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كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في تقديم 
الّلبنانّيون وديغول،  –ولبنان  ديغول (ةسنديانوال ة)األرز  Le Cèdre et le Chêne كتاب 

في الساعة الرابعة من بعد الظهر،  2015تشرين األّول )أكتوبر(  24يوم السبت الواقع فيه 
  قاعة جبران.في معرض ال"بيال"، 

 
أن أدلي بكلمة   courde FouchéClotildeدو فوشيكور  السّيدة كلوتيلدطلبت مّني 

 ة)األرز   Le Cèdre et le Chêne مفي هذه المناسبة، مناسبة إطالق هذا الكتاب الضخ
 (يناير)كانون الثاني  24 في دق  المؤتمر الشهير الذي ع   ى إثرعلتّم إصداره الذي  (سنديانةوال

 ون بنانيّ اللّ  -: "ديغول ولبنان  في باريس تحت عنوان ، في قصر مجلس الشيوخ الفرنسيّ 2014
الذي،  : "ما التالي اإلجابة على السؤال يّ لع اقترحتو . 1"عالقة حول متقاطعة ات، نظر وغولود

لهذا  ."؟ لبنان ما زال ي ثير اهتمامفعله،  ماو  De Gaulle الجنرال ديغول في ما قاله 
 :أمور  ثالثة ذكرأن أ أودّ ، الخصوص
 

كم من األزمات  وهللا يعلم ،في لبنان اتاألزمعن فترات ، يحّدثنا الجنرال، في هذا المؤلَّف -1
القرارات  صاحب، و رجل حرّ  ، وهوالجنرال ديغوليتكّلم  ،الصعوبات أمام فترات نعاني منها.

مسار  يدلّ  ،، لغة اإلرادة. في الواقعالخاّصة لغتهواإلرادة، يتكّلم اليوم إلى الّلبنانّيين ب الصعبة
 تنقلأن ا حرفي   هاعادلة، يمكنحين تكون و  ال ت قَهر حين، واحد إرادة رجل على أنّ  الجنرال ديغول

 المتخّرجين من طالبال إلى 1940 (يونيو)حزيران  18 الذي أطلقه في نداءالرجل  إّنه. الا جبا
 حافظوا" : اليوم قائال ناثحدّ إّنه ي. همدي لبلتفانال من أجل1931عام الفي يس يوسف جامعة القدّ 

م العمل من أجل وحدة بلدك واواصلو " و نا هذا يولدالتي جعلت لبنان ، تلك اإلرادةصلبةة إراد على
حكومة، والحرب وال  مجلس شعب )برلمان(ال  حدٍّّ أقصىفي و رئيس، ل ال وجوداليوم  وحرّيته ؛

إّنها . فرق الث حد  يمكن أن ت   ةجتماعيّ اإلاللبنانّيين إرادة  ووحدهاحدودكم،  على تربضة الدوليّ 
كما سّماها "  مسعورة إرادة" هي هذه الجنرال ديغول إرادة ؛ هناالمضافة الدائمة التي توجّ  قيمتنا

في ذهن الجنرال  كما ورد في أن نكون ونبنيي التحدّ  نواجهها تساعدنا على أن نّ إ البعض.
 ديغول.

                                                           
1 « De Gaulle et le Liban – Les Libanais et de Gaulle, regards croisés sur une relation ». 
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إلى خّريجي جامعة القّديس يوسف الجنرال ديغول  بالخطاب الذي وّجههق تعلّ ت الكلمة الثانية -2

ان ك خطلب  مستقبلّي، نعم. .؟ نعم وطنيّ ب اخط تربوّي نعم، إّنه خطاب  . 1931 العامفي 
 ربيةتإّنها البنانيين. للّ  اما وقيّ  ازا متميّ  رأسماالا  أصبح بخَ وغير الن   بخَ تعليم الن   أنّ  كيف الجنرال يرى 

قبل  النقديّ و  الفكر السويّ  إّنه تعليم  يتناول. التعليم طرق وبالتأكيد دة جيّ المعرفة لنقل ا، و ّيةمعلال
كان وبناء الدولة الوليدة في لبنان، و  بين التعليم المهنيّ  الجنرال يربط في خطابه . لكنّ كّل شيء

الدولة.  كما في بناءلمشاركة في بناء المجتمع ا ،رئيسيّ  هدفٍّ ك لطاّلب الخّريجين،ترح على اقي
على الطريقة التعليم  ّيزوهذا االنقطاع بين تمهذه الفجوة  ؟ لمَ تتّم هذه المشاركة السؤال، لماذا لم 

 .لنفّكر فيه جنرال اليومال هميقدّ  إّنه سؤال آنيّ الدولة،  انهيارو  اللبنانّية
 

 في آنٍّ معاا يه ةأن أذكر واحد أودّ . وهي كثيرة عند الجنرالالقيم ب تتعّلقالثة الث تي. كلم3
 هياألدب الديغولي و في يتكّرر دوماا مصطلح ة هي ة. المسؤوليّ أخالقيّ ة و سياسيّ ة و جتماعيّ إ
لقد  .لمقاومةا الجنرال إلى تقاد التيهي ة بنانيين. هذه القيمة الديغوليّ اللّ نحن إلينا اليوم  ةهوجّ م

 ال بل، على الذات وانكفاءا ة أنانيّ ، و وتعّنتاا ةستقالإأصبحت  لقد. مسؤوليةالى الكثير من معنفقدنا 
ّنفت ، ةة للشفافيّ ة الدوليّ ا للجمعيّ وفقا . افسادا  يعود إليها اإلنسان من  جّيدةكقيمة ة مسؤوليّ هذه الص 

عن بلدنا  ينكون مسؤولنأن علينا يجب  هحان الوقت لندرك أنّ  .المنسّية القيم بين محفوظات
مصالح من ال والمتحّررة الكلمة الواعيةفعل  المسؤولّية هي...  تراثهوشعبه وطبيعته وتاريخه، و 

 ئة.دنااألكثر 

في حين أّن الجنرال ، بنانيّ اللّ  كتابنا ونعتبره هعتمدنأن  "سنديانةوال ةكتاب "األرز هذا ال يستحقّ 
بنانيين أحالم العديد من اللّ  حّققا ألّنهماكريم بيطار لكلوتيلد و ا لة. شكرا لبنانيّ قيمة  نفسه هوي عَتَبر 

 ين.والفرنسيّ 

 


