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 ()التمهيد

اذا هب  ين ععورجلخيا يس يوسف،جامعة القد  على أتسيس جامعتنا،  041مع حلول السنة  .0
أصبح حيمل بعًدا رمزًّيا الاذي ج هاذا املدر   علىب بكم أرح   الفرح أبن، الفرح النابع من أعماق النفس

 الاذي، Ducruet دوكروييه، الراحل األب جان اجلامعة األسبق املقدامسم رئيس اب بعد تسميته
سنة، يف  41 ، مناذ0791العام يف  تر  ش   ن  ها اليتشرعتب ،اجلديدة يس يوسفالقد   جبامعة هندين ل

فعندما حنتفل . واستمراري تها بقاء اجلامعةب ونيؤمن من األعخاص يف لبنان وفرنسا كثير   مل يكن وقت  
األسرة رعاية  إليه، يف عيده، لنطلب ناعفيع ،يس يوسفالقد   إىلة أخرى، نتوج ه مر   باذكرى التأسيس

يوم عيد  ،رومابيس بطرس القد   يف مقر   السد ة البابوي ة توىل  البااب فرنسيسعندما الكبية.  اجلامعي ة
 إىل ، مصغًيااألزمنة عالماتعلى كان منفتًحا   فكيف أن  "يوس  أك د ،مناذ عامني يس يوسفالقد  
 على اآلخرين "هو يدعوان إىل أن نكون أوصياء مثال يوسف،على ف". مشروعهتحقيق وجاهزًا ل ،هللا

اليت حنن  – روح احلكمة" بعيء موكل إلينا من هللا كل    ألن   ،تنامسؤولي   واخللق، ونتحم لعامل وعلى ال
 واحلكمة أمام هللا والناس. وجعلت يسوع ينمو يف القامة ،واليت مي زت يوسف  -إليها  اجةحب

 
 املقّدمة

اء املستقبل، جيب أن نتطل ع إىل التاريخ أيًضا". هاذا ما كتبه الكاردينال زينون بن. "من أجل 5
 اخلاص  ابملدرسة مدب ر اجملمع الرومان  ، ,Zénon Grocholewskiغروعولفسكي 

جلميع. هو مطلب ا هاذاواجب الاذاكرة ف:  ؤر  املعمل  من مسات إن  تاذك ر األصول ليسة. الكاثوليكي  
بني جامعة  جمر د ، لسناحالتناأن نا، يف  نة منكون على بي  ة لناخلاص   جاذوران نعرفي فرتض يف الواقع أن 

ال تزال  ة".اخلاص   ا"روحه بطريقة ماشك ل يو  مع ما عك ل ،هاذه اجلامعة نا، ولكن  اجلامعات األخرى
 وال ابستخراج ،ابالفتخارشعر إليه لن لنظر: األمر ال يتعل ق ابنواجهه  تد ًّيً ة إىل التاريخ النظر  هاذه

ا من املاضي مفيدة من أجل دروسً  منهص أن نستخل ،ةنفعي   بطريقة ،عة أوبعض الصفحات املشو  
جيعلنا  هي عرط أخالقي   ،يس يوسفسة مثل جامعة القد  مؤس   إعادة قراءة اتريخفسة. ة املؤس  ستمراري  ا
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 لنعرتفو  .ونصف أكثر من قرن  مناذ يف اتريخ طويل  يتأص ل، ه يف الوقت احلاضرما نعيش إن   نقول
ف لتكي  اب املتمث ل يتحد  الويف ، هاوإعادة أتسيس اجلامعة يف أتسيس الرؤية الواضحة يذ لعمل اجلاد  اب

. ومت  إجنازها مرضيةً  ،النبيل يف جمال التعليم ،الرسالة يف حتقيق رغةةالتكون  والتوجيه، من أجل أن
 صعبة ة  ًّيت اليت تث  على تقيق رسالالتحد   بتلكمفعم  ،اجلامعي  نا اترخي، ال بل ما قبل اترخينا
 حنن لسنا أبناء   يف أصعب األوقات. معًن  ونسبغ عليها ناهاعطيعن قيمة أ   ، من أجل أن ندافعاملنال
القد يس يوسف العام حنن أعضاء اجلامعة، يوم  ولدت فكرة إنشاء جامعة  لقد جئنا إىل العامل، اليوم،

 ، وهكاذا حنن على استعداد  دائم لبناء مستقبلها.0391أتسيسها العام   ويوم   0387

، وابلتايل أن نحنن على استعداد لبناء مستقبل. 3  والشاق ةالتحد ًّيت احلقيقي ة  مًعا تحم لها، كما قلت 
ي  من املشاركة الاذي ميي زان اليوم على مستوى إدارة جامعة اذا الروح احلس  هباليت جيب أن نواجهها، 

جتر أ  ظات  حلعن  ،يف ماضينا البعيد واحلايل   ،لبحث مًعاإىل اهلاذا السبب، سنسعى القد يس يوسف. 
املصاعب على مواجهة التحد ًّيت الوجودي ة و  ،أعادوا التأسيس ولئك الاذينأو  ،فيها املؤس سون

 بليغةها دروًسا عن طريق إمناء هوي تنا. أؤك د لكم أن نا سنغرف من هلااملناسبة  جياد احللولإو  ،بشجاعة
لبنان. أتاذك ر  عرفها جامعة القد يس يوسف و  هاذه الفرتة اليت عرفتها آفاق وفتحاملوارد عحن إلعادة 

املاضي  يف وي تنا هي جاذوران احلي ة اليت تتوغ ل: "ه كلمة الكاردينال نصرهللا صفي وقد قالـها يل يوًما
املاء  تزو دوهامواردها و من تنهلوا ابلشجاعة ل واتسل ح، أن تخراآلوقت  و البني  ،جيب وتيا يف احلاضر.

موز عة  يتكلم(.  3118، أعمال السينودس الةطريركّي املارويّن، إعالناألضعاف." )منها فتعطيكم 
 على ثالثة أقسام :

جامعة  تس. ملاذا أتس  0391يف العام  اجلامعة تأسيسل القسم األو ل : التحد ًّيت التارخيي ة 
 القد يس يوسف ؟

 .0791يف العام  اجلامعة ت البقاء والتوحيد عن طريق عرعةًّيالقسم الثان : تد  

 بتكار وبناء املستقبل.الالقسم الثالث : تد ًّيت ا
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، ملاذا أتّسست 0781يف العام  اجلامعة تأسيس ت التاريخّية لاياألّول : التحدّ القسم 
 ؟جامعة القّديس يوسف 

وصديق  يون الفرنسي ة علمان  من مدينة للني )ـڤل هوو پأي ها األصدقاء األعز اء، بني عارع  .4
و )أحد اآلابء وعارع أمربواز مون   ،عارع كلي ة احلقوق اليت كان أحد مؤس سيها كبي لليسوعي ني(

ليسوعي  ا لألب 0387و لد حلم العام وعارع جامعة القد يس يوسف،  ،اليسوعي ني املؤس سني(
بتأسيس  - ة على الطراز الشرقي  الاذي كان يعتمر دائًما كوفي   -كسيميليان ريللو، أو أبوان منصور ما 

جامعة القد يس  نشاءإب 0391أصبح هاذا احللم واقًعا ملموًسا يف العام  ، وقد"آسيا املركزي ة "مدرسة
 بل ،فحسبة مل تكن رغبًة بشري  فهي قد أ جن ز ت إبرادة أعخاص،  املدرسةهاذه إذا كانت  يوسف.

ن كما كان يقول األب الرئيس غريسيا  - لرسالة اليت تكمن يف "فعل اخلي"يف ارغبة مقد سة 
Gressien  يسوعي  و  ه يشع  مؤسَّسًة ذات طابع مزدوج :وجعل – 0719يف العام .  رغبةالفرنسي 

 كانت تسي  هاذا العمل.  يف الرسالة

ني يف جبل لبنان. من متي ز ببداية إقامة اليسوعي   وقد 0387إىل الوراء قراًن ونصف، أْي فلنعد  .1
 Paul وبول ريكادوان ، Benoît Planchetعخصي ات أمثال بنوا بالنشيه  تمتي ز  بينهم

Ricadonna  وماكسيميليان ريللوMaximilien Ryllo   كانت ، و ةرئيس الرسالة اليسوعي
، تتطابق مع إرادة  هي مزيجر و " املركزي ة آسيا أتسيس "مدرسةيف رغبته  من معهد جامعي  ومدرسي 
أم ا كلي ة من أجل تنشئة النخبة الكنسي ة املاروني ة والكاثوليكي ة.   إنشاءيف ميان إلنشر االرومان  ل اجملمع

 ، وكاذلكي  والربيطان  و والنمس معرفة ابلقناصل الفرنسي  كان على سيميليان ريللو الاذي  ماك
أعهر طويلة إلقناعهم  أثناء جاهد فقد واألمي حيدر الشهايب ،األمي بشي العثماني ة و  لسلطاتاب

 إكلييكي ة عرقي ة كبية هناكللجميع حيث  هاذا املعهد اجلامعي  املفتوحقامة إب املتمث ل بصوابي ة مشروعه
يف بيوت نفسها )اليت مل تكن يف تلك  ،للفنون والعلوم ومزرعة زراعي ة تطبيقي ة لالهوت ومعهد جامعي  

بني  ما سيجري لرؤية رلرتق ب واحل اذ  امنتهزًا فرصة  ،مفك رًا يف تشييدها يف سهل البقاع(، قريةالفرتة إال 
الفرنسي ني والربيطاني ني حتالل ا إىل جانب ،، قبل احلرب الرتكي ة املصري ةبلدان  عدو ة وععوب متخاصمة
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ر اذ  ستفادة من حالة احل  الا "وجوبــ  إىل رئيسه يف روما ليقنعه ب كتب ريللو  .0341مصر يف العام 
 ندلعت بسرعة اتريخاحلرب اليت اسبقت لقد  وضع أسس املدرسة. الطرفني من أجل عند كال" هاذه

 إىل جانب املنتصر ، توج هأن يستسلم للهزمية بدلمل يستطع بلوغ هدفه. ولكن و إرسال طلبه، 
 بعدما أسر  بهالطلب  حني يلتمس من العثماني ني هاذاسينجح أن ه ، معتقًدا 0341العثمان  يف حرب 

كلي ة بيوت ع ل  قت مع إنشاء  وفكرة  ،مل يظهر الفرمان قائه يف القسطنطيني ة. يف الواقعإىل أحد أصد
جبل يف أععل نيان متر د  تعر ض للشك  يف أن ه، بعدما 0343من بيوت يف العام  رحيل ريللو البولون  

قر ر، يف العام دافع عنه و ، Planchet ، األب بالنشيهيقهرف ولكن   .نسي ني والربيطاني نيلبنان ضد  الفر 
حيث  ،يف غزير ،للشهابي ني املهجورةالقصور  أحد، أن يؤس س اإلكلييكي ة ومدرسة اثنوي ة يف 0348

 سم القد يس يوسف، الشفيع املستقبلي  اب مالكها القدمي. ع م  دت اإلكلييكي ةإىل  ابلغةأموااًل  دفع
مرجًعا المتياز الرتبية  وأصبحت بسرعة   ـهافتحت أبواب وكالمها ،املدرسة الثانوي ةكاذلك و  جامعةلل

 . تدر سهما كانت  الديني ة والدنيوي ة اللتني

(Verdeil, revue Cahiers de la Méditerranée, 75, 2007, pp. 
28-38 ; Libois, la Compagnie de Jésus, 117).  

