مقابلة مع البوفسور سليم دكّاش اليسوع ّي ،رئيس جامعة القدّيس يوسف في مجلّة "ال كروا" :LA CROIX
جامعة القدّيس يوسف في بيروت ،مكان يتعلّم فيه الطالب التعدّديّة
أعدّتهاّآن-بنديكتّهوفنرّ ،Anne-Bénédicte Hoffnerفي  2017/12/4في الساعة الخامسة و 48دقيقة من بعد الظهرّ .

إجتمعت ّجامعةّالقديسّيوسفّفيّبيروتّ،فيّّ 30تشرينّالثانيّ(نوفمبر) ّوّ 1كانون ّاألولّ(ديسمبر) ّفيّباريسّب"مجلسهاّ
االستراتيجي"ّ،وهيّهيئةّإستشاريّةّداعمةّمؤلّفةّمنّشخصيّاتّلبنانيّةّوفرنسيّةّ.
ى.
وقدّأوضحّرئيسّالجامعةّسليمّدكاشّاليسوعيّأنّالفرصةّمؤاتيةّللتفكيرّفيّمستقبلّالمؤسسةّودورهاّفيّلبنانّوبلدانّأخر ّ
مسؤولية أكبر في مواجهة مشاكل اليوم".
لتحمل "
مؤخًار الجامعات
الكروا  :دعا البابا فرنسيس ّ
ّ
ّ
الكاثوليكية إلى "إعداد" طالبها ّ
القديس يوسف في بيروت ) (USJ؟
ما هي المشاكل األكثر
إلحاحا التي يواجهها طالبكم في جامعة ّ
ً
العيشّمعاّكماّهوّالحالّ!ّجامعتناّهيّواحدةّمنّاألماكنّالعامةّالنادرةّالمختلطةّفيّبيروتّ.حتىّالمراكزّ
دكاش :
األب سليم ّ
ً
التجاريةّتتموضعّبحسبّالحيّالذيّتوجدّفيهّ ّ،ويرتادهاّإماّالمسيحيونّأوّالمسلمونّّ.أماّفيّمختلفّكلياتناّ،فنحنّنستقبلّنسبةّ
نّهذاّالعنفّ
ّ٪37منّالطالبّالمسلمينّ.ولذلكّفإنّ ّدورناّيكمنّفيّخلقّمساحةّلقاءّونقاشّحيثّيمكنّتبادلّالكالمّمنّدو ّ
ةّالشائعينّجدّاّفيّالحياةّالسياسيّةّاللبنانيّةّ .
ّوهذهّالعدوانيّ
َ
(اال ّ
طالع أيضًا على المقالة اإللكترونيّة بالفرنسيّة تحت عنوان :
ّلبنانّ،فسيفساءّطائفيّةّهشّ Le Liban, une mosaïque confessionnelle fragile1 :
(https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Le-Liban-une-mosaique-confessionnellefragile-_NG_-2012-09-14-853356).
لهذاّقمناّبتطويرّبرامجّأكاديميّةّمحدّدة ّنسمّيهاّ"موادّ ّجامعةّالقدّيسّيوسف"ّ.منّبينّّ 180رصيدّمعتمد ّمنّأجلّأنّينالّ
جميعاّأنّيختارواّمنهاّماّالّيقلّّعنّّ16رصيدّمنّموادّّالفلسفةّوالعلومّالسياسيّةّوالحوارّبينّاألديانّ،
الطالبّإجازتهمّ،عليهمّ ً

والمواطنةّ،واألخالقياتّ،وماّإلىّذلكّ .

القديس يوسف من التوّترات القائمة في المجتمع وفي الشرق األوسط ؟
ال كروا  :هل
تتوصلون إلى حماية جامعة ّ
ّ

1

ّ

دكاش  :الّبد ّمن ّيقظة ّكبيرةّحتّىّال ّتتحولّالجامعةّإلىّساحةّمعركةّ.عندّالشبابّ،المسألةّالطائفيّةّتعنيهمّأقلّ
األب سليم ّ
همّأيضاّ،اإلنتماءّالدينيّ ّّواإلنتماءّالسياسيّ ّيتداخالنّ ّويتشابكانّّ:مشكلةّالطائفيّةّاللبنانيّةّ
ًّ
مماّتعنيّأهلهمّ.ولكنّبالنسبةّإلي
تكمنّفيّأنّّالسياسةّتتالعبّبهاّ .

دعونّفيهّإلىّمناقشةّجميعّالقضاياّالتيّتحفزّالنقاشّالوطنيّّ:الزواجّالمدنيّ،
لمان
فيّحرمّالجامعةّ،أنشأناّبالتاليّبر ً
اّللطالبّي َ
ُ

ومعالجةّالنفاياتّالتيّتشوهّبيروتّ،والحياةّالجنسيةّ ...

