

                                                           
 سنة على تأسيس جامعة أيبيرو أمريكانا. 75بمناسبة مرور  2018آذار )مارس(  12رسالة  ( 3

 .12السّجل الذهبّي، المرجع نفسه، ص  ( 4
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 Louis جاالبير يقول األب لويس ،في إحدى رسائله. (5)في بيروت Rémi NORMAND ريمي نورمانو 
JALABERT (6)غوتروليه األب لقد كان: "من القرن الماضي  التسعينّيات الذي عاش في Gautrelet ،

ليه  إلرسالّيةل امركزً  بيروت تصبح أنوجوب  ارتأىأّول من رجل هللا،  حكمة . قد تكون شرفهذا اليعود وا 
ل العبء الساحق تحمّ ل ستكون قوّية أكتاف شابّ  إال أّن وحدها، من ضمن التوّقعات متقّدم في السنّ رجل 

وكذلك  ". Ambroise MONNOT مونو ازأمبرو  هذا الرجل كان األب ؛ سة جديدةمؤسّ في إنشاء 
ما في تنشئة رجال تهل مهمّ والفلسفة التي تتمثّ  ف بالكلّيتين الحبرّيتين، كلّيَتي الالهوت، أشاد المؤلّ األمر

الجامعة ، مع العلم أّن أّول شهادة دكتوراه منحتها والروحيّ  ز الدينيّ التميّ  الدين الكاثوليك الشرقيين على
ا  النفرسين صيغة يستخدم دو. الناشئة في لبنان كانت في الالهوت جامعة  أنّ  ُيعلنلفي أسلوبها جريئة جدًّ

يس يوسف وهي جامعة القدّ  :( "نشأت . )أقتبس منهحسبف الالهوت والفلسفة لن تكون في القّديس يوسف
ما يلي لن جامعة. نسبة إلى بال ا قليلولكّن هذ؛  ضروريّ الهذا هو  تضّم كلّيتين في الالهوت والفلسفة.

نتيجة لهذا  تشّكلتي ال ة الطبّ كليّ  نشاءإبق هذه الرؤية بشكٍل ملموس حقّ تتس. (7)"في الظهور يتأّخر
( "لم تكن مناهضة : . )أقتبس منهفرنسا المناهضة لإلكليروسو اليسوعيين  بيندهش س المحاد المقدّ تّ اإل

ة هممسال في سوريا بِّ قَ  لذا للتصدير ؛ ماّدةً  Léon GAMBETTA ليون غامبيتا ة بالنسبة إلىالكهنوتيّ 
في العام ة ة الشرقيّ الكليّ  فيما يلي ستجمع منعهم من التعليم".فرنسا و  وّزعهم فيين الذين هؤالء اليسوعيّ 

ة الساميّ غات زوا أنفسهم في مجال دراسات اللّ ميّ تين البارزين الذين قائمة طويلة من اليسوعيّ  1902
غات القديمة مع اثنين من اللّ و  ،والفلسفة ،والتاريخ ،راتوعلم اآلثار وعلم المتحجّ  ،ةوالدراسات العربيّ 

يس جامعة القدّ   Mélangesمتفّرقات أو مجموع مقاالتة ومجلّ  "المشرق "ة ، مجلّ ةالمنشورات الرئيسيّ 
ا . أمّ "ليون "والهندسة بالتعاون مع مدينة  الحقوق  عهَدي، تم إنشاء م1913العام يوسف في بيروت. في 

إيقاف بنائه مع اندالع  ، فسيتمّ Hôtel-Dieu de France ستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"مبالنسبة إلى 
النتيجة  ، لكنّ عصيبة بأوقاتٍ  كما مّرتلشراكة مع فرنسا وما زالت، ت هذه استمرّ . إ1918-1914حرب 
في هذه المنطقة من   ةجودة الفرنكوفونيّ  ف وستستمّر ناطقة باسميوس : تستمّر جامعة القّديس ملموسة
 العالم.

                                                           
 من عدّة معلومات من وثائق متعدّدة يعطي هذه السلسلة من األسماء. راجع : التحقّق ( 5

6( Cf.  Notice dans Henri Jalabert, op. cit. 
 .15لسّجل الذهبّي، صفحة ا ( 7
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للتأكيد على الرؤية  هذه الفترة على النحو التاليلّخص ترسين األب دو النفالعبرة الرابعة التي أعطاها 
)تأسيس  الذي كّلف( "كان من الضرورّي أن نتذّكر ما : التي قام على أساسها إنشاء الجامعة )أقتبس منه

ا  رعتإلى العناية اإللهّية، التي  االمتنان الذي نكّنه في البدايةب عور العارمشالالجامعة( و  بشكٍل رائع جدًّ
تأسيس هذه ك الذين أعّدوا لجميع أولئ أن نذكر أيًضا كما كان البدّ الظروف، وتكّيفهم مع البشر  ساهمةم

و)من( البّنائين ، بوجهات نظر واسعة للمستقبل ها : )من( الرؤساء الذين يتمّتعون ير و طتو  الجامعة
تفانون في الذين ي االسم يمجهول و)من( المحسنين الرائعين ال بل من حشد المتبّرعين، لمثابرينوا الجريئين
، وكما هو الحال في . من هناكثير من األحيانالفي  إليها الحاجة يقّدمون الهبات وما يتخّطىو  العمل

تؤّكد ذاتها بشكٍل أساسّي الجامعة القادمين من مختلف األفق، كانت  تهاأساتذو  جماعاتها وانتماءاتها عتنوّ 
 .(8)كاثوليكيّ  عملٍ ك

رؤية على رسين، بحسب دو النفأّثرت ، ثالث سماتأيًضا  ُيسَتخَرج منها العبرة الخامسة واألخيرة
بدًءا  التنّوع االهتمام بتعزيز تكمن فيألولى ا السمة : من جاؤوا بعدهمّسسين، باإلضافة إلى رؤية المؤ 

 بأنّ  أن يعتقد الناسالذين أرادوا  (9)بعائلة الكاثوليك الشرقيين الكبيرة، وهذا على عكس بعض المؤّلفين
 ،ينإلى غير المسيحيّ ثّم إلى غير الكاثوليك  عهذا التنوّ فقط، ومن ثّم إمتّد للموارنة إنشاؤها  الجامعة تمّ 

، السمة الثانية، ثمرة هذه الرؤية. ككلّ  الجامعة وفي ة الطبّ في كليّ  ابسرعة واقعً  أصبحاألمر الذي 
"تشّكل جامعة القّديس يوسف مثاًل  ( : )أقتبس منهكنيسة والدولة نسبة إلى البال ق بوضع الجامعةتتعلّ 

أو حّتى  أدوات الدولةأداًة من في الدولة : فهي ليست مجّرد رائًعا على ما هي عليه الجامعة في الكنيسة و 
ن لم تكن غير مستقّلةهيئة تحكم ذاتها )...( ولكّنها هاقسًما من مهّمة إدارتها والدولة أوكَِّلت الكنيسة  ،، وا 

سائدة اليوم  إلستقاللّيةزال اتالم( )...(. ال دول أوروبا )ناهيك عن دول اإلس كلّ  ها. هكذا فهمترقابةال حقّ 
 . (10)"ةالكبير ة الجامعات اإلنجليزيّ  في

نفعّية  ن ال يمكنها أن تكو التي  ق بغاية الدراسات العليا في رسالة جامعتناالسمة الثالثة لهذه الرؤية تتعلّ 
 ،التمويل "في حين أنّ  : (منه على النحو التالي )أقتبس فنادها مؤلّ حدّ لقد  .فحسب منتجةوظيفة  تبغي أو