؛ ليةوا، مجعّية رفاق  37-57، ص 5118، 81)فرداي، جمّلة دفاتر الةحر األبيض املتوّسط، 
 (.008يسوع، 

حمط  الوجهة املفض لة لليسوعي ني يف املنطقة، ألن  هاذه املدينة كانت  بيوتظل ت على كل  حال، . 6
 السلطات العثماني ة والقنصلي ةمقر   ،يف ذروة مقامها ،، ووس عت مرفأها وأصبحتاألنظار

بدأوا فتح املدارس واملستوصفات فيها. أمام هاذا كانوا قد األميكي ني الاذين  اإلجنيلي ني  الربوتستانتو 
 0341م، مل يبق  اليسوعي ون مكتويف األيدي ألن  مبادرات  عد ة اُّتخ اذ ت بني العام الوضع القائ

ب  ين  على إرادهتم يف التحد ي،  عالمةً ، مث ، ئلشاطاف ت ح مقر  لآلابء على : يف ابدئ األمر،  0311و
املقر  كان ، هاذا الط رفةولكن، على سبيل  ،أرض  بقرب السراي الصغي للحاكم قطعة علىأكرب   مقر  

الاذي  Planchetهة ساحة الشهداء، مم ا جعل األب بالنشيه جل ذي الشهرة العاطلة  مبحاذاة احلي  
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هاذه مي زات ن مجاعته. مبادراتن أخرًّين عإلبعاد األرواح الشر يرة لكنيسة عالًيا ل ابرجً أصبح رئيًسا، يب ين 
ويف  ثالث مدارس فيها أتس ست  فقد إىل بيوت : جمليئهميهيَّؤن اليسوعي ني كانوا  الفرتة وبي نتا كيف أن  

وقد أ نشئت املطبعة  .البيبلي نيالربوتستانت  أس سهاأمام مدرسة  كانت املدرسة تبن  كل  مر ة
 نشر، مم ا مسح ب0313على احملر ك يف العام تدور  آالت   تزو دتو  0349العام  الكاثوليكي ة يف بيوت
قتداء الهو "احّت  اليوم  الاذي طبعته والاذي ما زال ي طبعكتاب األو ل الإن   إذعد ة كتب يف السنة، 

(. هاذه السلسلة L’histoire du Liban  ،156، اتريخ لةنانKuri وريخابملسيح" )
يس يوسف من غزير إىل بيوت هتي ئ األرضي ة لنقل إكلييكي ة القد  بطبيعة احلال من املبادرات كانت 

املكان  ذلكخيي م على  Rylloل  ريللو ظ  كان على األرض التارخيي ة اجلديدة لكنيسة مار يوسف.  
، عالمة أن  التحد ًّيت مل تكن مت  إنشاؤها فيهبتدائي ة، املهن، وإن كانت ابعتبار أن  مدرسة للفنون وا

" اليت أصبحت آسيا املركزي ة فمدرسة"من ق ب ل رفاق آخرين،  أن ت واج ه كان ابإلمكانبل   ،حروفًا مي تة
 يف رغبةفال. نبوي ةر كها روح بل تد ي مجاعة ت ،يوسف مل تكن تد ي رجل واحد جامعة القد يس

ها كل  أفراد ل رغبة حقيقي ة يتقامسها ويشارك فيالرسالة هي رغبة مجاعة، ليست ديني ة فحسب، ب
 املؤس سة الواحدة.

اجلامعة من  امتيازوأو هلا كان احلصول على  ،توالت السنوات وتراكمت وكاذلك التحد ًّيت. 8
 إال  األكادميي ة  اجلوائز  اإلذن الرمسي  مبنحعلى احلصول  مناجلامعة  نتتمكَّ مل  حيث ،الكرسي  الرسويل  

ن مت  التحد ي الرومالث عشر وإرادة األب رميي نورمان. بفضل قرار البااب ليون الثا، 0330يف العام 
مع إنشاء املدرسة الفرنسي ة للطب  يف قلب  مت ت مواجهته اجديدً  ًّيً تد    ُّتط يه حلسن احلظ ، ولكنَّ 

مع السلطات   ديني ة يسوعي ة وكاثوليكي ة أن تعمل رهبنةً عة القد يس يوسف : كيف كان ميكن جام
 0331اليسوعي ني من فرنسا يف العام طردت  واليت كانت قد ،املناهضة لإلكليوسالفرنسي ة العلماني ة 

هاذه املسألة قبل  الاذي عرض ؟ أحد رؤساء جامعة القد يس يوسف للثقافة الفرنسي ة وتصبح انقلةً 
، بضع 0719يف مت وز  Henri Gressienالرئيس جان دوكروييه، هو األب هنري غريسيان 
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 Gressien, Discours du) ندسةللحقوق واهل  الفرنسي تنينْي سنوات قبل أتسيس املدرستـ  
lundi 1907, Archives du rectorat)  

 ، أرشيف رائسة اجلامعة(.0118)غريسيان، خطاب اإلثنني 

 رسالة اجلامعة، يف أثناء تسليم جوائز هناية العام عن، األب غريسيان، رئيسالماذا يقول لنا  .7
جتاه نشاطًا تربوًّيا على املستوى، مدعوًما من فرنسا وخصوًصا ، الدراسي  الثان والثالثني بعد التأسيس

، "نشأت جامعة القد يس يوسف  Gressienاألب غريسيان رأي  يف ؟املدرسة الثانوي ة وكلي ة الطب  
هاذا ما أراده املسيح حني مر  على  "اخلي"عمل . اخليعمل :  ابمتياز وفرنسي ة اجدا  مسيحي ةة من فكر 

 ،هاذا ما أرادته فرنسا دوًما "اخلي"عمل  ... ألطفال وخمل ًصا النفوسهاذه األرض من الشرق، مبارًكا ا
يتعل ق ابلدخول  كان األمر يف ما خص  اليسوعي ني والفرنسي نيعلى أعماهلا الكرمية." يف الواقع،  املعتادة 

مناذ أ نشئت مطبعة عربي ة  من خالل القائمةالربوتستانتي ة األنغلوساكسوني ة واألميكي ة  مع يف صراع
وهاذا  ،يف الشرق األوسط الربوتستانتي ة اإلجنيلي ةات ي  رسالاإل يف مالطا، ومن خالل 0331العام 
على الثقافة األميكي ة  تتفو ق، خمافة أن لفرنسا ولليسوعي ني ابسم الكاثوليكي ةهدفًا مشرتًكا  كان  الصراع

؟" كان رئيس  سوعي ة والفرنسي ة. "ما هو عمل هاذه املؤس سة اليالثقافة الفرنسي ة وجتعل إععاعها خيبو
 تربية وتكوين: فعل اخلي هو يف الواقع  اإلنسان  يف ما يلي بعده ذات التيوضح فكر  اجلامعة
وإرادهتم من دون إمهال  همووعي عاطفي ةوال ص، أي  أخاذ األطفال وتنشئة مقدرهتم الفكري ةأعخا

الغرض  .رجااًل مكتملني صبحواالتصر فات احلميدة حّت  ي يتعو دونوجعلهم  ،اجلسدي ة الرتبيةتزويدهم 
العلم  سالح  ليت يطيب هلم اختيارها، مزو دين ا طريق احلياة من ذلك هو وضع األطفال عند مفرتق

فضل الاذي ميكن أن نقوم به يضيف : "ما هو اخلي األ وهو القيام بواجبهم."بغية اجتياز طريق 
؟" من هنا كل ل هللا عمل اخللق الرائع )قائالً( : لنصنع اإلنسان، اإلنسان الاذكي  والكفوء، للعامل

الثقافة الديني ة، الكاهن الفاضل إىل  الدنيوي ةاإلنسان األخالقي  واملثق ف، اإلنسان الاذي جيمع الثقافة 
البشري ة املتأل مة، راحة امله ين  الاذي يعمل من أجل  الطبيب النفوس، واإلنسان صإىل خاليف سعيه 

البااب ليباركه وفرنسا  عمل مل يكن لينجح "لو مل يعط  هللا  وهو هاذا هو عمل جامعة القد يس يوسف، 
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للتوق ف تدعينا هنا . فكرة األب غريسيان هاذه تسحبسب كالم غريسيان نفسه ،تت رايتها" لتحتضنه
 : ثالثة عناوين على

 ترجع وأهدافنا الرتبوي ة يف جامعة القد يس يوسف ناتصر فحنن نعترب أن  طريقة  . يف ابدئ األمر،1
ليت ُّتتص  بتنشئة كل  ا (humanisme global) الشاملة اإلنسانوي ةالفلسفة إىل  حّت  اليوم

ما يهم نا إلنسان وقدراته. تنشئة إنساني ة ايف تكمن القد يس يوسف رسالة جامعة ف. وتربيته إنسان
  كبيًاعلى اآلخر، جاره، أ نفتاحالالقدر الكامل من ا لكي يبلغ ومنو ه نسانإكل  تنمية  اليوم وغًدا هو 

اليت  وي ةهاذه هي ابختصار الفلسفة اإلنسان لى هللا، مصدر حياته.أو صغيًا، غنياا أو فقيًا، وعكان 
من الفلسفة والثقافة د  بعيد إىل حمبادئها تستوحي  ترعد اليسوعي ني يف مدارسهم وجامعاهتم، فلسفةر 

 الفرنسي ة على مر  العصور. 