العّأيضاّعلىّالمقالةّاإللكترونيةّبالفرنسيةّتحتّعنوانّّ:
(االطّ
ً
Au Liban, le rôle essentiel des universités catholiques
فيّلبنانّ،الدورّاألساسيّللجامعاتّالكاثوليكيةّ .
(http://www.la-croix.com/Religion/Actualité/Au-Liban-le-role-essentiel-des-universitéscaholiques-_NG_-2010-10-17-557234).
وفيّمعهدناّ،معهدّالدراساتّاإلسالميّةّّوالمسيحيةّالذيّاحتفلّللتوّبعيدّميالدهّاألربعينّ،نقومّبعملّيتمتعّبخلفيةّموضوعيةّمعّ
الطالبّمنّأجلّتفكيكّأحكامهمّالمسبقةّتجاه ّبعضهمّالبعضّ.تكمنّخصوصيّة ّهذاّالعمل ّفيّجعلّالمسيحيينّوالمسلمينّ
يتكلم ّونّعنّإيمانهمّوعقيدتهمّ،كماّيكمنّفيّتنشئةّكوادرّتنفيذيةّتتمتعّبالكفاياتّالالزمةّفيّالحوارّوادارةّالفريقّوحلّالنزاعاتّ .
نهج علمي تّتبعه هذه المواضيع ؟
حس
النقدي لدى طالبكم بفضل ٍ
توصلتم إلى تطوير ال ّ
ال كروا  :هل ّ
ّ
ّ
دكاشّّ:هناّتكمنّمواطّالقوةّفيّتعليمناّ.وأودّأنّأقولّإنهاّفيّصميمّتعليمناّالجامعيّّ:وضعّاألمورّموضعّالشكّّ.
األب سليم ّ
رّأبداّالبحثّالعلميّّ.ويصعبّ
دتّأنّمجتمعناّاللبنانيّالّيقد ً
عندّتوقيعّشراكتناّمعّمعهدّالبحوثّمنّأجلّالتنميةّ)ّ،(IRDأك ُ

علىّاللّبنانيينّخاص ًةّّالنظرّإلىّدينهمّكظاهرةّيجبّتحليلهاّّ:بالنسبةّإليهم"ّ،إنّهّمقدّسّ،والّيجبّالمسّبه"ّ.إنّهّأمرّحساسّ
ولكنّناّنفعلّذلكّ .
إحدىّالمقرراتّالتيّتستحوذّأكثرّعلىّاهتمامّالطالبّهيّمقدمةّلتاريخّاألفكارّالسياسيةّوهوّمقررّيعطيهّعالمّاجتماعّيعرضّ
ةّوالمتنازعةّجداّفيّبعضّاألحيانّ.لقدّ
تاريخّكل ّحزبّ،ونصوصهّالتأسيسيةّ...ويحضرهّطالبّمنّجميعّالنزعاتّالسياسي ّ
أحياناّايديولوجيّتهمّعلىّمسافةّ
رّوقدّاستطعتّأنّأالحظّأنهمّتمكنواّ،هناّ،منّوضعّالتزامهمّوقناعاتهمّو ًّ
تابعتّمرةّهذاّالمقر
ُ
ُ

منهمّ .

مؤسستكم ؟
مؤسسة مثل ّ
ال كروا  :أال ُتضعف أزمة الشرق األوسط ّ
دكاش  :نحنّبالتأكيدّنتأثرّباألزمةّاإلقتصاديةّواإلجتماعيةّوالسياسيةّالتيّتضربّالمنطقةّ،والّسيماّاألزمةّالسوريةّ
األب سليم ّ
تفاقماّللفقرّفيّالبالدّ.لقدّاستقبلتّجامعةّالقديسّيوسفّ
التيّتنطويّعلىّوجودّمكثفّلالجئينّالسوريينّفيّلبنانّكماّتشهدّ ًّ
ّ2000طالبّتلقو ِ
اّمَن ًحاّدراسيةّمنذّخمسّسنواتّّ:وهمّأكثرّمنّّ4000طالبّاليومّ ...

أيضاّأنّننفتحّأكثرّفأكثرّعلىّالعالمّالعربيّ،ولكنناّنصطدمّبالحاجزّاللغويّّ:يتحدثّالمثقفونّالعربّاللّغةّاإلنجليزيّةّ،
نتمنىّ ً
فتتحناّمركزّللدراساتّالقانونيةّفيّدبيّ،ونحنّنعلّمّجزًءاّمنّ
ًّا
بينماّنحنّفيّالغالبّنعلّمّباللّغةّالفرنسيّةّ.ولكنّناّالّنستسلمّ.لقدّا

تقديمّمجموعةّمتنوعةّمنّبرامجّالتنشئةّ،منّدونّالتنكرّلهويّتناّ.
ّ
الحقوقّّباللّغتينّالعربيّةّواإلنجليزيّةّفيّبيروتّ.الحلّّيكمنّفيّ
هوّأيضاّواجبّتحتمهّعليناّالذاكرةّ ".
المستقبلّ،و
ّ
األملّيكمنّفيّمساعدةّالشبابّعلىّالتطلعّنحوّ
ً

العّأيضاّعلىّالمقالةّاإللكترونيةّبالفرنسيةّتحتّعنوانّّ:
(االط
ً
Au Liban, des journalistes se forment au pluralisme religieux
فيّلبنانّ،صحافيونّيتلقونّتنشئةّعلىّالتعدديةّالدينيةّّ :
(https://www.la-croix.com/Religion/Au-Liban-journalistes-forment-pluralisme-religieux2017-10-02-1200881300).