                                                           
 .15راجع السّجل الذهبي، صفحة (  8

9  ( Raphaël Herzstein, Les pères jésuites et les Maronites du Mont Liban : l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth,  Histoire et missions chrétiennes, 2009/1 (n°9) : 
 (.9)رقم 2009/1اآلباء اليسوعيّون والموارنة في جبل لبنان : جامعة القدّيس يوسف في بيروت، التاريخ واإلرساليّات المسيحّية، 

 .16المرجع السابق، صفحة (  10
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 الذي تصبو إليه العاّم الزمنيّ  الصالح تحقيق من أجلد وسائل ة هي مجرّ واألشغال العامّ  ،والصناعة
إلى  شكّ  دون هي تخضع من فة. حقيقيّ  غايةلكّنها ليست الدراسات العليا )...( مجّرد وسيلة، و  ،الدولة

غرض التعليم العالي المتعّلقة برؤية إّن هذه ال. المثابرة عليهاالبحث عنها و ب ها جديرة، ولكنّ الغاية األخيرة
ى لو كان نفسها التي نتمّتع بها في أّيامنا، حتّ الرؤية الذي يسعى إلى تكوين شخصّية إنسانّية متناغمة هي 

 من المَِّهن. ت المهنّية الالزمة لممارسة مهنةعلى الخّريج أن يتقن المهارا

بحيث أّن مهّمة  عمليّ ترتبط بمبدأ في رهبنتنا الهوتّي اليسوعّي التي تمّتع بها الوأخيًرا، هذه الرؤى الثاقبة 
ومن أجل إعادة إحياء الدراسات  ،الجامعة تكمن في العمل من أجل إنعاش وطن بعد حربين متتاليتين

 العليا في مجال اإلستشراق.

 Jean إنطالقة جديدة، رؤية جديدة : جان دوكروييه 1975القسم الثاني : 

DUCRUET وبيتر هانز كولفنباخ Peter Hans KOLVENBACH 

، كانت 1975في العام  رؤى واقعّيين يعرفون قراءة عالمات األزمنة. أصحابلم تفتقر الجامعة أبًدا إلى 
األزمات التي غرقت فيها وجدت ليق أنشطتها. حيث سعى البعض إلى تع الجامعة مهّددة في وجودها

ا وتأطير مستقبلها مّرة أخرى. أحد أسياد من أجل رفعه عومة من الرهبنة اليسوعّية نفسهاشخصّيات مد
قاد  صاحب الرؤية الذيوهو ، رئيس الجامعة جان دوكروييه عملّية اإلنقاذ هذه كان سلفنا العزيز والمرحوم

( : بالنسبة إليه، )أقتبس منه .ةجتماعيّ ة واإلتها األكاديميّ اليوم بمهمّ  الجامعة نحو استقرار يسمح لها بالقيام
هوّيته الخاّصة، وبسبب الدور االستثنائّي ب يّتسمّنها عملت دائًما من أجل لبنان لبنانّية أل الجامعةُتعَتَبر "

وال  رومّنها ليست مارونّية وال الذي لعبته في تنشئة رجاٍل صنعوا لبنان. رّبما تمّكنت من لعب هذا الدور أل
هذه الحرّية هي التي سمحت لها أن تبقى حاضرة في  ".)11(هي بكّل بساطة لبنانّيةفسنّية وال شيعّية، 

من الجميع، األمر الذي يجب عليها أن تحافظ وُمعَتَرف بها مجمل األراضي اللبنانّية وأن تكون معروفة 
، في النّص DUCRUETكروييه و عليه على الرغم من كّل إغراءات اإلنطواء على الذات. يضيف د

 توّجب علىطالبها، حّتى لو إلى  التي تقّدمها التنشئة الفكرّية تكمن فيمعة أّن المهّمة الرئيسّية للجانفسه، 
األدب أو الكيمياء، ولكن من خالل األفعال ب أسوةَ  لقيم األخالقّية التي ال يتّم اكتسابهاا أن تنقلالجامعة 

                                                           
11(  Jean Ducruet, l’Université et  la Cité, Université Saint Joseph de Beyrouth, 1995, p. 293-294. 

 ، صفحة 1995الجامعة والمدينة، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، 
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الجوهرّية التي تجلبها إلى القيمة الُمضافة األب دوكروييه من األفكار، يشير  طارفي هذا اإل والمواقف.
تجعل ، ا"خالل أربع أو خمس سنوات من حياته (: يوسف إلى كّل طالب )أقتبس منه جامعة القّديس

بل  انتمائه إلى جماعة معّينةإلى توصيات أو إلى جاحه الجامعة الطالب يعيش في بيئة حيث ال يدين بن
ه محيطأسرته أو ا لنفسه وليس بسبب ثروته و م فيهعمله وقيمته الشخصّية، بيئة ُيحَترَ  ألّن المعيار هو

حول مكانة  .(12)باختالفهم ، عن طريق قبولهمإذا لزم األمر ،اآلخرين فيها يحترم (بيئة؛ )في  الحامي له
 يتوّجب على "إذا كان (: يوضح األب دوكروييه )أقتبس منهمسؤولّية، مناصب توّليهم العلمانّيين في 
ين. لعلمانيّ أمام اإّن جميع المناصب األخرى مفتوحة أن يكون يسوعيًّا، وفًقا لنّص الشرعة، ف رئيس الجامعة

 عدد نقص فيالعلمنة بسبب  خيار وقع علىعلمانّيين ليس مجّرد نتيجة لإلى ا ذي ُمنِّحالمكان ال
حدهما كلّية الالهوت عطى تاريخّي. و ين، حّتى لو كان هذا النقص موجوًدا. إّنه في المقام األّول مُ اليسوعيّ 

إّما  ين يسوعّيتين بالكامل، بينما كانت الكلّيات األخرى تكانتا مؤّسس 1902والكلّية الشرقّية في العام 
، ال ينسى دوكروييه أن يؤّكد أّن جامعة من هنا .(13)ين"ين والعلمانيّ ن اليسوعيّ ممؤّسسة علمانّية أو خليط 

"لم  (: )أقتبس منهسيسها منذ تأس ،في منظورها المسيحيّ  ،بحثوالالقّديس يوسف تؤّدي مهّمتها في التعليم 
أعضاء ينتمون إلى جميع الجماعات اللبنانّية التي ُتعَتَبر تعددّيتها إحدى خصائص ستقبال إيزعجها أبًدا 

نسى . ولكن أال ت(14)هو قبول اإلختالف" ،حّتى في مجال اإليمان الدينيّ  ،المجتمع الّلبنانّي. قبول التعددّية
 مصالحهم الخاّصة ؟لة نفسها ين في التالعب بالدين والطائفيّ ين اللبنانيّ هذه الرؤية دور السياسة والسياسيّ 

، عناصر هذه فنباخ، الرئيس اإلقليمّي للرهبنة في ذلك الوقتلل األب الراحل بيتر هانز كو سوف يستكم
 .(15)قبل وقت قصير من وفاته إّياها امنحن، خالل مقابلة طويلة 1975العام في  ت بلورتهاالرؤية التي تمّ 

النموذج من  ة مستوحاةجامعيّ  ت إلى إقامة إدارةة من تحليله لألحداث التي أدّ أفكار رئيسيّ  ثالث جستخر ن
 ي( ه1975 العام في التي تّم التصويت لها) "الشرعة أنّ  تكمن في ىاألولالفكرة :  الجامعّي الغربيّ 

 جامعة القّديس يوسف سةمؤسّ على  خّيمالتي ت الروحو  تهبرمّ  منه التنظيم دّ مَ ستَ الذي ي األساسيّ  النّص 
، في سياق ت الشرعة؟ لقد حاول تك؟ ما هي هويّ  : من أنت على السؤال التالي ". ُتجيب هذه الشرعةككلّ 
جيب بوضوح على السؤال، مع التركيز على "لبنان العيش تُ ق بين الشرق والغرب، أن لبنان الممزّ  من حقبة