 اإلنسانوي   فلسفي  ال طابعهو  العملي   اجلامعة األب غريسيان، يف منحاه رئيسإهلام  إن  . اثنًيا، 01
، بعد مرور بضع كافًيا  نكي مل ،0719يف العام  التنفياذو ضع حي ز والاذي  ،بليغال روحي  العبه و 

سياق يف  ،األ سسإقامة من أجل  تعل قت املسألة بتقاسم السلطة ، حني0708يف العام أي سنوات، 
" كانوا ليون"من  : املشاركونمدرسيت  احلقوق واهلندسة  نشاءإضعف اإلمرباطوري ة العثماني ة، أسس 

قتصادي  الالوجود الثقايف  وا التأك د من تعزيزإرادهتم السياسي ة يف إدارة املؤس ستني بغية  يريدون فرض
، األمر الاذي رفضه اليسوعي ون. وكان ال بد  من صرب  معروف  وهو حماور، وذكائه لنيـڤول هوپالفرنسي 

لفرنسي ني املستشارين او  ،يسوعي ني احلق  يف اإلعراف واملراقبةال جياد حل  يعطيإلكي يتم   ،من الطرفني
.  تعيني مدراء يضمنون الوجود الثقايف   يف ق  احل نفسه ان لرئيس غريسيا إهلام وقد كانوالعلمي  الفرنسي 

نتقريًبا  غي فاعل    ندوب الساميامل أصدرنتداب الفرنسي  يف لبنان وسورًّي حني الا بعض فرتات إاب 
ا جامعة  ،مباعرًة تت وصايته اجلامعة لوضع - صورة جامعة"" كتابحبسب   - قرارًا فرنسي ة على أهن 

 ،مأنتكم، مل تدم الوصايةطلتعزية. من أجل فقط من ابب ا كلي ة الالهوت  ، اترًكا لليسوعي نييف بيوت
امليزاني ة غي  وطأةألسباب  تتعل ق ب تراجع عن قرارهغيمة صيف عابرة، فاملندوب السامي  ومل تكن إال  

  لصاحل اليسوعي ني. الفرنسي   الشؤون اخلارجي ةوزير ال بل ابألحرى على إثر تدخ ل ، ةاحملتمل



01 
 

 السنوات األخية من وهو البدء أثناءواحد فقط،  حل  إال نصار اجلامعة أأمام  نمل يك، ا. اثلثً 00
األقل  جزئياا، بدءًا على ة، وأعضاء هيئة التدريس، والربامج األكادميي   يب  اجلسم الطال   "لبننةــ"ب ،نتداباال

ة مدعواا ة اللبناني  رئيس اجلمهوري  وكان  ة.حلصول على اعرتاف من السلطات اللبناني  او ة احلقوق، كلي  ب
ة. الثقافة الفرنسي  خدمة  اجلامعة مهام    لو بقيت إحدىة للجامعة، حّت  مسي  الر  االحتفاالت سترؤ  إىل 

 بتداًء منا، ، ومن مث  يب  ني يف اجلسم الطال  متزايدة من اللبناني  نسبة ب 0741 العام اذمن "الل بننة"بدأت 
ا إىل أيضً  الل بننة تمتد  ات، اي  الست ين. "يف نيمني اللبناني  من خالل الزًّيدة يف عدد املعل   ،0711عام ال
واألب ، ESIB بيوتبكلي ة اهلندسة   ار يفجوزيف جن   يس يوسف"، أمثالؤولني يف جامعة القد  املس"

أو ل ، 0711عام اللجامعة ل ارئيسً ، واألب عبد هللا داغر 0717م عاال وري يف كلي ة احلقوقخسامي 
يف ما  (. ولكن036 . صورة جلامعة، صجامعة القّديس يوسف، ه، إدّ سة )يف اتريخ املؤس   لبنان  

: مل يكن من املمكن أن  الرابط الدائم بني اجلامعة وفرنسا أن يستمر   من ، كان ال بد  خص  اليسوعي ني
 ةكانلتعليم. فهو متعل ق وال يزال متعل ًقا مبا لغة   اوحدهة الفرنسي   على استخدامهاذا الرابط يقتصر 

 دوكروييه ا لألبوفقً ف .الالزمة مهي ةألا توىل   أن يف ة يف اجلامعة ودور هاذه الثقافةالثقافة الفرنسي  
Ducruetة مجعي   يف ما خص  " ،يس يوسفيف جامعة القدّ  يةالطةّ  ريخ الكلّيا تاتكتابه :   ، يف

"، مثل جامعة القد يس يوسف،نكوفوني  ختيار الفر فا، اآلابء اليسوعي ني هو خيار " ة يف حميط  جامعي 
 مدرسةت يف د  م  اعت  قد يف الواقع  تة كانغة الفرنسي  الل   "، ألن  لماضيل ا والءر أيضً  ولكن ه، للمستقبل

 ."ليون" قليمإبشرق األوسط ة يف الاملنطقة اليسوعي   العام الاذي أ حلق ت فيه، وهو 0348العام غزير 
 لوسكسون  غاألن تصو روال الالتي ين   الفرنسي   عميق بني التصو ر "اختالف  ــل إىل وجود  دائم وهو يشي

يف النظرة ة األفكار األساسي   كو نت  املنبئة التباعي." كل  هاذه اجلغرايف   وبعده الداخلي   ملستقبل لبنان
 هاذه تفل حنيتالو ، 0791عام اليف  عرعتهايف جندها  وقد ،القد يس يوسف املستقبلي ة إىل جامعة

 .صياغتهاعاًما على  41مرور  اذكرىالسنة ب
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 0181 العام يف  وتوحيد الشرعة ي الةقاءحتدّ الثاين :  القسم

 عمت  وضستمرار، الأجل البقاء واالتحد ي من و  اليت رزح البلد تت وطأهتا يف سياق الكوارث .05
. 0791يف العام  وكتابتها فيهاوالتفكي  ،اجلديدة هاقوانينكاذلك و  ،يس يوسفجامعة القد   عرعة

كانت إعادة هيكلة اجلامعة : "نْي  رئيسيـَّ نْي لسببـ   هنيارالمعر ضة لت اجلامعة نعلى أرض الواقع، كا
وا  مل يفهمنيوعي  اليس بعض إذ إن   ،اداخليا  ل كانو  األ سببالفا لألب سليم عبو. ،" وفقً تفرض نفسها

اذته 0794-0791األعوام ما بني  يف ل افصنابال يف الشرق األوسط الرهباني ة، عبه القرار الاذي اُّت 
. ومت  مؤس سات أخرى علىاذين أ حيال لكسارة ال  مرصدة و ة الالهوت احلربي  كلي  ا بن اجلامعة، بدءً ع
تلك ب يف اإلكلييكي ة، حني كنت  يف الواقعة. الدولة اللبناني   إىل ة الطب  نقل كلي  أيًضا على تفاوض ال

بعض اآلابء ب، من خالل عالقيت يس يوسف، عشت  امعة القد  جب والفلسفة ة الالهوتيف كلي   ،الفرتة
 ي ةالرهبان داخل نْي القائم بني وجهيت  نظر متعارضتـ   التوت ريف ذلك الوقت، الطال ب ني اليسوعي   واألخوة

 االستمرار من نياليسوعي   عدم متك ن وترتئينادي إبقفال اجلامعة ت تاألوىل كان .مصي اجلامعة يف
كان   واليت ،أبنيتهامستمر ة أقفلت جزًءا كبيًا من  حربوبسبب  ،ةة واملادي  بسبب نقص املوارد البشري  

 هاولكن   مؤي دةيف الواقع  وهيقابل، ابمل، ةالثاني وجهة النظرمن دورها ورسالتها. أم ا  عأهنا أن تد  من 
 مواجهةو  ا للقواعد اإلداري ة احلديثةوفقً وتطويرها اجلامعة  دعو إىل استمرارت تكانف ،ةابلرؤي تتمت ع
 تنج  مل  0717العام يف  بشكل  ضم ين   اندلعتاحلرب اليت ف ،. من انحية أخرىبشجاعة ًّيتالتحد  

لعديد من ابى ا أد  للسكن، مم   غي صاحل أصبحمبانيها  فبعض   ،الوخيمة نتائجها مناجلامعة 
 Ducruet دوكروييه األب ختصراأمام هاذا الواقع القائم، تة. مالجئ مؤق   حنو اهلجرةسات إىل املؤس  

عدم  إرادة( 0: ابلكلمات التالية ستمرار الًّيت البقاء واي ة مواجهة تد  كيفعن   وأعلن ةهاذه الفرت 
رسالة اجلامعة  تديدوقوانني جديدة تعيد  ( عرعة3، مؤس ساتـهاوإعادة فتح اجلامعة  إغالق

 .بقائها ضمانها بطريقة مستدامة، مع ومسؤولي

ر 31يف . 03 يف ذلك  ي شار إليهاث"، كما كان احد، بعد عهر من اندالع "األ0791 (مايو) أًّي 
ة ارات االسرتاتيجي  للتفكي يف اخلي لت قبل فرتة وجيزةتشك  اليت ة ة التأسيسي  اجلمعي   واجهتالوقت، 
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 ألنظمةاو  لشرعةابلورة  تكن . وملخيبعد هاذا التار ها حكمتس اليت شرعةال وتبن ت ،التحد ي للجامعة،
هة ه املوج  يف كلمت الاذي أك د، Ducruet دوكروييه قول األب على حد   ،"وال ارجتاالً  "مفاجأةً  هاذه
 اليت كانت اجلامعة عدم إغالقب التام ة رادةاإل" جملس جامعة القد يس يوسف يف اجتماعه األو ل : إىل

ا مإ؛ حّت  القوانني اجلديدةمصدر هاذه  كل  ا  تستبعد مسبقً  ةوطني  كارثة   يف حال حدوثة قو  لاب ةز عز  هن 
". حقيقي  من نزاع   يعان اليوم بقدر ما، بلدان البلد، عن ًياُّتل   بدوأن ي ، صواابً أو  ما ميكن، خطأً 

برامج و  اتكلي  ا من  ما لديه إعادة فتح كل   على عاتقها أتخاذ جيب على اجلامعة أن لاذلك )...(
خليفة  ،بو، األب سليم عاألسبق رئيس اجلامعة ففي رأي:  دمتعد  ي يف هاذه املرحلة التحد  تعليمي ة". و 

جامعة  عمل يوج هانكاان ت يف هاذا الوقت  ًّياثنني من التحد   ن  ، يبدو أDucruet دوكروييه األب
 اهتعهادا عن طريق لبننة اجلامعي   عن النظام الفرنسي   سةاملؤسّ  ّية: إعالن استقاللالقد يس يوسف 

 متفّرقة ا تكليّ ل اادً حتّ اان ملا ك ل التدرجييّ والتحوّ  ؛ ابلرهباني ة اليسوعي ة ما يتعل ق يفي ة و ميعلوهيئتها الت
ة مشارك إنشاء ُبىن"هو و تواجهه اجلامعة اثلث  تد    وإضافًة إىل ذلك هناك جامعة مركزي ة. حنو

 .ومسؤولني بصفة عمداءة"، زيد من املسؤولي  املتم ل  نيمني اللبناني  ملعل  ابة حيث يفرتض حقيقي  

