
 :LA CROIXمجلّة "ال كروا" سوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف في مقابلة مع البوفسور سليم دّكاش الي

 

 التعدّديّة فيه الطالب تعلّمعة القدّيس يوسف في بيروت، مكان يجام

 

ّالظهر.دقيقة من بعد  48في الساعة الخامسة و 4/12/2017، في Anne-Bénédicte Hoffnerبنديكتّهوفنرّ-تهاّآنأعدّ 

 

يسّيوسفّفيّبيروت،ّفيّّإجتمعت ل1ّّوّ(نوفمبر)تشرينّالثاني30ّّجامعةّالقد  "مجلسهاّبفيّباريسّّ(ديسمبر)كانونّاألو 
"،ّوهيّ  ّ.ةةّوفرنسيّ اتّلبنانيّ فةّمنّشخصيّ مؤلّ داعمةّةّستشاريّ إهيئةّاالستراتيجي 

ّرئيّأوضحوقدّ اشّاليسوعي  ّالفرصةّمؤاتيةّأسّالجامعةّسليمّدك  سةّودورهاّفيّلبنانّوبلدانن      .أخرّىّللتفكيرّفيّمستقبلّالمؤس 

. "ي مواجهة مشاكل اليوممسؤولّية أكبر ف"طالبها لتحّمل " إعداد"دعا البابا فرنسيس مؤّخًرا الجامعات الكاثوليكّية إلى : الكروا 
 ؟  (USJ)طالبكم في جامعة القّديس يوسف في بيروت التي يواجهها ما هي المشاكل األكثر إلحاًحا 

ت ىّالمراكزّح.ّيّبيروتالمختلطةّفّنادرةالجامعتناّهيّواحدةّمنّاألماكنّالعام ةّ!ّالعيشّمًعاّكماّهوّالحالّ: األب سليم دّكاش 
ّالذيّتوجدّفيه،ّّتتموضعّالتجاري ة ستقبلّنسبةّنفنحنّفيّمختلفّكلي اتنا،ّأم اّ.ّيرتادهاّإم اّالمسيحيونّأوّالمسلموّنّوبحسبّالحي 

العنفّّهذاّدوّنّّدورناّيكمنّفيّخلقّمساحةّلقاءّونقاشّحيثّيمكنّتبادلّالكالمّمنولذلكّفإنّ .ّ٪ّمنّالطالبّالمسلمين37
ّ.ةةّاللبنانيّ يّ السياسالحياةّاّفيّجدّ ّةّالشائَعينالعدوانيّ هذهّّو

 بالفرنسيّة تحت عنوان :  اإللكترونيّة الّطالع أيًضا على المقالةا)

 Le Liban, une mosaïque confessionnelle fragile1 : ّ ّلبنان،ّفسيفساءّطائفيّ ةّهش 

(https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Le-Liban-une-mosaique-confessionnelle-

fragile-_NG_-2012-09-14-853356).  

ّبتطويرّبرامجّله ّقمنا نالّمنّأجلّأنّيّرصيدّمعتمد180ّمنّبينّ".ّيسّيوسفّجامعةّالقدّ موادّ "يهاّنسمّ ّدةمحدّ ةّأكاديميّ ذا
ّ،ينّاألديانبةّوالحوارّالفلسفةّوالعلومّالسياسيّ ّموادّ ّمنرصيد16ّّعنّّالّيقلّ ماّّنهاجميًعاّأنّيختارواّمهمّالطالبّإجازتهم،ّعلي

ّ.،ّوماّإلىّذلكي اتواألخالقّ،والمواطنة

 ؟ إلى حماية جامعة القّديس يوسف من التوّترات القائمة في المجتمع وفي الشرق األوسطال كروا : هل تتوّصلون 

                                                        
1  ّ 
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ّمن :األب سليم دّكاش  لّالجامعةّإلىّساحةّمعركةّىّالكبيرةّحتّ ّيقظةّالّبد  ّالطائفيّ ّعندّالشباب،ّالمسألة.ّتتحو  ةّتعنيهمّأقل 
ةّةّاللبنانيّ مشكلةّالطائفيّ :ّانّيتشابكيتداخالنّّوّالسياسيّ اإلنتماءّّوّنتماءّالدينيّ ا،ّاإلهمّأيًضّإليولكنّبالنسبةّ.ّمم اّتعنيّأهلهم

ّ.بهاّتالعبتّالسياسةّأنّ ّتكمنّفي

ّبالتاليّالجامعة،ّأنشأنّاّحرمفيّ التيّتحف زّالنقاشّالوطني  للطالبُّيدَعونّفيهّإلىّمناقشةّجميعّالقضايّا ،ّ:ّبرلماًنّا الزواجّالمدني 
ّ...ومعالجةّالنفاياتّالتيّتشو هّبيروت،ّوالحياةّالجنسي ة

 :ّتحتّعنوانّبالفرنسي ةّالعّأيًضاّعلىّالمقالةّاإللكتروني ةّاالطّ )

Au Liban, le rôle essentiel des universités catholiques  

ّللجامعاتّالكاثوليكي ة ّ.فيّلبنان،ّالدورّاألساسي 

(http://www.la-croix.com/Religion/Actualité/Au-Liban-le-role-essentiel-des-universités-

caholiques-_NG_-2010-10-17-557234).  