                                                           
 .297المرجع السابق، صفحة ( 12

 .298المرجع السابق، صفحة  ( 13

 .298المرجع السابق، صفحة (  14

 .2016تّموز )يوليو(  7تّمت المقابلة في  ( 15
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د الفكرة تؤكّ جامعة القّديس يوسف تريد أن تكون نموذًجا له وملهمته.  تكانو  المشترك والمنفتح ثقافيًّا"
الجامعة  اليسوعّية علىللرهبنة  الذي يمنح المجتمع سلطة وصاية ثالث من الشرعةالثانية على الفصل ال

، في يس يوسف في بيروت. وهذا يعطيجامعة القدّ ل "بدون هذا الفصل الثالث، ال وجود (: منه )أقتبس
ة واإلخالص ضمان أهداف المهمّ دة، سلطة وصاية للرهبنة اليسوعّية : وفي مجاالت محدّ  حدود النّص 

للرئيس الجامعة من أجله، يمكن ت أنشِّ الذي أُ  ندما يصيب هذا األمر الهدف. عهو الُمرادهذا ، وكان للقيم
 شيدي   ينمالمعلّ  أحد أو أحد األطّباءإذا كان ، على سبيل المثال لتدخّ يجب عليه أن يال بل  ،قليميّ اإل

على هذا  حّدد مكانهاتدّخل في تفاصيل اإلدارة ويجب أن تت أن لكّن الرهبنة ال تستطيع اإلجهاض.ب
ين والتي ين وعلمانيّ وقد كانت قد بدأت تضع ثقتها في الجمعّية التأسيسّية المكّونة من يسوعيّ  المستوى.

األب ". تأتي الفكرة الثالثة من واقع أّن الشرعة كانت تستجيب لتحدٍّ مزدوج صاغه ستصبح مجلس الجامعة
يتعّلق بتأسيسها على النحو التالي : عدم جعل الجامعة تفقد حدسها في ما  KOLVENBACHكولفنباخ 

ويضيف  .اإلدارّي واألكاديميّ  الحكم اتمّتع بهيي تال باإلستقاللّية لمّس اوعدم  ،الرهبنة اومهّمتها كما بلورته
ما أفهمه تماًما هو أّننا ال نستطيع التحّدث عن المشاركة الداخلّية كولفنباخ : "بالنسبة إلى دوكروييه، 

دون مبدأ اإلستقاللّية. اإلستقاللّية فيما يتعّلق بالرهبنة هي عامل   ين منعلمانيّ ال وتحّمل المسؤولّية لدى
فيه الكفاية بحيث يجب  بما شاملمع ذلك، فإّن "نّص الشرعة و  أساسّي من عوامل التعزيز والمشاركة".

حدس الرسالة  الذي يحترمبالمعنى المزدوج كذلك "، و في أدنى معانيه وأقصاهاما يحمله تفسيره ب
الجامعات. من هذا تي تتمّتع بها رهبنة ومن اإلستقاللّية الها، ذلك الحدس الذي يأتي من الواإلخالص ل

مجلس وجود المنطلق، ستشهد إدارة جامعتنا في وقت قريب إنشاء مجلس أعلى يتناول الفكرة األمريكّية ل
قها بقيم الفرنكفونّية أمناء من أجل إقامة توازن أفضل للقوى داخل الجامعة، ولكن أيًضا لدعم تطّورها وتعلّ 

 والتقليد التعليمّي للرهبنة اليسوعّية.
 

 150، في لقاء سنوات جامعة القّديس يوسف ال2025القسم الثالث : رؤيتنا للسنة 
ين سين اليسوعيّ هي نتاج حلم المؤسّ  الجامعة ،كما تبّين لنا. دعونا نأتي إلى حاضر جامعتنا ومستقبلها

في  رائدينل وا تنشئةقّدمأن ي تتمّثل في . كانت رؤيتهم1845العام منذ  طويل،  منذ أمدٍ  وهو حلم  نضج
دينوالوطنيّ  جتماعيّ ل اإلالتحوّ  د جدّ وقد ة. دينيّ الة و مدنيّ الصات تخّص الفي ، زستقامة والتميّ بقيم اإل ، مزوَّ
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سات إلى بناء تماسك مؤسّ  سعًيا تهاورؤي رسالة الشرعة 1975العام  من أعادوا تأسيس الجامعة في
ة والكفاءة المهنيّ  ةوالتقنيّ  ،الحداثة، واألصالة بالمشاركةعلى قيم تجمع الوحدة بالقائمة  ديمومتهاو الجامعة 

ية األب خالل وال، 2002عام التي تّمت بلورتها في الوثيقة كانت ال. واإلنسانّية المتجّذرة بااليمان لثقافةبا
ز على تميّ  دةً ، مؤكّ نقاط سبعفي  2010إلى  2002 ة الجامعة للسنواترؤي أوينسليم عبو، تقوم بت

تقانو ، واإلقليميّ  بنانيّ ات وتأثيرها اللّ الشهاد ة، وا عداد الطالب للعمل، واإلنفتاح اإلنجليزيّ ة و الفرنسيّ  تينغاللّ  ا 
 .(16)ة والمواطنةلتزام بقيم الحريّ على برامج جديدة واإل

، وبمواجهتها العديد من 2025في العام  عاًما على تأسيسها 150 اليوم، في ضوء اإلحتفال بمرور
 مجتمع أكاديمّي يضمّ باعتبارها رؤيتها  الجامعةتجّدد  بها، الخاّصة بها والتحّديات المحيطة التحّديات

 سس نفسهااألعلى الجامعة حدس المؤّسسين، تحافظ مع . كونها في استمرارّية اليسوعّيين والعلمانّيين
فكرة الجامعة التي تهدف إلى تمّيز التنشئة من خالل اكتساب  وتفّضل من أجل المستقبلرسالتها، ل

مكانّية توظيف خّريجيننا، وأهمّية األبحاث بإعطاء جواز مرور صالح إل االهتمامو ت والمهارات الكفايا
ح ال سّيما المجتمع الذي يرز المجتمع، إلى خدمة تقديم الاألساسّية والتطبيقّية، في لبنان والشرق األوسط، و 

، مع العلم أّن الخدمة األخرى التي يجب تأمينها والقلق بشأن مستقبل أبنائه تحت وطأة المعاناة، والبغض
على  ةقائمكفايات ومهارات . وهي تسعى إلى تشجيع الطالب على اكتساب هي التربية على المواطنة

، ةأركان الفرنكوفونيّ  ىحدة، وهي إجتماعيّ ة واإلة والثقافيّ لدينيّ ة اديّ التي تعترف بالتعدّ هة ّية الموجِّّ اإلنسان
  أنّ نحن نعلم . من منظور التقارب واإلنسجامة ديّ ة لهذه التعدّ ها تسعى إلى تطوير إدارة ديمقراطيّ ولكنّ 

ريقة تجعل المواطن تفّكك الدولة يسّلط الضوء على الهوّيات السياسّية واإلنتماءات الدينّية والمذهبّية بط
لدولة. لم يعد بلدنا يستطيع أن يعيش من أجل اا انتماءاته بداًل من أن يصبح مواطنً وفًقا اليصبح مواطًنا 

وكذلك األمر، هي تعتزم تطوير فكرة  .مقّدسبطابع  تّتسم ، تلك المشاعر التيمشاعر الشغف تجاه الهوّية
وكذلك األمر واجهة ، ولقاء بين األديان ةواجهة ثقافيّ على أّنها م نفسها تقدّ و  جامعة تكون ملتقى طرق 