 مث ة أن   إن  عدم اإلغالق يع ين قائلنيون معي فقسوف تت   إن نظرمت إىل عدم إغالق اجلامعة اليوم .04
اليت  فا  على أنشطة اجلامعة، بغية احل ، واجملتمع األكادميي  نياليسوعي   رسالةوللوجود لبنان،  معن

عدم  إرادةإن  ة. ة اللبناني  لحياة الوطني  لو  ،اللبنان  والعريب   للتعليم العايل مضافة قيمةال تزال و انت ك
 مشكلة أن  تع ين  ،ةة وتعزيز املوارد البشري  ة اللبناني  ترسيخ اهلوي  و  ة،األساسي   وبلورة األنظمة ،اإلغالق

ما ينبغي أن رؤية مسألة  ة، بل هيبشري  ة و مالي  من مشكلة موارد  أكثركانت   جامعة القد يس يوسف
. ليسوعي ةابلرهبنة ا الدائمة ومرتبطة رسالتهاعلى وأمينة مع بقائها وفي ة  عليه إدارة جامعة حديثة كونت

 جامعةإن  : وتبقى آني ة  Ducruet دوكروييه األب عيهام كلَّ تت أخرى ًّيأن أضيف تد   أود  
، ةأكادميي  ، هي وحدة ساتة املؤس  ، على الرغم من خصوصي  ةمركزي  ، املدعومة إبدارة القد يس يوسف

ات كلي  المن معناها إذا أغلقت  اكثيً   تفقد قد – على سبيل املثال - كلي ات العلوم اإلنساني ة  ألن  
جمللس جامعة القد يس يوسف يف هاذا  الشهي النص  يف  وردآخر  . قلقر صحيح والعكس أبواهبا" ةالتقني  
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غة لثقافة والل  ، بني تعزيز الألب دوكرييها ، وفقً هحلفا  عليالاذي جيب االتوازن  هوأال و  اجتماعه األو ل،
هو  ،العريب (-زن الثقايف  )الفرنسي  ألن  "التواو  ،ةالثقافة الفرنسي   وتعزيزيس يوسف جامعة القد  ة يف العربي  

اليت لبالد ابخلطورة نفسها ة اض هوي  يقو   هاذا التوازن الثقايف   السماح ابهنيارف؛  لبلدعنصر توازن ل
 ."وعرذمته تقسيمهمبصي لبنان عن طريق أولئك الاذين يتالعبون حالياا  يسب بها

 
 ومن أجل اليوم ،اليوم لشرعةا قراءة

جريت الاذي أ   والنظام األساسي  ، 0791عام ال مناذ تغي  ت  ملاليت الشرعةقرأ اليوم كيف ناليوم ،   .01
 ؟تطو ر جامعة القد يس يوسف تناسب مع لي متعد دة تعديالت عليه

 : موضوعاتأو  أربعة حماور يف شرعةالمن أمجع األفكار الرئيسي ة على طريقيت،  

 ورد. تالقد يس يوسف، وإبدارهتا وهبيكلي تها برسالة جامعةق يتعل   ،األّول وهو داخليّ  املوضوع
غي هادفة هي و  ،ذات طابع علمي  وثقايف  ة سة خاص  "مؤس   هي جامعة القد يس يوسف ن  أ الشرعة
 هم  ألاو . ننساها أال   جيب مزدوجة الةً رس، "تعليم العايل والبحوثلة يف اعام   وهي "تؤد ي رسالةً  ؛للربح"

ا "تتمت ع،  ةوالعلمي   ةاإلداري   ي ةواالستقاللاألخالقي ة  ةشخصي  ، ابلتقيق هاذه الغايةمن أجل  هو أهن 
ل يف استقاللي تها ي املتمث  التحد   اجلامعة نفسها اليت جيب أن تواجه إىلموج هة رسالة وهي  ؛"ةواملالي  

 فرنسا اليت جيب أال   وعن ،انفسه يف الشرعة بـهاالروابط  اليت تتحد د ة اليسوعي ةي  ناالرهب عنا ذاهت د  حب
عن . وهي مستقل ة أيًضا ةعريك، بل تعتربها ةثقافي   ةً ملحقا ابعتباره تنظر إىل جامعة القد يس يوسف

 ،خاص ة طائفي ة ملكي ةً إىل جامعة القد يس يوسف  أن ينظروا الاذين ال ي فتـ ر ض هبم نياملسيحي   األفرقاء
السلطات  عنمستقل ة  اجلامعةفا، وأخيً  .يف لبنان والعامل العريب   الوجود املسيحي   لتعزيز معنأداة  بل

تنخرط " ة :شرعحبسب السة لمؤس  ل واللبنان   جيب أن أتخاذ يف االعتبار الطابع اخلاص  اليت ة اللبناني  
ها يف الثقافي   ة تشك ل الرسالةأساسي  خدمة  امله ين  يف سعيهاة أو وظيفي  ال رسالتها ة للجامعة، واضعًة إًّي 

برائسة رئيس اجلامعة." ـها، جلامعة عؤونايدير جملس  ،يف تنظيمها املركزي  خدمة ترقية اإلنسان". "
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ات صالحي  ب تمت عيو  ،رائسة اجلامعةسات و خمتلف املؤس   يفالقرار  أصحابويشمل جملس اجلامعة 
 أهداف اجلامعة، حبسب تديد)وفًقا لألنظمة(  جمللسعلى ا. "يتعني  واسعة ةأكادميي  ة و مالي  و ة إداري  

ل وتعزيز اهلياكل اليت تسه   ،ساتسياسات لتحقيق هاذه األهداف، وإنشاء املؤس  الوضع و ، شرعةلا
سات املرفقة مثل مستشفى أوتيل ديو دو إدارة املعاهد واملؤس  هو على رأس تنفياذ هاذه السياسات، و 

اليت  على رأس إدارة رائسة اجلامعة وهوتنفياذ هاذه القرارات،  ةي  مبسؤولفرانس". يتكف ل رئيس اجلامعة 
 اجلامعة.كل  املشرتكة يف  ة العام  تشمل اخلدمات 

 مبعن أن   ،اهلوي ة املسيحي ة وآني تهاأصول عن  تغاضىتال  الشرعةف، اثنية من األفكار. يف جمموعة 06
 مناذ القائم املسيحي   هامنظور  منوالبحوث  يس يوسف تؤد ي رسالتها يف التعليمجامعة القد  

املعن  يفإنسان  ضمي كل   اليت ت طر ح علىة لقضاًّي األساسي  على ا منفتحةتكون ها أتسيسها. لكن  
 إن   ة.واالنفتاح على احلياة الروحي   ،ةة الشخصي  ،هلل، وتعزيز روح احلري  ابللحياة واالعرتاف  النهائي  

، اجملتمع اللبنان   مسات مسة من اليت هي ة، مبا يف ذلك التعددي  ةاجلماعات الطائفي   خمتلفأعضاء 
هاذا املنظور ينطوي . املتبادل حرتامالاملعرفة وا ا يف هاذه احلملة، مم ا يفرتضمعً  إىل املشاركة مدعو ون

لدى  ،من هاذا املنطلق." متييز بينهم على أساس طائفي   ل أي  قب  ة و"ال ميكن أن ي  ة الديني  على احلري  
 أن  توضحان  7و  0تني املاد   مبا أن   ،جبامعة القد يس يوسف قما يتعل   يف ،واجب ة اليسوعي ةي  ناالرهب

 شرعةالمن  8الفصل أم ا  .مناذ أتسيسها" يس يوسفجامعة القد  أس ست وأحيت ة اليسوعي ة ي  ناالرهب"
" جتماعي  الوا الروحي   عن النشاط ولة"مسؤ  واألخية. ة اليسوعي ةي  ناوالرهبد العالقة بني اجلامعة يحد  ف

وهي امعة، اجل ة، من خالل رائسةلمبادئ األصلي  ضمان إخالص اجلامعة لعن ة، و حلياة اجلامعي  يف ا
. يف الواقع،  راهبر اليت يقوم هبا دة يحالو وظيفة ال  ت عتـ رب   0791العام مناذ أتس ست  جلنة مث ةيسوعي 

يصبح حبيث  ،القد يس يوسف، وهي جلنة جيب تفعيلها وجامعةة اليسوعي ة ي  ناالرهببني صلة وصل 
هنا األب  أن أعكر اجلامعة. ويف هاذا الصدد، أود   عات توق  ويلب   أعد  فعالي ةً ة اليسوعي ة ي  ناالرهبر دو 

 يف اجلامعة ومستشفى أوتيل ديو، اأساسيا  امرعدً أسود ا األب فيكتور رً مؤخ   مس ى اإلقليمي  الاذي
ومناسبة لشكر األب غايب  ،يس يوسفجامعة القد  على اهتمام مجعي ة رفاق يسوع بتنشيط  عالمةً 
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نصوص تقد م . ويف حضوره احملبَّب ظهر جلياا يف نشاطات املرعدي ة الروحي ةالاذي على الدفع خيهللا 
أم عدم  -ة" علماني  "ــ  ا بيف املاضي، بدءً  من األسئلة اليت كانت ت طر ح عدد   عنإجاابت  شرعةال

لفرتة مناقشات ساخنة يف داخلها، تلك ا يف يس يوسف، واليت كانت تثيجامعة القد   -علماني ة 
يس القد   تغيي اسم اجلامعة. ولكن   طرح مسألة حد  ، إىل 0713يف العام  ةروح الباريسي  لل ستمرارًاا

 ي  ملاضيالتارخي الوصي   ان أن يبقىككان ابإلم  ،وبناًء عليهأسرة،  رب  و ، اعلمانيا يوسف كان يف الواقع 
 ستقبلها.ملاجلامعة كما 

ًداأساًسا  الشرعة   عطيت ،ويف اجملموعة الثالثة من األفكار. 08 كلي ة   كل  لو  ،الستقالليَّة اجلامعة جمد 
املشاركة.  : مستوى على مجيع املستوًّيت نفسه املبدأ ا املرتبطة هبا. وينطبقساهتمؤس  اهتا و من كلي  
ليست  املشاركة  ضروري ًة يف منا  : " وتشرح أسباب هاذا االختيار املشاركة مبدأعلى  9ة املاد   وتنص  

 ةاملادّ  ،يس يوسفجامعة القدّ  )شرعة ."اجلامعة وحسب، بل يف نوعيَّة اجملتمع الاذي نعتزم تشجيعه
القرار من خالل إنشاء  ملشاركة يفإىل اب فني والطال  مني والباحثني واملوظ  املعل   ا دعتهن  إ (. حّت  8

 يبغيان والنظام األساسي   الشرعةفتنفياذية". "ة" وتشريعي   "نْي سلطتـ  ته، مزو دة، كلٌّ حبسب درج جمالس
"  بناء "جمتمع   اإذً  للجميع، على  اة، مفتوحً ا للمجتمعات اللبناني  أن يكون منوذجً إىل  يسعىجامعي 

