اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف ،يف لقاء "جامعة
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
الق ّديس يوسف ،أربعون سنة يف خدمة لبنان الشمايل" ،لالحتفال مبرور أربعني سنة على
أتسيس مركز الدروس اجلامعيّة يف لبناين الشمايل ( ،)CEULNيوم اجلمعة الواقع فيه 27
كانون الثاين (يناير)  ،2017يف الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ،يف مبىن املركز.

أيّها األصدقاء،
لقد قالت حضرة املديرة السيّدة فاداي علم اجلميّل كلمة الرتحيب فال يسعين إالّ أن
أكرر الكلمات ملا فيها من عمق احملبّة وعراقة العالقة االجتماعيّة .إّّنا اجتمعنا اليوم
ّ
مجيعاّ ،إّنا ذكرى األربعني لسنة املبادرة لتأسيس
معا بذكرى عزيزة على قلوبنا ً
لنحتفل ً
غّيت الكثّي من املفاهيم وأعطت الشمال زمخًا فكرااي
هذا املركز وهي مبادرة ّ
واجتماعياا له وقعه يف حياتنا اليوميّة .فالشكر لكم أنتم الشركاء يف حتقيق هذه املبادرة
املؤسسات واملقامات الرتبويّة واالقتصاديّة واملدنيّة واألمنيّة والبلديّة ،كنتم
رؤساء وممثّلو ّ
معنا يف املغامرة وما زلتم.
يف الثامن عشر من شهر كانون الثاين (يناير)  1977منذ أربعني سنة خلت ،د ّشن
األب جان دوكرييه ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف آنذاك ،مركز الدروس اجلامعيّة يف
كرس حياته خلدمة لبنان
لبنان الشمايل .وعندما نذكر هذا اليسوعي الفرنسي الذي ّ
مجيعا
وخلدمة الفكر والثقافة يف لبنان وخلدمة صيغة لبنان الواحد
القوي أببنائه ً
ّ
مجيعا ،إّّنا حنيّي ذكرى هذه الشخصيّة الف ّذة ونتذ ّكر مجيع الذين عملوا
وبوحدة أبنائه ً
على إنشاء هذا املركز يف شارع املالّ مثّ ها هنا يف راس مسقا وتناوبوا على إدارته
وخدمته حفظًا لرسالته ومنهم األبوين الرئيسني سليم عبو والراحل ُجلّت ذكراه رينيه

شاموسي من دون أن ننسى ّأول مدير هلذا املركز واألستاذ جان بيار قندلفت واثين
حممد واصف علم الدين .األب دوكرييه ،يف خطابه الذي ألقاه آنذاك،
مدير السيّد ّ
كان قد ح ّدد ثالثة أهداف إلنشاء هذا املركز  :التخفيف من عناء انتقال الشبّان
خصوصا يف الظروف الصعبة اليت كان يعيشها
الطرابلسيّني والشماليّني إىل بّيوت
ً
لبنان حينها ،اإلسهام يف تطوير وإّناء العمل الثقايف والفكري يف مشال لبنان وكذلك
وغين
املباشرة بتحقيق سياسة الالمركزيّة اجلامعيّة اللبنانيّة .ويضيف األب دوكرييه ّ :
صب يف خدمة
عن القول إ ّن هذه الالمر ّ
كزية وإعادة ترتيب اخلارطة اجلامعيّة اللبنانيّة ت ّ
وحدة لبنان ،ال يف تقسيمه .فبمقدار ما تشارك طرابلس ولبنان الشمايل يف احلياة
تعزز أواصر العالقة مع سائر أبناء
اللبنانيّة السياسيّة واالقتصاديّة والثقافيّةّ ،
فإّنا ّ
الوطن .ما قاله رئيس اجلامعة آنذاك كان له الصدى اخلالّق والنبوي بصورة جمازيّة،
فعندما ننظر اليوم إىل واقع جامعتنا يف طرابلس والشمال ،فرّّبا نطرح على أنفسنا
السؤال التايل يتبعه سؤال آخر  :ماذا حت ّقق من األهداف اليت رمسها األب دوكرييه منذ
ليستمر هذا املركز يف نشاطه مع العلم أنّه
وغدا
 40سنة ؟ وماذا علينا أن نفعل اليوم ً
ّ
يف السنة  1977كان اليسوعيّون ّروا ًدا ،عندما كانوا األُول يف إنشاء هذا املركز يف
كزا جامعياا اليوم ،وال
الشمال ،واألب دوكرييه بنفسه قال يومها  :حنن ند ّشن مر ً
عجب إن أتت جامعات أخرى لتصنع األمر نفسه ! والواقع أ ّن اخلارطة اجلامعيّة اليوم
املؤسسات واألبنية املميّزة ونوعيّة
يف الشمال تنافس خارطة بّيوت من حيث عدد ّ
التعليم واجلودة .نعم ،لقد حت ّقق الكثّي من كالم األب دوكرييه حيث لعبت اجلامعة
قتصاداي ويشهد على ذلك اآلالف
دورا يف إّناء الشمال فكرااي وجامعياا وإ
ا
اليسوعيّة ً