قليميّ وطنيّ  من خالل  بنانّيينبنانيين وغير اللّ ن تكون مساحًة للنقاش والمصالحة بين اللّ أ ة تهدفة ودوليّ ة وا 

                                                           

دخال الّلغة اإلنكليزّية كإحدى  2002في العام  خاّصةنشرتها لجنة  وثيقة (16 وكانت قد اقترحت إصالحين مهّمين : إعتماد عملّية بولونيا وا 
 متطّلبات نيل الطالب لشهادة اإلجازة أو الماستر. 
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 زأضعها ضمنهذه الرؤية سأعرض  .ة، وطالبها القدامىواإلداريّ وهيئتها التعليمّية  بهاطاّل  ةديّ تعدّ 
 : ة التاليةات الستّ عتبار اإل

إّن هذا السعي روح نفسها. لاالجامعّية بأسرتنا  تمّتعفي المقام األّول، نحن ال نبني المستقبل إذا لم ت
الروح والمؤّسسة، وهذا ال يمكن هذه ال يتّم بدون العمل من أجل التوفيق بين  الجامعّية روحالإلحياء 

من كّل فرد من  من خالل العمل على الذات الذي يقوم بهتحقيقه من خالل دعوة أو إلتزام هامشّي ولكن 
هذه الروح ليست والًء ألّي أيديولوجّية، بل هي أفراد الجماعة، ومجموع االسرة األكاديمّية والُمضيفة. 

الفكرّي، واإلحترام  ستقامة، والصدقوحرفّيتها، أي لقيم اإل تناشرعارتباط مستمّر ومتجّدد وعملّي لروح 
بتكار ام كّل شخص في معتقداته، وقيم اإلختالفات، والبحث عن الحقيقة في االلتزام واحتر المتبادل لإل

 دها روح تؤكّ واإلبداع، والتضامن، ومشاركة اآلخرين في المهّمة نفسها، مهّمة بناء اإلنسان فينا وبيننا. إنّ 
 تعبير ماداعتمن خالل . ةالجامعيّ  نشئةالت مجال ز فيمعياًرا للتميّ  جامعتنا ما زالت بأنّ قناعة، وعن لنا، 

تقديم برامج تنشئة  ، سيكون من الطبيعيّ LANVERSIN الذي اعتمده النفرسين "المصدر العودة إلى"
كذلك بالقيم التي تدعو إليها الجامعة و  التعّلقالمعّلمين والموّظفين اإلداريين والطالب لدى ز عزّ مستدامة ت
التطوير الذاتّي والمهنّي، ستنجح فعاًل عندما تتجاوز  شّدد علىالتنشئة تإذا كانت هذه  .سةالمؤسّ بالتعّلق 

مين ما هو فردّي لتهتّم بشأن بناء المجتمع ونجاح مهّمته. وبهذه الطريقة سينمو اإلحساس بانتماء المعلّ 
الطالب إحساس  أنّ  ونحن نعتبر .اة ورسالتهيّ الجامع لبقاء األسرة كضمانٍ  ب إلى أّمهم المرّبيةوالطاّل 
 ة.يّ الجامع في األسرة بقائهمهو ضمان  "أّمهم المرّبية"نتماء إلى باإل

واسطة بز والتي تتعزّ كمطلب داخلّي اعتمدناها سبق و التي  وضمان هذه الجودة ثقافة الجودة إنّ ثانًيا، 
شهر  في ونأمل أن يكون ذلك -يجب أن تؤّدي  ،والعمل اإلداريّ  الجامعيّ  لتعليمفي ادة الممارسات الجيّ 
 ومعيار تلتزم بها رسالةإلى اإلعتماد األوروبّي الثنتي عشر مستوى  – ( المقبلنوفمبر) تشرين الثاني

أّن الجودة، منذ أرسطو وحّتى أّيامنا ب. أعتقد أّن هناك وعي  لمجمل هيئتنا التعليمّية وأنشطتها المؤّسسة
 ،تقوم جامعتنا. وروحها م حيوّية مهّمة الجامعةهذه، ليست حادثة عرضّية أو أمًرا هامشيًّا. إّنها في صمي

 متثالمن ناحية اإلوتعزيزها باّتجاهين : ة بمراجعة برامجها األكاديميّ  المجّندة دائًما في خدمة التمّيز،
تها مع مرور للبرامج التي فقدت أهميّ  ضع حدّ و  ،من ناحية أخرى التعليمّية و ة بولونيا بات عمليّ متطلّ ل

ة حتياجات الحقيقيّ إلا تي تلّبيأفضل للبرامج الجديدة ال تحديدٍ وسوف ترتبط بالوقت. ترتبط هذه المراجعة 



15 
 

في  50إلى  40 أنّ  بحيث ةمستمرّ ال متغّيراتلل يخضعالذي سوق العمل  أفضل بشكلٍ  واألخذ باالعتبار
قال أحد كبار الخبراء في ا. غضون عشرين عامً ، سوف تختفي في ا للخبراء، وفقً اليومالمائة من الوظائف 

وال  ةالرقميّ  كانت التكنولوجيا معادية للجودة.  تؤّدي إلى العمل تصبحة التي ال: "البرامج األكاديميّ  الجامعة
ة ، كأداة في خدمموضوَعيها البارَزين ا عادة البناء في جامعتنا، فيلبناء و من ا ورشة عمل كبيرةتزال 

ستثمارات كبيرة في هذا المجال. من بين المشاريع ر إا يوفّ ، ممّ وكمنبر لخدمة اإلدارةالتعليم والبحث 
ة أو معهد للفنون الجميلة الذي سيضّم ، هناك إنشاء كليّ ة التي سأقترحها على مجالسناالمستقبليّ 

، والموسيقى، ، والسمعّي البصريّ رمثل هندسة الديكو  في المعاهد األخرى  صات جديدة أو قائمةتخّص 
ة ومشتّقاتها، التكنولوجيا الرقميّ  تعزيز ثيريُ وف سفي المستقبل و . األزياء تصميمو  ،التصميم الجرافيكيّ و 

بهذا المعنى، وعلى  .للتأثير على إنتاج هذه المعرفة على المستوى اإلقليميّ  هتمامناإ ، مثل ريادة األعمال

ر مركز الدراسات الجامعيّة في الحقوق والترجمة الرغم من الصعوبات، ما زلنا موجودين وما زلنا نطوّ 

دارة األعمال والعمل اإلدارّي والطّب،اتنامن كليّ كلّيات ثالث وعلى امتداد  في دبي. الملتزمة  ، الهندسة، وا 
نيل  ل فيي المتمثّ ، هذا التحدّ سةكمؤسّ  ،ة، ستواجه الجامعةأميركيّ  صبغة يحمل عتمادلحصول على ا با

 من بيروت.إنطالًقا ة ترسيخ مكانتها الدوليّ اإلعتماد من أجل 

ة التنمية المستدامة ومفاهيم العدالة والمسؤوليّ  على التنشئة هي شاملةالثالًثا، ال ننسى أّن تنشئتنا 
آليين )روبوتات( نحن ال نشّكل أناًسا  ة التي يتحّملها الطالب وكّل عضو في األسرة الجامعّية.جتماعيّ اإل

، وفًقا "مع اآلخرين ومن أجل اآلخرين" يعيشون ويعملون  سوق، بل رجااًل ونساءً خدمة الفي ا مبرمجة تقنيًّ 
 ا يطال. وهكذا لن يكون اإلعتماد أكاديميًّا فحسب، بل سيكون أيًضا إعتمادً لما قاله األب كولفنباخ