 هب ت رًّيح، تلك خيةبطريقة أو أبخرى. يف السنوات األ، اختيار االنتساب إىل اجلامعة طوعيااأساس 
ة ألسباب بي  مع قرار تعليق االنتخاابت الطال   امؤخ رً  فيهاك يشكالت مت   وقد ة على جامعتنا.شاركة بقو  امل

وقت  من أي   أعد   ،ما زاال آني ني ًّيً وتد   ة. ولكن هاذه هي الطريق اليت نريد أن نسلكها، رسالةً أمني  
 ة.تعزيز املواطنة والدميقراطي   جامعة القد يس يوسف، روحروح  من خالل تنمية ،مضى

لبناء اب ما خيتص   يف جامعة القد يس يوسف دورتتعل ق ب شرعةال أفكارالرابعة من اجملموعة  .07
 كلي ة الطب    مثلة التارخيي   ااهتكلي  ب ،مع ما قد مته جامعتنا قباًل يف لبنان ،تهاستمراري  يف  بنان  الل   الوط ين  
إىل  1ة يف إنشاء لبنان الكبي. وتشي املاد   قامت بدور  حاسم  اليت  ا كلي ة احلقوقوطبعً  ،اهلندسةوكلي ة 

 صياغةكاذلك و  ،ة"ة اللبناني  ة الثقافي  اهلوي   امم هبسة كما تت  الفرنسي   ة والثقافةثقافة العربي  الالتزامها بتعزيز "
 يف هاذهة التفكي اليوم مسؤولي   تتحم ل جامعة القد يس يوسف يع ين أن   ة"، مم اة وطني  "سياسة ثقافي  
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 على جامعة القد يس يوسف أن متر   كان،  ولتأكيد اهلوي ة اللبناني ة. ها وتعزيزهافيتكيو  ةالسياسة الثقافي  
 1ة املاد   ضيفا هلاذا االلتزام، ت. وامتدادً أو االنتداب الفرنسي   ستعمارالعلى ا من احلداد نوع  أيًضا ب

ة واحدة أو جتماعي  اطبقة ة لحصري  يس يوسف ال تقبل أن تكون يف خدمة "جامعة القد   أن   ةً د دحم
إن  . "يف أحرامها بمني والطال  توظيف املعل   بتنو عة ة خاص  تويل أمهي   ،السبب هلاذاو واحد ؛   ين  إتجمتمع 

احلقبة، إذ كان لبنان يواجه تد ًًّي آخر  ، يف سياق تلكهاذا اإلعالن كان يبدو تد  ًًّي ذا طابع سياسي   
واحرتام اآلخر  العيش املشرتك أن   ، من دون نسيانديناميكي ة أسسعلى  يكمن يف بناء اجملتمع اللبنان  

 .جتماعي  إلا هميثاق يف أساس ال يزاالن

 

 ونصةح جامعةً  ،من أجل أن نةتكر  تايتحدّ الاجلزء الثالث : 

 
 يف عكل مبادئ أو وعود   0791 العام اليت واجهناها يف عرعة ًّيتالتحد   إن  عدًدا من .01

لرسالة  اتديدً ا نريد  اليوم. وإذا نظران إىل خي اجلامعة وخيان، وإذا كن  ني تها حّت  آب ي ة، تتفظمستقبل
ًّيت تد   مث ة. ال ميكننا جتاهلهاف ملموسة، بطريقةمي ة، جامعة القد يس يوسف وتنميتها النوعي ة والك  

فيها وأخاذها يف  التفك رجيب و ة تثيها اليوم، بات األكادميي  املتطل   ، ولكن  الشرعة أخرى مل ترد يف
من مجيع املشاركني  واستحساانً  ل تقديرًاان وقداملاضي،  عهر كانون الثان ،يف هناية املؤمتر االعتبار.

سبق أن أعرت إىل تسعة  ."رسالة ؟ وأيخ  دور : أي   ة يف الشرق األوسطيسوعي  "جامعة  : موضوع يف
 إيل  أحد أعارا يف السنوات املقبلة. ههتواججامعة القد يس يوسف أن  يتوج ب على ًّيتتد  

. ابلطبع، منهااليت تنتج  دةوالوال ،تكوين احلياة يف الرحمإىل رمز  من 7إىل ما حيمله الرقم  املشاركني
اذني و بدع  جتعلنا م  ًّيت التحد   د أن  ن أؤك  أ أود   ولك ين   ،لن أفرض عليكم كالًما مكر رًا  تث نا على اُّت 

أقوُل أّن لدينا ثالثة أنواٍع من التحّداي ت . موقف الرجاء، وااللتزام يف احلياة، عالمة التفاؤل والوفاء
  .جيب حتديدها جيًِّّدا ملواجهتها مستقةالً 
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التايل : ماذا  يف السؤال ،ةوحياتنا اليومي   يف ضوء الشرعة ،صتلخ  ي اي تل من التحدّ النوع األوّ . 51
تعانيه الشعوب من  ميكن عزله عم اال  يف حني أن  لبنان؟  "ةلبناني  جامعة  يف كوننا ستمراراليع ين "ا

لة  ايع ين ابلتأكيد أهن   ةلبناني  أن تكون اجلامعة  .ةتعسفي   انتهاكاتاء و من حروب بني األعق   حوله  متأص  
ا و  ،ةاألراضي اللبناني   يف . ةفة مثق  لبناني  يف خدمة ترقية خنبة و  ،لبنان  ال   يف خدمة العيش املشرتكأهن 
ة، هي من أعراض مشكلة خطية علينا ب، يف السنوات األخي  بني الطال  الصراعات العنيفة أحياانً ف

ا نواجهها.  أن  ةري  احل اجملتمع، من خالل يف ة وقدرتنا على تنشئة األعخاصدي  مشكلة إدارة التعد  إهن 
ات السلوك. تستقبل أخالقي  م وتعل   ،اهلرمي  م ي  الق   ي لسل مواعالختيار الت األخرى، واتواجه احلرًّي   اليت

بولونيا  إىل عملي ةا ة مناذ انضمامه، وخاص  اللبناني ةا جداا، من مجيع املناطق عً متنو   امجهورً  جامعتنا
ينضم  إلينا  عام . كل  3118عام اليف  القابلة للتحويل األرصدةالحتساب  األورويب   نظامتبن يها الو 

 فة إىل ألف طالب  ، ابإلضاشارب السياسي ةومجيع امل هاتمن مجيع اجل طالب   0911-0311
أال  ،سنة كل    نفسه العمل ي يف تكرارل التحد  املاجستي أو الدكتوراه. ويتمث   ينخرطون يف وطالبة،

 ابملود ة زتمي  تعالقات حبيث يقيمون  ،ب السنة األوىلمع طال   بنان  الل   نتماءالات اخالقي  أب التحل يوهو 
 مساحة لربوزال اجمل حبيث يتم  إفساح وحماورة اآلخر املختلف بدميوقراطي ة، ،الحرتام املتبادلاملتبادلة وا

هاذا التحد ي يف كلمته اليت  إىل بوألب عأن أعار اسبق لقد اجلامعة.  تتكو ن منها يتم الي  ة والق  احلري  
ني االضطراابت بني املسيحي   فقال : "يف هاذا السياق )سياق 3111( مارسآذار ) 07ألقاها 

ة. ولكن إذا  لحري  ل أن تبقى مساحةً  إىلواملسلمني بعد الطائف(، تسعى جامعة القد يس يوسف 
. وعسية بطيء م الدميقراطي  تعل   ن  فإا يف خمتلف أحرام اجلامعة، متامً  ة التعبي مكفولةً حري  كانت 

ة )...( )لكي( حقيقي  ة سياسي  ب على اكتساب ثقافة ساعدة الطال  إىل ماملدراء يسعون عمداء و ال
ا . )...( ورمب  العقل  ابلعاطفة، والبصية ابالرتباك، واحلجج  املقنعة ابالندفاع ب أن يستبدلوايتعل م الطال  

ة اليت سلوك ولغة الطبقة السياسي  مستقبل البالد، عريطة أال يكر روا  يه الشبيبة نَّ إالقول  يصح  
. (5111اي ت واآلمال، : التحدّ  اعامً  051 يس يوسف بعدجامعة القدّ ةو، )ع "خي بت أملهم

ي ل إلينا أن  احلاضر هو نسخة ع رأي هوابألمس  رئيس اجلامعة فرأي ن رئيس اجلامعة اليوم ؛ خي 
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إىل ويدعوهم  ،من دراستهم يف احللقة األوىل بمجيع الطال  اليوم ار اجلامعة يشمل قر  أن   ، إال  املاضي
ة دي  حوار األدًّين وتعد  و  ،ي اتوالتفكي يف املواطنة واألخالقيف الرتبية ة ختياري  اة عليمي  ت مواد   متابعة
 جامعة القد يس يوسف بعمق نظرت. ابإلضافة إىل تعليق االنتخاابت، سوف املتداخلة صاتالتخص  

لتفكي يف إىل اب من خالل دعوة أكرب عدد من الطال   ،يب  ة داخل اجملتمع الطال  دي  إدارة التعد  يف 
د   ال جيب أنتنا، ا لرسالوفقً ، وهاذه املمارسة، ةة ملمارسة احلري  الظروف اإلجيابي   صراع خيالف  ث أيَّ ت 

 دروس.املعمل لابولكن  ،لكالم فحسباب الني دميقراطي  أعخاص رسالتها يف تنشئة 

ة يف وطني  ة ثقافي  ة مسؤولي  ل تم  إىل اجلامعة  عرعة دعوت، أيًضا اي تيف هذا النظام من التحدّ . 50
ن ة." ومالعربي  لل غة الناطقة ابة والثقافة الفرنسي  لل غة توازن بني الثقافة الناطقة ابالللحفا  على " يالسع

طر تعريب الربامج خل عندما تعر ض لبنان، 0791عام السياق مرتبطًا باحملتمل أن يكون هاذا األمر 
ه أنفسهم، أنصار أعرس  هبعداستسرعان ما  كان قد بدأ ولكن  ة، وهو مشروعة واملدرسي  األكادميي  
 011 ــب املضاعف، العريب   ي  العامل اجلامع ،. اليومملثل هاذا العمل ي ةاالنتحار و  عواقب املميتةال مدركني

ة ابعتبارها لغة التدريس جنليزي  غة اإللل  ة ان  بطريقة عبه مهيم   ختاراة، الكمي   من انحية ،0791عام المناذ 
 - الفرنسي   التصنيف ابستثناء – ةالعاملي   اتالتصنيف فسأقول لكم إن   ،ونال تعرف مإذا كنتو والبحث. 