حّت اليوم يف إدارة األعمال واآلداب
خرجيي وقدامى هذا املركز ّ
ممّن هم من ّ
الفرنسيّة والعلوم التمريضيّة وعلم الرتبية وعلم املساعدة االجتماعيّة وكذلك يف احلقوق
جتمعوا
واهلندسة و ً
أيضا اليوم يف علم الوساطة وعلوم احلياة واألرض والرايضيّات وقد ّ
خرجيني نشيطة شاركنا يف ما قامت به وسوف نسمع عنها ّبا ستح ّققه من
يف رابطة ّ
شك أن اجلامعةّ ،با ق ّدمته من إسهامات يف
اخلرجيني واجلامعة .وال ّ
أنشطة يف سبيل ّ
التعليم والتوجيه والتدريب والتثقيف واحلوار االجتماعي والروحي والديين ،إّّنا أنشأت
أجياالً متالحقة قياديّة أصحاب رؤاي وعزمية وإرادة ،ب ّدلت الكثّي من األمور وقامت
اقتصاداي واجتماعياا ابلرغم من استمرار وجود بؤر
وحّت لبنان
ا
بدورها يف إّناء الشمال ّ
املؤسسات احلكوميّة الفاعلة .إ ّن جامعتنا ّبا ق ّدمته إّّنا
اجلهل بسبب احلرمان وغياب ّ
ابحتاد أبنائه
كانت وفيّة لوثيقتها التأسيسيّة اليت تنادي للعمل من أجل وحدة لبنان ّ
ورقيّهم الثقايف واجلامعي فال جيوز أن يكون رأمسال لبنان البشري املتعلِّّم من بعض
يتكون من أبنائه كافّة.
شوارع بّيوت فقط بل إ ّن العلم هو للجميع ورأمسال لبنان ّ
كل مشايل
فبهذا النهج وهبذه الروحيّة
ّ
تستمر اجلامعة اليسوعيّة حاضرة يف طرابلس و ّ
يستمر لبنان الشمايل يف
لبنان ،تقوم ّبا تستطيع القيام به ال بل أكثر من أجل أن
ّ
التطور والتكامل واالرتقاء ابإلنسان إىل األعلى واألفضل .فاليوم إذ أهنّئ أبناء
النمو و ّ
ّ
ّنين
املتخرجني ،فإّّنا ّ
هذا املركز على عيدهم األربعني إدارًة وأساتذة وطالّ ًاب قدامى من ّ
أنفسنا أل ّن الثمار بعد أربعني سنة من العمر أتت وفّيةّ ،نّية وانضجة أسهمت
وتسهم يف إغناء روح اللبنانيّني برائحتها الزكيّة وطعمها اللذيذ .فها حنن على الوعد
مستمرون أبن نبقى هنا يف طرابلس والشمال ،منارة علم وثقافة وحفاظ على الدين
ّ

واألخالق ،نبقى ألنّنا متميّزون يف فرانكوفونيّتنا يف تع ّددان اللغوي والبشري
املستمر على إعداد جيل النخبة والقيادة ويف نظرتنا إىل الرتبية
واالجتماعي ،يف عزمنا
ّ
كمجرد تسليم شهادات ،بل تكوين أشخاص ،شبّان وفتيات على أعلى
اجلامعيّة ال
ّ
ٍ
وتطور يف منهجيّاهتا وطلبها
م
د
تق
من
به
ختطو
ّبا
اجلامعة
و
املهارة.
و
الكفاءة
من
درجة
ّ
ّ
املؤسسات الدوليّة وانتقاهلا إىل مراكز متق ّدمة يف التصنيف الدويل،
لالعتماد من أرقى ّ
مجيعا ويف طليعتها مركز لبنان الشمايل
إّّنا تعمل يف الوقت نفسه من أجل مراكزها ً
أتسست كلّها يف السنة .1977
الذي كان طليعة املراكز اجلامعيّة االقليميّة اليت ّ
شكرا سااب
شكرا لكم ً
مجيعا أنتم الذين أتيتم لالحتفال ابلعيد وأنتم أصحاب العيدً .
ً
شكرا
زريق على ما ق ّدمتموه هلذا املركز من مكتبة تعلي شأن لغة الضاد اللغة العربيّةً .
مجيعا أنتم الذين أعددمت من قلبكم هذا االحتفال وهذه املناسبة ،والشكر حلضرة
لكم ً
املديرة ومجيع فريق العمل والطالّب املطربني والطالبات املطرابت.
عشتم،
عاشت اجلامعة اليسوعيّة يف الشمال،
وعاش لبنان.