ؤّخًرا جامعة القّديس المسؤولّية اإلجتماعّية بدعوة من اإلّتحاد الدولّي للجامعات الكاثوليكّية الذي اختار م
. ويمكن على المستوى الدوليّ  لالعتماد العالم لتحقيق نموذجٍ  يوسف من بين عشر جامعات كاثوليكّية في

د ما إذا كانت ة في العالم" الذي يحدّ الجامعات اليسوعيّ  عتماد نفسه بما يسّمى "إمتحانهذا اإل تمديد
 اإلنسانّيةالطالب تنشئة ترد أن  ولماذا ال نفّكرة. يّ اإلغناطة جتماعيّ ة واإلجامعتنا تحترم المعايير التربويّ 

خالل  ة واحدة على األقلّ ة من خالل اإلشارة مرّ يّ اتسبطريقة مؤسّ  ةاإللكترونيّ  حافظتهة في جتماعيّ واإل
 ؟التزامه اإلجتماعّي والمتعّلق بالمواطنة  إلى دراستهمسار 
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 زٍء ال يتجّزأ من تنشئتنا،، كجأبحاث عالية الجودة بلورةمن أجل خيارها القديم جامعتنا جّددت رابًعا، 
ولكن أكثر من ذلك، سيكون على البحث أن يلّبي هذه  .بشكٍل خاّص  إلحتياجات الوطنّية واإلقليمّيةا تلبيةو 

تقان النهج النقدّي، والتفكير، والتمييز بين العقل والعقل  المنطق المتمحور حول الحاجة للتحليل، وا 
جميع التخّصصات. نأمل  اليوم معاهد عليا جديدة للدكتوراه الجديدة تغّطيهناك  .حول القيمالمتمحور 

 الباحث-أّكدت مكانة المعّلم مع العلم أّن جامعتنا، طالب الدكتوراه وتعزيز المنشوراتبالتالي زيادة عدد 
 ي دينامّية بحثهفينخرط ويندمج الطالب  يجعلسيعرف كيف  الباحث-المعّلمف واستمّرت في تعزيزها.

بمعنى تداخل  ،معرفةلل ، وكيف يصبح معّزًزاةوالرقميّ  منها ة، الكالسيكيّ ةمناهجه التربويّ  فيويجود 
التخّصصات وتكامل المعارف. إّن التحّديات في مجال البحوث األساسّية والتطبيقّية ليست نادرة، فهناك 

. في لبنان للبحوث العلمّية بّية مع المجلس الوطنيّ ى لو تّم اتخاذ خطوات إيجابالطبع حاجة للتمويل حتّ 
ديد الموضوعات التي تح لبحث، سيكون من الضروريّ وضع بعض محاور ل ى لو تمّ ومع ذلك ، حتّ 

ة وما يتخّطى ناطق بالفرنسيّ  دوليّ ق بما هو ا فيما يتعلّ ، ولكن أيًض من حيث موقعنا في بيروتلها فّض ن
 ؛ ةة واإلقليميّ اختيار ما هو مربح للزراعة والصناعة المحليّ نقوم ب، العلوم، في مجال وهكذا. الفرنكوفونّية

 ،، وعالقة الدين بالسياسةريّ القانون الدستو  د في العمل علىتردّ ال ن ،ةة والسياسيّ القانونيّ  العلوم فيو 
ديان والمناهج أسس الحوار بين األ تطّرق إلىن، ةالدينيّ ة و في العلوم اإلنسانيّ و  ؛ المواطنة التنشئة علىو 

 ات المعرفةنظريّ  ضمنة آثار التكنولوجيا الرقميّ نقتفي ة في العلوم الهندسيّ و  ؛ سةة للنصوص المقدّ التأويليّ 
، ةجتماعيّ وفي مجال العلوم اإل ؛ واإلقليميّ  بنانيّ قتصاد اللّ مشاكل اإلنعالج  ،ةقتصاديّ اإل مو العلفي و  ؛

ة ودورها القضايا الوراثيّ  ، نتطّرق إلىفي علوم الصّحةو  ؛ ر مجتمعاتناتطوّ مسألة العنف و  نتطّرق إلى
وقضايا اإلعاقة بشكٍل خاّص الخطرة  لموادّ على ا ، واإلدمانالخبيثةعلم األورام في حياة األسر، و  السلبيّ 

  .في جميع أشكالها

وجودنا ونريد  عّلةالطالب هو  ألنّ  خامًسا، لقد أولي اهتماٌم حقيقّي لوضع الطالب في السنوات األخيرة
ة حقيقية هناك خطوة إيجابيّ  ب. أعتقد أنّ بية واحتياجات الطاّل أن تمنح جامعتنا مساحة أكبر للحياة الطاّل 

التطّرق  ب كبالغين مسؤولين. في النقاط المختلفة التي تمّ نحن ننظر أكثر فأكثر إلى الطاّل فإجراؤها  تمّ 
مستقبل القريب، والعمل على لإلى ا هتماماتنا. وبالنسبةا  هو محورتناولها، الطالب  أو التي سيتمّ  إليها

ات لرابط المجتمعّية الحياة تعزيز( 1: التالية  اإلّتجاهات في سيتّم العمل تجاه الطالب ،طالمدى المتوسّ 
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على  تنشئةمشاريع  فتحمل الجامعّية وبين هذه األحرام، األحرام في الطاّلب قدامى الطاّلب التي ينتخبها
 تنشئةل التحضيريتّم في هذا السياق، ؛  موجوده عّلةو  شروطهم دفتر ضمن هذه التنشئة وُتدَرجالمواَطنة 

 ، يخضع أيّ ّتجاهبهذا اإلو ، كذلك األمرو إدارة فرقهم ؛ على  مسؤولي رابطات القدامى والنواديل ةمستمرّ 
على و  ،ليمارسه على صفحته الخاّصة جتماعيّ وسائل التواصل اإلب لقانون المعلوماتّية في ما يتعّلقطالب 

لآلخرين.  اتإهان تتضّمن بعدم وضع صفحة يأخذه على عاتقه دٍ تعهّ محتواه بعلى ة و صفحته الخاّص 
الجديد إلى جعل  في بداية العام الدراسيّ  بقطَّ التي ستُ نتخابات و التعديالت األخيرة على قانون اإل تسعى

على  نشئةكون التت( لن 2ة. ر والكراهية الحزبيّ العنف غير المبرّ حالة  نهييُ  فيه بلوغًفا هذا التمرين تصرّ 
بنا طاّل أّن نا نعتبر للجميع ألنّ  ةإلزاميّ  نشئة تكاد تكون ، بل تخياراٍت أخرى يم المشاريع خياًرا من بين تنظ

ب، من الطاّل  حين نكون قريبينة. المسؤوليّ تحّمل المشاركة و  دعو إلى تفضيلا ي، ممّ ينبالغين مستقلّ 
من هنا توظيف الشباب، بغية  المهنيّ  نخراطاحترام اإل عتشجّ  ممارساتو هم خطاًبا قّدم ليمكننا أن ن

سنوات من الخبرة وتعزيز عالقاتنا مع ب ة اليومالغنيّ  Berytech "بيريتيك" حاضنةمؤّسستنا الاهتمامنا بدعم 
ة ، قيمة أكاديميّ ة في خدمة اآلخرة واإلنسانيّ جتماعيّ ما األنشطة اإل، ال سيّ ( إعطاء أي نشاط3الشركات. 