 وهاذا ينطبق – األكادميي   كمنشاطكبي من   زءجب إن مل تقوموا، لوائحهاال تدرجكم بسهولة اليوم يف 
ني يف املئة، إن مل يكن أكثر من ست   أن   لنا تبني  ية. كما غة اإلجنليزي  لل  اب -على البحوث  خاص   بشكل  
 ، يت جهونةالفرنسي   الناطقة ابلل غة املدارس الاذين مت ت تنشئتهم يف –أفضلهم و  – بمن الطال  ذلك، 

 يتالجامعة القد يس يوسف ق تنمية ، األمر الاذي قد يعينغلوساكسون  ألا النظام اجلامعي   إىل ختيارًّيا ا
بتفكي   تبادرلتدريس والبحث، ومل ا يفة الفرنسي  الل غة  ،حصرًّيا يكاد يكون  وبشكل   ، اليومحّت  تعتمد 
الاذي جيب احلفا   الوط ين   الثقايف   التوازن وأتثيها يف هاذه، ةغة اإلجنليزي  يمنة الل  هإىل ا ، نظرً حقيقي  

يف  ت الل غة الفرنسي ة هي الرائجةكان،  0711 العام حّت   اجلامعة أتسيس مناذ. حاضرًا ومستقبالً عليه 
القادمني من ب من الطال   أعداًدا ة. وكانت جامعة القد يس يوسف تستقبلالعديد من العواصم العربي  

 تحيث كان ،وطهران وغيها من املدنان وبغداد عم  و  وحلب دمشقكيف املنطقة،   املدن الكبية
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جامعة  إىلمن املنطقة  غي الناطقني ابلفرنسي ة بطال  ال تسجيلف. اليوم، ة ال تزال حي ةنكوفوني  الفر 
عدم وجود و  يف هاذه املدنتواري اللغة الفرنسي ة  بسبب ،ملحو  يس يوسف قد اخنفض بشكل  القد  

 شرعة اليتالإىل  ابألمس، أعار األب عاموسي بفخر، وابلعودة. يف جامعتنا ةغة اإلجنليزي  لل  اببرامج 
 الثالث غاتالل   ب ميتلكونالطال   إبقامة نظام يضمن أن   "قرار جامعتناإىل الثالث،  غاتل  تناول الت

، Chamussyبثالث لغات ") تدر س اليت قد املناهج بعض  ( من هنا، أ عط ي الضوء األخضر )...
. واعدر هاذا احلدس من املؤك د أن  (. 5105ا ت، ةا ت وخصوصيّ لةنان: متطلّ ة يف جامعة اليسوعيّ 

غة لل  اب جياد املزيد من املناهجإ( املاضي فربايرعباط )شهر ب ر جملس جامعتنا، يف اجتماعهلاذلك، قر  
العامل من أو من لبنان  غة، سواء أتواك الل  تلبالدراسة  يف أولئك الاذين يرغبونة لننفتح على اإلجنليزي  

 من ،أخرى م  ي  اإلنساني ة من بني ق  قيمها تستمد  جامعة  ذلك يف إطارأماكن أخرى، و أو من  العريب  
 .بال كللنكفوني ة يومياا و الفر ترافق  مي  ق  وهي ، احلداثة الفرنكوفوني ةمن و  ،التقليد

مناذ و ة، الشرقي   يس يوسف، من خالل معهد اآلدابجامعة القد  استقبلت ة، غة العربي  الل   يف ما خص  
 حّت  أتسيس معهد اآلداب 0713العام ة يف ة الشرقي  كلي  المناذ أتسيس  ،من الزمان قرانً  ما يقارب

 متطوير مهاراهتإىل  يسعونالاذين  من لبنان والعامل العريب  ب ، اآلالف من الطال  3111عام الة الشرقي  
 إن  بروز  نظام  جامعي  عريب  اليوم،ة. اني  اآلداب والعلوم اإلنس ختصاصاتاختلف مبة غة العربي  الل  يف 

ة الدراسات الديني   واجهةمب ةة والعربي  يف الدراسات اإلسالمي   الستشراق النقدي  ل انسبيا  اختفاءو 
 براجمنا وقد نبدأ اليوم ابلتفكي يفا اجملال. يس يوسف يف هاذجامعة القد   ة عملت بشد  ، حد  الشرعي ة

 تدريسخربة يف ة سنوات عد  لدينا مناذ و تكيـ ًفا وأمهي ة.  أعد  جلعلها  ،اإلسالمي اتو  ةالعربي  غة لل  اب
 .اتالدراس تشمل جماالت أخرى منل هاتوسيعيف أنمل  قصيةوهي خربة  ،يبد   احلقوق يف

ة ي  ة واجلامعبات األكادميي  تطل  امليتعل ق بضرورة امتثال جامعتنا  اي تالنوع الثاين من التحدّ  .55
نهج وضمان اجلودة يف جماالت ة من حيث الوخاص   أساسي ة،ة ؛ وإن قمنا خبطوات  ة والدولي  والوطني  
من عأهنا أن تكون  البحث اليت منتجاتو  والتعليم، وتوصيفات املقر رات، ةة البصري  واهلويَّ  اإلدارة
األعوام  إىلاليت تستند يس يوسف مسعة جامعة القد   ن  إمعي  تقولونسوف  ي ة،ة أو تطبيقأساسي  
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راهتما مع مؤع   ،زاجلودة والتمي   ثبات أن  اإلجيب علينا و   ؛نْي متياز مل يعودا كافيـ  الاب واالقتناعالسابقة 
عام المناذ  اجلامعة، رؤساءمجيع إن  . يظهران جلياا يف كل  مناهج جامعتناي ة، تطبيقمها المعايي و 

يكمن يف أن تبقى جامعة هدفنا  وواضح أن   عال   بصوت   ، يؤك دونالاذين كتبوا عنـهاوكاذلك ، 0791
وهو  - هاذا زمفهوم التمي   يف الشرق والغرب. ولكن هبا اعرت فً م  وابلتايل ز، ا للتمي  مركزً  القد يس يوسف
 حنن على علم ناتكبي   انفي بعض املشاكل، من بينها مشكلتميكن أن خي -يبدو واضح على ما 

اذت ملواجهت إجراءات مبا أن   ،هبما  ات احلديثةر التكنولوجي: توف   ةتربويّ  األوىلاملشكلة . همااُّتخ
 أن جتعل املد ة نسبي ة أو تلغيها، وهي مد ة من نمك  ها مل تتولكن   ،نقل املعرفة ،ةفوري  وهي  ،للمعلومات

للمعرفة. حّت  وإن نشرت هاذه  وامللخ ص اإلمجايل  الشخصي   ،ال تزال عرطًا الستيعاب املعلومات
. معني   ثقايف  و  جتماعي  الومات يف حي ز تلق ي هاذه املعيتم  ، يف كل  مكان نفسها املعلوماتات التقني  

ة اليت أتخاذ حجًما كبيًا واليت تتلخ ص يف على الناحية املعرفي   ءط الضو األمر، نسل   إىل هاذا يف تطر قنا
أيخاذ على عاتقه جيب أن الاذي م ، ولكن على املتعل  مل تعد متمحورة على احملتوًّيتالرتبية  أبن   اإلقرار

 .همتعل  مسارات  يفه هالاذي يوج   م، بدعم من املعل مالتعل   حمتوًّيت

 االاذي يضعه املعل م الباحث نظام ارً ت اجلامعة مؤخ  : لقد تبن  هاذا الواقع، مل نبق  مكتويف األيدي أمام 
ا مع حاليا  وال تزال تنجزه وهاذا ما أجنزته مهم ة الرتبية اجلامعي ة ،مع أفضل اجلامعات على قدم املساواة

ة، ديناميكي  بطريقة  تدريس اجلامعي  لامنوذج إىل تطوير  هاذا النظام مني، ويهدفسات ومع املعل  املؤس  
 هكاذا، فإن  . و ي الاذي تواجهه اجلامعات الكربىهلاذا التحد   ومستجيًبا ،مدور املتعل   يف األولوي ة واضًعا

يف  املتواصل تطويروال ها،إخراجالقائمة على املهارات والكفاًّيت ومالمح إعادة كتابة الربامج 
مت  دة، رات حمد  ؤع  مل أو غيها من البحوث تبًعاة عطة، وظهور تقييم الربامج األكادميي  انال األساليب

تسني نا نريد ن  ألنفسنا إ ولكن لنقول ،األنظمة نراعينا ر أن  ظه  ليس لن  هتا باعر متناوهلا، كما مت ت 
االمتياز يدخل حي ز  أن   ذلك بغية تبيان ، كل  مكانتها البحوث ءإيالور الطالب، و دراجمنا، وتعزيز ب

 يف خدمة هاذا اهلدف.موضوعة دة وبطرق متعد   ،والبحثلتعليم ا واقع رسالة
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 ثالثة أنظمة، ص د رت ستوى اللبنان  امل ه، على، مع العلم أن  اتّ سمؤسّ ا هو أيضً ف تربوايً ز التمي   كان  إذا
بات الدكتوراه، وضمان اجلودة واألداء متطل  و جامعة، عروط أتسيس  يف، هي على وعك أن ت نش رأو 

جلودة. تتمت ع ابظاهرة للعيان و (، اليت متث ل، وإن كانت غي كاملة، معايي 331/3104) اجلامعي  
الحتساب األرصدة القابلة  للنظام األورويب   ي  ، حني قامت إبدراج ديناميكجامعتناأن  أعتقد 

ما  ة يف، وخاص  ا القيام هبيتعني   جهودر مجَّة؛ ولكن ال يزال هناك  اذه املعاييهل استجابتللتحويل، 
نا يف طريقنا يع ين أن   إدراك هاذا األمرو هاذا يرتبط بدينامي ة البحث.  لدكتوراه، مع العلم أن  ق ابيتعل  

اجلامعي ة  الكلي ات إحدى تقييم إحدى اجلامعات أو حّت  يتعل ق  ،. اليوماملنشوداهلدف  لبلوغالصحيح 
ة مع وصول مفتوح الورعةف يف ما خيص نا،تها. جلهات الفاعلة يف سي عملها ورسالوانب واجبميع اجل

ر )مايو(،خبي أورويب   لتنفياذ من اوسائل اإلطار و  سوف يساعدان على توضيح ، يف بداية عهر أًّي 
 .عرضها والعمل هبا بغية النوعي ة الثقافةة و عملي  التلك ة الدخول يف ديناميكي   أجل

. ومؤس ساتنا بعض  من إعدادانمسألة احتساب أرصدة  وراء هاذا العنوانت طرح تحديد، ال وعلى سبيل
لربامج حتساب األرصدة ايف لبنان  د للتعليم العايلاجلدي النظامب . يتطل  احلقيقي   يظهر التحد ي هناو 