ّبعيدّميالدهّاألربعين،ّنقومّبعملّّوةّلدراساتّاإلسالميّ اّ،ّمعهدوفيّمعهدنا معّّموضوعي ةّخلفي ةبّيتمت عالمسيحيةّالذيّاحتفلّللتو 
فيّجعلّالمسيحيينّوالمسلمينّّهذاّالعملّةخصوصيّ تكمنّ.ّبعضهمّالبعضّتجاهمنّأجلّتفكيكّأحكامهمّالمسبقةّالطالبّ
يكمنّفيّنّعنّإيمانهمّوعقيدتهم،ّيتكل مّو ّتنشئةّكوادرّكمّا دارةّالفريقّوحل  ّ.النزاعاتتنفيذي ةّتتمت عّبالكفاياتّالالزمةّفيّالحوارّوا 

 ؟هذه المواضيع تّتبعه بفضل نهٍج علمّي لدى طالبكم  النقديّ  حّس تطوير ال إلى هل توّصلتمال كروا : 

ّّفيّصميموأود ّأنّأقولّإن هاّ.ّتعليمنافيّّالقو ةّهناّتكمنّمواط:ّّاألب سليم دّكاش .ّوضعّاألمورّموضعّالشكّ :ّتعليمناّالجامعي 
رّأبًداّالبحثّالعلميّ (IRD)ّعندّتوقيعّشراكتناّمعّمعهدّالبحوثّمنّأجلّالتنمية ّالّيقد  ّمجتمعناّالل بناني  ويصعبّ.ّ،ّأك دُتّأن 

ًةّّالنظرّّبنانيينعلىّاللّ  ّبهمقدّ ّهإنّ "ّبالنسبةّإليهم،ّ:ّهاتحليلإلىّدينهمّكظاهرةّيجبّخاص  اسن ّإ".ّس،ّوالّيجبّالمس  ّهّأمرّحس 

ّ.نفعلّذلكّناولكنّ 

رّيعطيهّعالمّاجتماعّيعرضّ مةّلتاريخّاألفكارّالسياسي ةّوهوّمقر  راتّالتيّتستحوذّأكثرّعلىّاهتمامّالطالبّهيّمقد  إحدىّالمقر 
ّحزب،ّونصوصهّالتأسيسي ة اّفيّبعضّاألحياالجميعّالنزعاتّالسياسي ةّّوويحضرهّطالبّمنّ...ّتاريخّكل  لقدّ.ّنمتنازعةّجد 

نوا،ّهنا،ّمنّ رّوقدّاستطعُتّأنّأالحظّأن همّتمك  علىّمسافةّّتهميديولوجيّ اّاهمّوأحيانًّوضعّالتزامهمّوقناعاتتابعُتّمر ةّهذاّالمقر 
ّ.منهم

 مؤّسسة مثل مؤّسستكم ؟ أزمة الشرق األوسط ال كروا : أال ُتضعف

نحنّبالتأكيدّنتأث رّباألزمةّاإلقتصادي ةّواإلجتماعي ةّوالسياسي ةّالتيّتضربّالمنطقة،ّوالّسي ماّاألزمةّالسوري ةّاألب سليم دّكاش : 
يسّيوسفّ.ّللفقرّفيّالبالدّاتفاقمًّكماّتشهدّكث فّلالجئينّالسوريينّفيّلبنانّالتيّتنطويّعلىّوجودّم لقدّاستقبلتّجامعةّالقد 

ّ...طالبّاليوم4000ّوهمّأكثرّمنّ:ّق واِّمَنًحاّدراسي ةّمنذّخمسّسنواتّطالبّتل2000ّ
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ّاّأيًضاّأنّننفتحّأكثرّفأكثرّعلىّتمن ىن ،ّولكن ناّنصطدمّبالحاجزّالل غوي  ة،ّغةّاإلنجليزيّ يتحد ثّالمثق فونّالعربّاللّ :ّلعالمّالعربي 
مّجزًءاّمنّقانونيةّفيّدبي،ّونحنّنعلّ الدراساتّللّافتتحناّمركزًّلقدّا.ّنستسلمناّالّولكنّ .ّةغةّالفرنسيّ اللّ بمّنعلّ فيّالغالبّّنحنّبينما

ردونّمنّ،ّعةّمنّبرامجّالتنشئةتقديمّمجموعةّمتنوّ ّّيكمنّفيالحلّ .ّةّفيّبيروتةّواإلنجليزيّ غتينّالعربيّ باللّ ّالحقوّق .ّتناهويّ لّالتنك 
ّ."هوّأيًضاّواجبّتحت مهّعليناّالذاكرةالمستقبل،ّّوّاألملّيكمنّفيّمساعدةّالشبابّعلىّالتطل عّنحو

 :ّط العّأيًضاّعلىّالمقالةّاإللكتروني ةّبالفرنسي ةّتحتّعنوانّالا)

Au Liban, des journalistes se forment au pluralisme religieux  

دي ةّالديني ة ّ:ّفيّلبنان،ّصحافي ونّيتلق ونّتنشئةّعلىّالتعد 

(https://www.la-croix.com/Religion/Au-Liban-journalistes-forment-pluralisme-religieux-

2017-10-02-1200881300).  
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