 .انيّ والمجّ  عيّ على طابعه التطوّ  هذا النشاط حافظى لو الطالب حتّ  فّكرةة في مدامجة يّ ساتومؤسّ 

د بالتقليد جامعة القّديس يوسف، سيرّكز العمل التربوّي المز  ، مفترق مفترق الطرق هذا عند سادًسا، وَّ
في منتصف  "السوربون "واإلنسانّي وكما تعّلمه القّديس إغناطيوس خالل تنشئته في  التربوّي اليسوعيّ 

، كبر عدد من الفاعلين في الجامعةأل ،وساطةالفي مجال  توفير التنشئة،على  القرن السادس عشر،
 نطاقوسيع بت جامعة القّديس يوسف قومسوف تيجين. لطالب والخرّ لو  لهيئة التعّليمّية وغير التعليمّية،ل

ة لديمقراطيّ ا، ومختبر واإلنسانيّ  ، والتفكير األخالقيّ اوالعيش معً  بوتقة الّلقاء ضمنة الوطنيّ  اتهمهمّ 
في ما يتعّلق  ةموضوعيّ الث ابحُتجرى فيه األأيًضا مكان  ها، ولكنّ إّنها بوتقةوالمشاركة في خدمة الجميع. 

تعزيز على  في وقٍت يتّم فيه الحثّ  قتصادة واإليّ السياسالتعددّية إدارة  حول ،لبنان والعالم العربيّ ب
ما في ، ال سيّ المدينة نميةلتكون في خدمة ت "ابعاليوم الس"ة مهمّ  عّززت وهي؛  في العالم العربيّ  المتغّيرات

 تكون  سعى ألنت ، هيفي النهايةو في خدمة النهوض بالمرأة والطفل ؛ و ، شة والمحرومةالمهمّ  هامناطق
 .لينخرطوا فيها ةوسائل الماليّ هم يفتقرون للنضمام إلى جامعتنا ولكنّ يرغبن اإلو  رغبون ي من يؤّمه امكانً 
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 نى التحتّية القديمةالذي يتعّلق بالبُ و  المثير دوًما لإلهتماممن مكّونات الرؤية بالجزء أ نهي هذه السلسلة 
 . وقد تمّ ةالتعليميّ الجامعة رسالة خدمة في  دائًماو ، التي نتوّقع إنشاءها الجديدةالُبنى تجديدها، و  بغية

"مساحة  ها، بما فيط لهاأخرى قيد التنفيذ أو مخطّ  وهناك ورش عمل ؛ ارً مؤخّ  تجديد مقّر رئاسة الجامعة
ع من طريق متر مربّ  70.000 مدى أنفاق على وأصل بجسور للمشاة " المتّ المركزيّ  الحرم الجامعيّ 

 سيضّم متحف الفّن المعاصر متحفقامة إل ،التي ما زالت بوًرااألرض بناء حرمين جديدين،  . سيتمّ الشام
ة ، مثل كليّ تنفيذ المباني الجديدة . وسيتمّ حديقة "قرم" قتصاد واإلدارة فيومركز اإلوالكالسيكّي اللبنانّي 

مساحة  توفير في سياقة القديمة نى التحتيّ ، باإلضافة إلى تجديد البُ المستشفى اإلفتراضيّ الجديدة و  الطبّ 
، في مار روكزو  للعلوم الطّبية حرم الجامعيّ ارات في الإنشاء مواقف للسيّ  . فسوف يتمّ خضراءة يّ جامع

 ة من، وخاّص م لطالبناأن نقدّ  أيًضا ننوي و . ضمن منظور الجامعة الخضراء ةوتعزيز إنتاج الطاقة الشمسيّ 
 للطلبة، واحد ينجديد تينفي بيبأسعار تنافسّية من خمسمائة سرير  ، أكثرج بيروت الكبرى خار  جاؤوا من
 ضمنوسوف تبناء في مار روكز. وال ة واآلخر قيد التنفيذفي األشرفيّ  "انإيزابيل تيّ " ويحمل اسمللفتيات 

هوفلين شارع  التاريخّي القائم في حرمال ها، بما فيرؤية أفضل لسائر أحرامها جامعة القّديس يوسف
Huvelin  وكذلك المراكز األكاديمّية في زحله وطرابلس وصيدا مار روكزفي وجّي والحرم التكنول.  

من و التي قمت بتعدادها للتّو، و لتمّيز التي تصبو نحو امن أجل التمّكن من تحقيق هذه األهداف المختلفة 
أجل بناء بنى تحتّية جديدة ومساعدة اآلالف من الطالب إلكمال دراستهم، يجب على الجامعة أن تزّود 

ال تخاف من أن تقرع الباب )بالمعنى اإلنجيلّي للكلمة( من أجل يجب أنفسها بالوسائل لتحقيق طموحاتها و 
من جامعة القّديس يوسف، باّتحاد رابطات قدامى جمع األموال الالزمة. أنا متأّكد من أّن الخّريجين 

لدعم روح و هذه المشاريع  إلنجاز شركاء مقّربين ومفّضلين سيستمّرون   الطالب، وخّريجي كّل كلّية،
المتساوين في الحقوق وفي  لبنان نحو دولة المواطنين أن يعبرهم والعمل بكّل قوانا من أجل الشراكة بين

 الواجبات أيًضا.

 Hôtel-Dieu deوال أنسى مؤّسسة الخدمات الصحّية الكبيرة، مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" 
France من أجل التجديد  2020 للسنة مشروعه الخاّص ب، الذي التزم الجامعيّ  نا اإلستشفائيّ ، مركز
نشاءوالترميم و  ين األقدسين اللواتي أوّد أن أُعرِّب عن امتناني لراهبات القلب .عالية األداء ّيةخدماتوحدات  ا 

وحدة  لمستشفى منذ قرابة قرن من الزمان، لكنهّن يستمرّن في إدارةفي ا ةدينيّ  ُينهين وجودهّن كجماعة
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إلى مرضانا،  أفضل خدمةتقديم ! من أجل من المؤّسسة  ضةممرّ  300 تضمّ  التيكبيرة الة يّ ئرعاالخدمة ال
التي يجب أن تتماشى مع  ة مع الهيئة الطّبية، في إصالح بعض األنظمة، وخاّص نعمل مع الجميع

العربّية، باإلضافة دمة مرضى لبنان والمنطقة ل ختشكّ  .ة الطبّ كليّ التي ستحصل عليه عتماد بات اإلمتطلّ 
نسانيّ ة علميّ ، قضيّ ًمااألكثر تقدّ  إلى تنشئة الكفاءات إلى  جامعة القّديس يوسف بها تعهد، ةة أساسيّ ة وا 

في تأثيره القائم على أسس المهارات العلمّية األكثر  يمّثل الطّب الفرنكوفونيّ الذي  هذا المركز اإلستشفائيّ 
 تقّدًما وقيم الجهوزّية وحماية كرامة كّل شخص.