، وعلينا أن نكون على استعداد ملواجهة هاذا اإلجازة واملاسرت والدكتوراه مر ة كل  مخس سنوات
مقر راتنا ف يتكيها من أجل ر  جيب أن نطو  ي. وهناك جمال آخر هو التنشئة املستدامة اليتالتحد  

  .األعمالقطاع  سهايلتم   وتلبيًة للحاجات اليت والـم هنطوير املعرفة تمع  ،وبراجمنا ابستمرار

ة جلامعة واملالي   ةواإلداري   ةالعلمي   ستقاللي ةالق ابيتعل  و  ؛ ي عمليّ النوع الثالث من التحدّ . 53
مهم ات اجلامعة املكلفة  ابلنظر إىلستقاللي ة هاذا، ال. مفهوم االشرعة اذكرهاتواليت  ،القد يس يوسف

صى ومشاريعها التنمو  واملوارد  ة، حيث نا على البحث عن الوسائلالتعليمي  ة التحتي   ة لبناهاي  اليت ال ت 
 جامعة القد يس يوسف "رؤية ة لتنفياذ سياستنا التنموي ة اخلاص ة اليت ستتناوهلا وثيقةة واملالي  البشري  

 احلي ة والفاعلة يف اجلامعة. هاذا القلق الاذي يتعل ق القوى وضعها ابلتشاور مع كل   اليت يتم  و " 2025
يقودان  - مستشفى أوتيل ديو دو فرانس - عندان يوسف وتطوير املستشفى اجلامعي   جبامعة القد يس

موارد جديدة من أصدقاء ستنزاف من أجل ا ،مؤس سة جامعة القد يس يوسف أسس إىل إرساء
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ة يف املالي   املوارد مع العلم أن   ،ث والتنمية"وكاذلك توسيع عمل مؤس ستنا "البح ،وقدامى اجلامعة
طالب  8،111 بار ومن بينهم ما يق ،بأقساط الطال  من  يت أساًساالقد يس يوسف أتجامعة 

مبلغ من املال ي عتـ رب  يف اجلامعة  ليسة ومتويل دراستهم. ح الدراسي  ن  لى امل  للحصول ع ون علينالعو  ي
قرش  ُّتصيص كل   ها. يتم  من أجل منو   عليه تعتمد (endowment:  )ابإلجنليزية أو هبةً  منحةً 

 بني األهداف والسياسة قامة توازن  . لاذلك حنن حباجة إىل إاجلامعة تنميةمنلكه ملهم ات ومشاريع 
 يس يوسف.جلامعة القد   وسائل تقيق ما نعتربه ضرورًّيا  لتأمني ،باعهاالواجب ات  

جامعة  عرعة د أن  أن أؤك   أود  ، اليت جيب مواجهتها تصّور التحّداي ت هذهمن أجل اختتام  .54
إىل اجلامعة، وهاذا األمر ليس جبديد، االهتمام املباعر ابإلصغاء إىل اجملتمع عهد يس يوسف تالقد  

، يف منافسة تكون إجنازًا من بني إجنازات  أخرى ال ناجلامعة ينبغي أ هاذا يع ين أن  . فيه تتأص لالاذي 
، وإنتاجها اخلاص  ا ومنو ها تهطوية على نفسها، تشعر ابلقلق إزاء فعالي  ن، ميناآلخر   اوترتيبه ،هبا اخلاص 

بات السوق إلثبات فعالي تنا. ولكن هاذا ال متطل  و ف تكي  ، علينا أن ن. ابلتأكيدةالعاملي   اتيف التصنيف
عداد الطالب إب ا تتكف لهن  : إ الشرعةشي كما ت  ورسالـتها يستنفد غرض جامعة القد يس يوسف

 ات عاملةخيار ت عن خياراته كما لو كان ، وليكون مسؤوالً حياته املهني ة والشخصي ة معًن إلعطاء 
إذا كانت  ،م واملعرفةو العل يفهم أن  أن جيب على الطالب عليه، مكان. و  صاحلة جلميع الناس يف كل  

عليه يتوج ب  ا عن معن احلياة، وابلتايلعيئً  فهي ال تقول، الوجودعروط معرفة  يف تنو عها تتالقى يف
 ادافعً  ة  قو  عنصر  ، ليستكجامعة القد يس يوسف، جامعتنا  جامعةً إن  . احلياة  هاذا املعنأن يعطي هو 
مع والسياسة. وإذا كانت على حالة اجملت كم تقييمي  ح   مكان يتم  فيه هي بل، فحسب لعمل اجملتمع

ا ستأخاذ على عاتقها، يف هاذا اجملالال بل الزمة، ةً ممكن الكلمة اجملتمع  أن متارس يف ، فاذلك ألهن 
 هال أخفي عليكم أن   ة اإلنسان.نساني  إ ابسم االحرتام الاذي يوليه هاذا اجملتمعمعيارية و  خ ط رة وظيفةً 

 .تسخبهاجمازفات جيب  تتضم ن ورسالةر  ،كاهل اجلامعة  لثق  ي   تد   

، القد يس يوسف، وهي ابنة جمتمعها جامعةال ميكن  اء، يف هاذا السياق،ها األصدقاء األعز  أي   .51
ية إزاء أو غي مبال ى حمايدةً بقأن تقلب بيوت،  ضف يت  يف قلب املدينة إن مل يكن على  سةً مؤس  و 
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. لن أقول   اللبنان   يف احمليط والسياسي   جتماعي  الرات الوضع اتطو   إن  النداءات  والعريب اإلسالمي 
أو تعليق  رة خمتلف األطراف اللبناني ة واليت سبق أن بدأت هنا،إىل حماو  الداعيةاملرب رة واملتكر رة 

ف التطر   قد يكون اجلاري. احلوار السياسي   أساسي ة يف إقامةعوامل ة كانت بي  االنتخاابت الطال  
 كيبيل  تعبي جيل على حد   اإلرهاب، من اجليل الثالث، والاذي جتاوز سابقاته يف نطاق اجلهادي  

Gilles Kepel ، ًة، وهو ة الرئيسي  من ق ب ل األطراف اللبناني   التفكي املشرتك للحض  على عامال
ة حرب أهلي   جياد قواسم مشرتكة وإخراج البالد من خماطر اندالعإو  ،يهدف إىل هتدئة النفوس تفكير 

ال . وحنن وأسسه املتعد دة ة الشعب اللبنان  د خصوصي  يهد   سياسي   إقامة نظام   خطرأو من  ،جديدة
على اجملتمع املسيحي  ليس  ،ادائمً  اخطرً  ة يشك لمنصب رئيس اجلمهوري   عغور نزال مقتنعني أبن  

 دون حماولةمن و ة. حري  و  سالم   أن يكون رسالة   الساعي إىل، التعد دي  فكرة لبنان ، بل على وحسب
ة األحزاب مسؤولي   لهو يف املقام األو   للبالد رئيس   السعي إىل إجيادأحد، هاذا على  ومل  إلقاء ال
   ة.املسيحي  

 اجلسيموم، يكمن اخلطر ي د كل  د  الاذي جيب أن جي   الوط ين   هاذا امليثاق مثرة  املتعد د،  أمام لبنان  . 56
و ما ه كل    ،اكد السم  حمم   ، حبسبالاذي يستبعدو ، التدي ن واإلسالمعي يد   دي ين   ف  تطر  ب املتمث ل

 القائمرميون آرون  . كتب الفيلسوف الفرنسي  رجعي  ومهنيإىل الشريعة يف تفسي  خمتلف، ويستند 
 ا منعلميا  واألدًّين األساطي: "سيتم  التعامل مع  ة الثانية ما يلي، يف هناية احلرب العاملي  0744عام ال

 القائم ، هاذا التيار أثي القلقمن دون أن ؟ ". هل هاذه النبوءة يف طور التحقيق ب سفيهةخن   ق ب ل 
، وهو دي ين   فقه   إىل ا بسبب استنادهحقيقيا  اخطرً  يشك ل ،أبعاد دولة ضمن جياذب   رجعي  وتراجعي 
 اوخطرً  عندها نتصارً ا، مم ا سيشك ل جيوسياسي   من الناس ويعمل لتحقيق دميومته يف إطار فضاء   كثيًا
الشرق األدىن والشرق األوسط. لبلدان  آخر وخيارًا حقيقياادولة متعد دة ودميقراطي ة،  د كل  يهد   ادائمً 

عندما اجتاحت  ،من األحداث اليت وقعت يف القرن الرابع عشر عتبار الدروس املستقاةالفلنأخاذ اب
ها عن   تها حرب ضروسسبقة، وقد ا من احلضارة العربي  جزءً  غول الشرق األوسط، جارفةً عصاابت امل

في مواجهة هاذا فقسوة.  عد  األمن الفتاوى جموعة مب وكانت مرفقة ،ةاملماليك يف املناطق اللبناني  
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بل لبنان مع جب اندلعت يف القرن الرابع عشر التهديدات اليت تاذك ران ابألحداث الرهيبة اليت النوع من
األصوات، والسلطات  مجيعمع  احلر   تضامننا األكادميي   ويف بغداد مع تيمورلنك، نسج ل ،املماليك

األزهر،  مؤس سة ، مثلورفضهم عهد الرببري ة وحسبون عن غضبهم يعرب  ال الاذين  ،والزمالء املسلمني
الثالثة ن فك ريملاب أسوةً  جتديًدا حقيقياا ونقدًّيا  ديد الفكر الدي ين  اإلسلالمي  جتإىل  نولكن يدعو 

 التجديدملموسة هلاذا  طريقةً  وااقرتح وقدمفيت مصر األسبق،  ، ومن بينهماملسلمني والعشرين املصري ني
على مستوى التعليم، ويشمل مجيع الكتب  اأيضً جيب أن يتم   احلقيقي   تجديدفالنقطة.  33يف 

من يف ذلك  املختلفني، مبا وتكف ر اآلخرين لعنتاليت  العنكبوتي ة شبكاتوال ،مؤل فات أخرىة و املدرسي  
، ، مهد الوحي الدي ين  يف هاذا الشرق األوسط ينتمون إىل الطائفة الديني ة نفسها. يف الواقع، مل نتصاحل

 ،املؤمنني اآلخرين  نفسه ضد  ين تي ز هللاأن  الد    حيث ي عت قدة الضمي"، يه "حري  مع ما ميكن أن نسم  
 جلميع.إهلًا رحوًما مع ا ،من كون الد  ين كلمًة، ودراًب للخالص، ومعرفة  هللا،  بدالً 

جيب أن تكون كلمة  - مجيع الفئاتمن ني حنن اللبناني   - عندانكلمة ال من الواضح أن   .58
والبؤس؛  والرتاجعالدمار  إال   إىل اللبناني نية ال ميكن أن جتلب داخلي   أن تكون حرابً من  بدالً  ،احلكمة

إن  دروس التاريخ، ة. أعكال احلرب األهلي   نباذ كل  و  ،اترخينا دروس منالي تلق  ن متواضعني يف لنك
توضح  مجيعها أن نا كل نا ، طبيعة كتاب التاريخ املدرسي   علىلدينا خالفات  تكان  اترخينا املشرتك، وإن

، تلك اجملدية واملرنة (résilience) املرونة  خط  من احلرب، فلنخرت . بدالً خاسرون يف هاذا الشأن
 ما زال الاذي لبنانب التعل قو  ة العقل، صعود القم ة جمد ًداقو  ني، ببنانيل  لة اليت مسحت احلكيم املقاومة

ا انتمكو  ة ومغفرة بني خمتلف حقيقي   مصاحلة  يفتقر إىل  من الطبقة الوسطى واألدىن اللبنان   مرونةه. إهن 
العيش "بطريقة  من أجل ةاملت قد ةاحلماس تلك اإهن   .املضي  ق د ًماعزمه على مواصلة و ، من الوسطى

 ال تلب  ة سياسي  ال ، وطبقتهااملعط لة أجهزهتا الدولة من ، على الرغماألبناءستثمار يف تعليم واالة" ي  عاد
ولئن رفع بعض الوزراء أصواهتم على الفساد، فمن املؤك د أن  حماربته جيب أن تكون . اعات ععبهتطل  

تعزيز استقالل ا نريد كن    فإن، لكن، على الرغم من البحث عن اإلاثرة. و عمل احلكومة أبكملها
األمن  سائر قوىو  اجليش اللبنان   لتزاما ة، حمي نيالوطني   ب ناانحل  بديل سوى تعزيز بالدان، ليس هناك 
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ي ة عايي السياساملو  لةمن يعز ز الدو أن نكون على ناسبة تصميمنا مل اجلامعة، و دان. يفعن بال الدفاع  
يس جامعة القد   ا على أتسيسعامً  041باذكرى مرور يف هناية هاذا الشهر،  ،طلقن  ، مراعاهتاالواجب 
كاذلك مرصد و  ،ة احلقوقيف كلي   ،ةة والسياسي  رًّيض الصلح للدراسات الدستوري   كرسي  يوسف،  

 اخللفي ة شك ليي الاذ اللبنان   لتنشيط انتمائنا ةالصحيح ةالطريق العام. هاذه هي واخلية دمة العام  اخل
 د.ش والعيش بشكل جي  لعيإىل ا ة اليت تدعم اللبنانيني يف سعيهم احلثيثوالروح السري  

 041 مرور ناسبةمل، واحلالي ني القدامىيي ذكرى مؤس سي اجلامعة، حن   أخيًا، ويف هاذا العام، إذ .57
كما حنتفل مبرور يس يوسف،  جامعة القد   عرعة عاًما على تدوين 41و ،ا على أتسيس اجلامعةعامً 

من الوعي النابع  الفعل ، هاذااألو ل الروحفعل وهي  ة الصيدلة، ذاكرتنا،كلي    ا على إنشاءعامً  031
 روح، روحناإىل غن تراثنا وروعة ، يشي وسغسطين  وْ يس أ  ، كما يقول القد  نا العميقابطن  لناالاذي يبني  

اليت  ابألم   ، أسوةً ة اليتمعل مي جامعتنا، األم  املربي يف كباراحليوي ة. وإذ أفك ر  يس يوسفجامعة القد  
 : الغديف اليوم و اليت نواجهها ًّيت تحد  ال ونعي ندرك ،ياةاحلة عطي قو  وتتلد 

خرين ومن أجلهم، وخنبة فكري ة تد  ي إعطاء احلياة  خر جيني وأعخاًصا يتمت عون ابلفكر، وقادًة مع اآل
 ا مبجاراة األقوى واألفضل، مستـ نْي خالقي ة، ورجال  دولة  مزو دين املعرفة والقو ة اللتني يتم  احلصول عليهوأ

من مسات التقليد اليسوعي  يف التمي ز الـم ثب ت واملخت رب عرب اتريخ اجلامعة، وعرب مواطنني لبناني ني 
سوف يتعل مون ويعل مون أن  جامعة القد يس يوسف مساحةر للحوار والو ْحدة يف قلب بيوت ؛ 

 ومكانر وقلبر مبساحة لبنان املكو ن من كل  العائالت الديني ة. 

 كأن   األوسطي ة، والشرق اللبناني ة اليسوعي ة اجلامعة إىل جامعتنا، إىل وروًحا جسًدا االنتماء تدي -
 التعليمي ة رسالته املعل م فليحب   إًذا،. واإلخوة القيم حمب ة دون من انتماء   ال إذ قلبنا، كل    من حنب ها

 سي ما وال كلي ته  الطبيب وليحب   ببحثه، الباحث وليعت   يوسف، القد يس جامعة من موارده وليستمد  
تعطي  املستشفى أن   كما  ،ذاته يعطي ها أبن ،فرانس دو ديو أوتيل مستشفى فيها، يعاجل اليت املستشفى

 على تساعده اليت واملؤس سة التعل م يف رسالته الطالب وليحب   ،وظيفتهم املوظ فون وليحب   ذاهتا، من
.  النمو 



26 
 

اليت ة، غة العربي  الل  كاذلك و  لغة التواصل، ولغة التدريس، وحمر ًكا ثقافيااتد ي تعزيز اللغة الفرنسي ة  -
احلياة  جعلها لغة  و  فعز زهتا وستستمر  يف تعزيزها، 0391العام  ا مناذا خاصا هتمامً ااجلامعة  أولتها

 .االنفتاح على العامل العريب   واملستقبل، لغة  

، بعني ، من خالل تطويرفضلى إىل مهم اتنا اجلامعي ةتد ي االبتكار وجتديد الاذات لتقدمي خدمة   -
، يف املقام ةغة الفرنسي  ة ابلل  وبراجمنا األكادميي   ،نا الرتبوي ةتدريسوأساليب  ،ةالرقمي  ومعارفنا  ناأدوات نقدي ة،
 ليمي ةكي ترتك رسالتها التعل نقدي  ال من خالل اعتماد أدوات التقييم الاذايت   ةاإلجنليزي  ابلل غة و  ،األو ل
 .العقول والنفوس يف اأتثيً 

 اجلامعة اخلضراءة، كجتماعي  الة االشعور ابملسؤولي   بغية تعزيزة يف جامعتنا تطوير البن التحتي   تد ي -
ة واعتماد التنمية املستدامة يف جمال األماكن العام   إلخالءارات لسي  ناء مواقف لمن خالل ب ،مثالً 

جديد إلدارة األعمال  وحرم   ،للطلبة القدامى وبيت  ، ي ةضرورة أول هو منوذجي   الطاقة، وبناء مستشفى
 ! خمط ط  ضخم يا له منفر ات إقامة للطلبة، ومق قتصادالوا

حيث كل   ،واجلامعي اجلماعي  من التضامن  روحر وهي إمناء روح جامعة القد يس يوسف، ي تد   -
نماذج وال يف بناء املعرفة هلم دورهم ومكاهنم ، القدامى واجلهات الفاعلةجينير  اخلا عريك، وخصوص  

 .اجلامعي   والعلمي ة اليت ت عتـ رب  فخر جمتمعنا ة واالجتماعي  اإلنساني ة 

، جمتمعنا أعضاء مجيع استخدام تد ي  والتقني ني اإلداري ني واملوظ فني والباحثني املعل مني أي اجلامعي 
ها، وتفسيهم األمور، على وحكمهم معرفتهم، قو ة أخالقي ، مبنحىً  واخلر جيني، والطال ب  أجل من إًّي 

ثنا الاذي العام   اخلي  اضمحل ت إذا .0719 العام اجلامعة، رئيس غريسيان، األب عنه حد 
 غد ؟لل أمل   أي  ف، وتالعت األخالقي ات

جامعة  فلسفة ولكنَّ  ،الشكوك والتعب التحد ًّيت أن تنطوي علىميكن اء، ها األصدقاء األعز  أي   .51
 على األمل بدالً  ًّيت تافظالتحد  ف:  لعكساب تنبئالقد يس يوسف اليت تبلغ من العمر أكثر من قرن 

قال يل  بلدهمأحد السياسي ني الاذين حيب ون إن  من خيبة األمل.  وعد بدالً على الو  ،من عدم اليقني
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م : غي و املظلم  تقبل السياسي  من املس خافوا ابلعكس لكنافوا من انعدام األمن ال ُّت مناذ بضعة أًّي 
 واخلوف. ولكن   األمل أقوى من الشك   أن  عة القد يس يوسف جام عقيدةعل منا ومع هاذا، ت   املؤك د.

 مث ة : حنن نعرف أن   النحو التايل األمم تستشهد بـها على رتافق مع القيمة اليت ال تزالاألمل جيب أن ي
 حكومةً  ب الوضع  تطل  ما : "كل   اتحياة اجملتمع علىاألوقات الصعبة  ة ت فر ض يفسياسي   متطل بات

 ، على الصعيد". اليوم  املواطننياملوج هة إىل تزام لالتماسك والتضامن واال ودولة قوي تني، ازدادت طلبات
مر نفسه األو . ومتاسكهم نا ومتاسكنا، وكاذلك تضامن مجيع املواطننيتضامن الوضع  ب ، يتطل  الوط ين  

ًّيت تد   ألن   ،نضرورًّي   انوالعمل أمر  نفسه يف احلكمة التضامن   : عتناجام مطلوب على مستوى
هاذه  مًعا حملبفضل التزامكم. فلن ب عليهاولكن ميكن التغل  ، كبيةر  لكم،  اجلامعة، كما تبنيَّ 

ة نبيلة جيب أن نرحبها، وبرحبنا لكن بوصفها قضي   ،تت وطأته ليس بوصفها عبًئا نرزحًّيت التحد  
ها  ز واالنفتاح على أساس التمي  والفرح واملعرفة املبني ة  اإلععاع صاد املزيد منحب سعداء سنكونإًّي 
تبقى جامعة  سوفوعليه، . دون حدود اخلدمة من على القائم التأص لوعلى نا، على انتمائالقائم 

والعيش  احلرًّي ت والعدالة والدميوقراطي ة والود   من أجل لبنان صورة لصراعناو القد يس يوسف بيتنا، 
 .املشرتك والوحدة املنتظرة

كما أمتن  جلامعة عاًما من السالم   041 للبنان جامعة القد يس يوسف ليحيا لبنان. أمتن   فلتحي  
 واالزدهار. النمو   القد يس يوسف
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