 

 وفرص العملالقسم الرابع : تمّيز شهاداتنا 
شئة إلى طالبنا حيث نقّدم تن ى إنجازات إن لم يكن في لبنانوكيف نترجمها إلهذه الرؤية  أين نرّسخ

ة داخليّ تهديد من مخاطر محلّية وعالمّية ؟ لكّن بلدنا ال يزال عرضة لل ت ذات قيمةللحصول على شهادا
 176من بين  136المرتبة وهو يحتّل ة والفساد )ق بالشفافيّ سوًءا فيما يتعلّ يزداد  : فتصنيفه ةخارجيّ و 

قبل السؤال الذي نطرحه على أنفسنا  . ولهذا السبب فإنّ والسياسيّ  قتصاديّ وكذلك على المستوى اإل دولة(
 أنّ  كّنا نعلم، إذا طالب 3000ج سنويًّا حوالي خرّ : لماذا ن ةبالغ األهميّ  ه على اآلخرين هو سؤال  طرحأن ن

لنا البعض، وكالمهم ال  ، كما يقولهل من الطبيعيّ ؟ بالمائة منهم سيسلكون طريق الهجرة  50حوالي 
، وبعضهم هجرةم بتنشئة طالب للتقو  جامعة القّديس يوسف جامعة مثل ، أنّ يخلو من النقد والسخرية

 هل ُتعَتَبر هجرة؟  شركاتهبداًل من بناء بلدهم و  ومبدعين للمَِّهن في الخارج ّددةمتعال مممن بناة األ أصبح
ة مسؤولة عن رحيل ة الحاليّ قتصاديّ هل األزمة اإل؟  ة للبالدأم خسارة حقيقيّ  ورقة رابحة العقول اللبنانّية

أو اإلستمرار  بنانيّ قتصاد اللّ هل يجب علينا تكييف شهاداتنا مع حدود اإل؟  أخرى  يجينا نحو فضاءاتخرّ 
دةة الموارد البشريّ  ة وبالتاليبنانيّ فة اللّ النخبة المثقّ  في تنشئة  عالمّية ؟القيمة بال المزوَّ

بلداٍن ين ومسلمين، نحو ليست الهجرة واقًعا جديًدا على لبنان الذي شهد موجاٍت من رحيل أبنائه، مسيحيّ 
أو ببساطة من  ،أخرى ليستقّروا فيها، وفي بعض األحيان لتغيير الجّو، أو العيش في بلد يحترم مواطنيه

خالل أعوام الحرب األهلّية، غادر أكثر من مليون شخص لبنان لكي ال يعودوا أبًدا  أجل كسب عيشهم.
من بينهم، أكثر من خمسين في المائة  ."نّيال لعندو مرقد عنزة بلبنان" العنزة"، كما يقول المثلإلى "مرقد 

أي قانون إنتخابّي يأخذ  هاعّوضيلن  قاسيةإّنها لخسارة  سنة. 24كانوا أطفال وشباب يبلغ عمرهم أقّل من 
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زيف ويستمّر هذا الن .في االعتبار تصويت المغتربين أو البحث عن مستثمرين لبنانيين سابقين في بلدهم
المزيد من هناك المدارس القوّية.  إلىجامعاتنا المرموقة وكذلك  إلى نتسابفي التأثير سلًبا على اإل

عدد قليل من التالمذة في مدارسنا وعدد أقّل من الطالب في و المغادرين نحو الخارج طلًبا لالستقرار، 
ا . وفقً من بالدنا البلدان التي استقبلت المهاجرين تلكجامعاتنا وخاّصة أّن جامعات ممتازة نشأت في 

من  وتؤّثر عليها، جميع القطاعات تضربلوسائل اإلعالم، ترتبط الهجرة الحالّية بأزمة إقتصادّية كبيرة 
الصناعّية، ناهيك عن الصادرات الزراعّية و من العقارات إلى المتاجر الكبرى، من المالبس إلى السياحة، 

لبنان دوًرا وقائًيا  مصرفالت خّ تلعب تد . لحسن الحظ،هال مخرًجا حقيقيًّابعد التي لم تجد  نفاياتأزمة ال
الطالب الجامعّيين بمنحهم قروض  ستمرار، لكّنه ال يزال يساعدأ به البعض بانهيار الذي يتنبّ منع اإلل

 .قيود اليومبعض الوجود  نم ، على الرغمبفائدة تفضيلّية

المِّهن  في ايجاد ستثمارفي اال نقصٍ  عود إلى وجودين إلى أّن أصل األزمة ييّ صويشير تشخيص اإلختصا
المهّم في هذا الواقع هو ايجاد القيمة اإلضافّية بدل ألّن لبنان لم يعد آمًنا من الناحية المالّية واإلقتصادّية. 

والدولة  أصحاب االيراداتيخبرنا هؤالء المتخّصصون أّن اإلقتصاد القائم على . إلكتفاء بتجارة األمالكا
القطاعات في  الو الستثمار في قطاع اإلبتكار على ايحّفزون أبًدا  والمحاباة الكها المحسوبّية التي تحرّ 
 2017العام ل بطالة في ة التي تخلق فرًصا للعمل. والنتيجة هي معدّ التقليديّ  تصنيعّيةة والالصناعيّ 
 أنّ  ، علًمامن عمرهم دون الخامسة والعشرين معند من ه ٪34ه يصل إلى ، لكنّ  ٪25حول  تتأرجح

، ةلمنطقة العربيّ ط بالنسبة إلى ا، وهو المتوسّ ٪30اليوم  ين قد تجاوزبنانيّ يجين اللّ ل البطالة بين الخرّ دّ مع
أريد أن أنسب هذه األرقام  . ال2013عام الفي المائة في  12إلى  10 من لفي حين كان هذا المعدّ 

ا بالنسبة إلى ة المقلق نسبة الطالب إّن . ةالعاملة السوريّ  لليدالكفوء ال و جامعاتنا إلى الوجود الفعّ جدًّ
و  2013 في المئة بين األعوام 100 إزدادت بنسبة تتخّطىقروض ة أو دراسيّ ح نَ مِّ بطلب مين المتقدّ 

طالب في وقت  25 000  إلى 23 000ا من سنويًّ تخّرج ة بنانيّ الجامعات اللّ  ل أنّ عقَ . ولكن هل يُ 2017
جامعة القّديس  ؟ في ؤالء الخّريجينفرصة عمل له 4000ثر من قادرة على تقديم أك لم تعد فيه البالد

 نفعل في مواجهة، ولكن ماذا يجين وتنظيم منتدى للتوظيفلخرّ يمكننا إنشاء خدمة توظيف ل يوسف
االنخفاض في أسعار  ؟ صحيح أنّ  اتاألزمتتخّبط في و  في الموارد نقصترزح تحت وطأة الأوضاع 

تحويل األموال من  ة، وانخفاضة اإلقليميّ الحروب الجيوسياسيّ اندالع ، والتهديد بخطر مالنفط الخا
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 تحليلفي  الغوص منعني منحدود خطابي ت!  قتصادناإستقرار اي إال إلى زعزعة ؤدّ ن أمور ال تالمهاجري
التي  قطاعاتالد قد تتدهور وتهدّ  لحالةٍ  مخرًجا أن نجد بسرعة وجوب وأؤّكد أصرّ  ي، ولكنّ هذه األوضاع

الصيغة الّلبنانّية، المعروف جّيًدا  صاحب نظرّيةميشال شيحا، التعليم. ة و الصحّ قطاَعي مثل  زال قائمةتال 
التنمية اإلقتصادّية  يتّم اّتباعفي حال لم  بفشل النظام السياسّي اللبنانيّ  بتحليالته اإلقتصادّية، كان يتنّبأ

الموارد البشرّية  يخلق الذي يم الجامعيّ "التمّيز في التعل بطريقة عادلة للجميع. كان هو الذي قال إنّ 
كل هذا أصبح طّي النسيان لصالح  انطباع بأنّ  . لديّ (17)"بنانيّ اللّ  قتصاديّ هو باب النجاح اإل المختّصة
 شركةال من هل سيأتي هذا الحلّ  .له قبلمست ال ة تسعى للحصول على دعم خارجيّ قتصاديّ سياسة إ

؟ كما  قتصادمساعدة في إعادة تنظيم اإلمن أجل تقديم الة ها الحكومة اللبنانيّ الدولّية لإلستشارات التي دعت
 بسبب من الفساد المستشري تشخيص بداًل كان يعاني من مشكلة  ّيةبنانلّ القتصاد ما بعد الحرب إ لو أنّ 

لذي ال يدّر واغير المنتج  هذا اإلقتصاد طابعس ة التي تكرّ ة والنقديّ ة، والخيارات الماليّ الطائفيّ ة المحسوبيّ 
ة التي ة والقانونيّ ، ناهيك عن التعقيدات اإلداريّ يّ فعلاإلقتصاد الستثمارات في على حساب اإل ،االيرادات

إلى السبب للعثور على العالج الصحيح بداًل من  عود. دعونا نلجأون إلى الهربتجعل أفضل المقاومين ي
 .إلى حّلها حيثما تدعو الحاجة شكلة الشرّ م ال تحلّ  وعابرة تةإدارة حلول مؤقّ 

 
 الخلل في النظام الجامعّي ؟أوضاع و 

كلٌّ من الجامعة األميركّية في  التي توّفرها في هذه التنشئة العلمانّية  يكمننرى بوضوح أّن أصل الشّر ال
، بل في منذ منتصف القرن التاسع عشر ،ب الفكرّية الّلبنانّيةخّ لنُ إلى ابيروت وجامعة القّديس يوسف 

ذروة اآلمال الموضوعة فيها وفي  تحقيق السياسات اإلقتصادية واإلجتماعّية التي ال تصل أبًدا إلى
جامعّي أو  نظام   بدأ ،منذ بعض الوقتو . في هذا السياق، بالدناديرون شؤون ين والقادة الذين يالسياسيّ 

وال سّيما جودة المنظور تجارّي وطائفّي، بغياب التشريعات التي تتطّلب ضمان من  بالتوّسعنظام طفيلّي 
ات في شهادبيع ال تطّرق إلى زمتلف تقريرٍ ما جاء في هذا ما يفّسر !  لهذه المؤّسساتتصّرف أخالقّي 

طالب دفعة واحدة في  930تسّجل التي ناشئة ال اتجامعإحدى ال حولآخر  تقرير العلنّية أو المزادات
ل ! أليس تدخّ  دات الدكتوراه من الخارج وتبيعهاثالثة تستورد شهاجامعة السنة األولى من الهندسة ! أو 

                                                           
17 ) 
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 ال ين، "هذه السياسة التياللبنانيّ  تاريخيًّا كان وال يزال فخر د نظاًما جامعيًّايهدّ  جاء الذيهو  السياسة
! ولهذا  Max Weber جتماع ماكس ويبرم اإلبحسب عالِّ  في الجامعة" الدراسيّ  في الفصل لها مكان

ة، وهو تحالف بدأ بنانيّ ة والجامعة اللّ بنانيّ ة اللّ تعزيز تحالف الجامعات التاريخيّ  من الضروريّ أصبح السبب 
إعطاء مثل من أجل في بيروت في بيروت وجامعة القّديس يوسف ة كيّ ير األم فاق بين الجامعةتّ بتوقيع اإل

والدفاع عن  اللتين ساهمتا في صنع لبنان اليوم مًعا عّما يمكن أن تعطيه هاتان الجامعتان التاريخّيتان
 الّلبنانّي. دبلومتمّيز ال

مهّمة تقع على عاتق  تتطّلب هذه المالحظة حول خلل النظام الجامعّي إعادة تأهيل الدولة اللبنانّية، وهي
أي قوة سياسّية تؤمن بسيادة لبنان كوطن ودولة. نحن نعلم أّن تفّكك الدولة يسّلط الضوء على الهوّيات 
السياسّية واإلنتماءات الدينّية والمذهبّية بطريقة تجعل المواطن مواطًنا في انتماءاته بداًل من أن يصبح 

قافة فشل الث إلى وأّدى شغًفا مقّدًسا صبحأش شغف الهوّيات الذي أن يعي مواطًنا للدولة. لم يعد بوسع بلدنا
جب م التضامن والرغبة في العيش مًعا والتناوب في السلطة. ييَ ة القائمة على قِّ السياسّية أو ثقافة المواطن

 حقوق وواجبات الجميع. الفسادإلى ثقافة المواطنة التي تفترض إحترام  ةعلينا الخروج من ثقافة الرعيّ 
تعّلق المفرط ال ويجب أن يكون  ،بحزب أو تّيار يكمن في جعل العاّم مسألة خاّصة أو مسألة خاّصة

ز على المواطنة الشاملة التي تأخذ . يجب أن نركّ Max Weberماكس فيبير  بلورهكما  املموسً  بالوطن
 المتعّلقةالنظر وجهات المعرفة، و ة والمطالب الفردّية. إّن طريقة تقاطع بعين االعتبار التعددّية الدينيّ 

عزيز تمن أجل د القانون هي المقياس الصحيح لتوّلي إدارة جّيدة للتعددّية. التعددّية الجّيدة هي التي ُتعتمَ ب
ة هذه د الناس هوّيتهم. قوّ فقِّ تُ ال  ةّ العام مساحةفي الواقع، الالدولة.  رعايةالروابط اإلجتماعّية تحت 

ى لو كان بال حتّ و ، ، كّل واحد كما هو في مذهبه ولونهعلى الترحيب بالجميع ةقادر  اهأنّ  المساحة هي
. دعونا نعمل برّمتهلبنان  لتشملع دين. لطالما أرادت جامعتنا أن تكون هذه المساحة التي يجب أن تتوسّ 

 .بناء دولتنامن الحوار من أجل  مساحةهذه الاليوم الستعادة 
 

 القّديس يوسفجامعة ب الخاتمة : شهادة تتعّلق
سأستعيد شهادة أدلى بها نجم لبنانّي ليس من قدامى جامعة القّديس يوسف السابق لكّنه  في الختام،

ا على الشاشة الصغيرة من معر   بنانيين. إّنها شهادة ممتعة لنا بقدر ما تجعلنااللّ  مشاهدي التلفزيون وف جدًّ
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بها  زّودالتي نو ر في السالمة المرورّية إلى خّريجيننا الذين نالوا شهادة الماست نفّكر. كان يتحّدث مؤّخًرا
اسمحوا لي أن أهّنئكم أيها " (: الدولّية )أقتبس منه Renaultمع مؤّسسة "رينو" الطالب بالمشاركة 

ة الهاّمة التي الجامعهذه في ّي أن أكون مكرًَّما هذا المساء الخّريجون األعّزاء ؛ إّنه لفخر  بالنسبة إل
أن باختياري للمشاركة في حملة الفّنانين السفراء للسالمة المرورّية ؛ إّنه لفخر   لبنان القيم هوّيةتلّخص 

أخاطبكم من هذا المنبر البارز، منبر جامعة القّديس يوسف في بيروت ؛ إعلموا أّن هذه الجامعة ليست 
ن الذي يضّم جميع ، لبنالبنان في خدمة كلّ  ترة طويلةأّنها كانت منذ فلقد أحدثت الفرق بمثل األخرى ؛ 

ّنما، و ة أو طائفيةيّ أو مذهب ةروح حزبيّ  النظر عن أيّ  بغّض  المواطنين  ة وفيبنانيّ لمواطنة اللّ ا من بروحٍ  ا 
ّني إذ أهّنؤكم كونكم !  شاملةكبير وروح  خدمة بلدنا بقلبٍ   من هذه الجامعة، إعلموا هذا المساءتتخّرجون وا 

ة الثقافة اإلنسانيّ و معرفة الصوت  هألنّ  ا مرتفًعاكون دائمً أبًدا، وسوف ي صوت هذه الجامعة لن يموت أنّ 
ما اء، ها األصدقاء األعزّ ، أيّ اءاألعزّ  الشرف ضيوف، أصحاب السعادة ".ال تنضب أبًداة التي والمحبّ 
المتمّثلة تنا خدمة مهمّ في عقولنا وقلوبنا في  شهادة محفورة وصاعًدا أصبحت اآلنمن و  شهادة ؛ سمعناه

 إلى األبد. بلد اإلشعاع لبنان أن يكون نا من أجل شبابتخريج  في
 


