اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،عند توقيع "مذ ّكرة
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

تفاهم" بني اجلامعة األمريكيّة يف بريوت وجامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يوم الثالاثء الواقع فيه
مساء ،يف "ماركاند هاوس" يف
 16كانون الثاين (يناير)  ،2018يف الساعة السادسة والنصف
ً
اجلامعة األمريكيّة.

فخامة رئيس اجلمهوريّة ممثّالً مبعايل وزير الرتبية والتعليم العايل األستاذ مروان محاده،
حضرة رئيس جملس أمناء اجلامعة األمريكيّة وأعضاء اجمللس،
حضرة رئيس اجلامعة األمريكيّة يف بريوت،
حضرة أعضاء اجمللس االسرتاتيجي جلامعة الق ّديس يوسف يف بريوت،
حضرات ّنواب الرئيسني ،والعمداء ،واملدراء ،واألساتذة،
أيّها األصدقاء ،سيّدايت ساديت،

املؤسس للجامعة األمريكيّة
خالل احلرب العامليّة األوىل ،وملئة سنة خلت ،قال الرئيس ّ
يف بريوت " :من كان حيلم ولو للحظة أن يكون بيننا هذه اجملموعة من اآلابء
خصوصا الفرنسيّني منهم بيننا يقطنون يف "البوست هاوس"؟ وكان ذلك
اليسوعيّني،
ً
إشارة إىل التهجري القسري ألهل اجلامعة اليسوعيّة آنذاك وقد وجدوا ملجأ يف َحَرم
اجلامعة األمريكيّة بعد سنوات طويلة من الصراع بني الكاثوليك واإلجنيليّني .وأقول
اليوم من كان حيلم أبن جنتمع ها هنا يف قلب اجلامعة األمريكيّة ،ويف "املاركند هاوس"
ابلذات ،أي يف بيت رئيس اجلامعة للتوقيع سويّة على "مذ ّكرة التفاهم" هذه اليت هي
أكثر وأبلغ من مذ ّكرة واليت تفتح الباب لعمل عظيم بني اجلامعة األمريكيّة يف بريوت
واجلامعة اليسوعيّة البريوتيّة األصل واملكان.

أيّها األصدقاء،
سجل
ال ُّ
مير أسبوع يف عملنا اجلامعي إالّ ونوقّع إتّفاقًا من هنا ومن هنالك ،فنعتّز أب ّن ّ
يدا من
عدا دوليًّا فر ً
ملؤسساتنا بُ ً
جامعتنا مليء ابالتّفاقات مع اجلامعات األخرى وأ ّن ّ
نسميه عوملة التعليم العايل وقدرته على أن يستقبل طالّ ًاب وأساتذة من
نوعه يدخل ما ّ
تؤهل من
األقاصي وأن مينح الشهادات ذات اجلودة والقيمة العالية والعامليّة واليت ّ
حيملها أن يعمل على املساحة الكونيّة من دون إشكال .إالّ أ ّن هذه املذ ّكرة اليوم،
اخلاصة
وقد حت ّدث الرئيس فضلو عن تفاصيل حمتواها وحمدوديّة مساحتها ،هلا نكهتها ّ
أل ّن فيها بعض اخلصوصيّة واجلماليّة املستحبّة.
معا ،حىت
فهذه املعاهدة وإن طال انتظارها إّّنا أتيت من اتريخ طويل ،هو اتريخ محلناه ً
املتخرجني من
ولو مل نصنعه سويّة ضمن شراكة جم ّددة ،إالّ أ ّن الواقع يقول إ ّن
ّ
جامعتينا ،أولئك الذين حصلوا على املهارات والكفاءات من مقاعد الدراسة ،إّّنا
عملوا على إّناء هذه البالد وغريها من البلدان بروح من العطاء وبذل الذات وجتاوز
مؤسستني أو بني
املصاعب والعقبات .هذا التاريخ الطويل ال أريد أن أراه صرا ًعا بني ّ
هنجني تربويّني خمتل َفي الطرق واألساليب واللّغة ،بل إنّنا نرى فيه شيئًا من التكامل
العرب
الذي عاد ابلفائدة على ّ
املؤسستني ابلذات وكذلك على اجملتمع اللبنانّ و ّ
الشرقي ،أل ّن اخلري الذي أتى على يد اجلامعتني إّّنا جتاوز حدود بريوت ليصل إىل
و ّ
خمتلف بقاع الشرق وجتاوز حدودها كذلك .وهذا التاريخ ابلذات ،املوسوم بذكرى
عاما للجامعة
املئة واخلمسني سنة لتأسيس اجلامعة األمريكيّة واملئة والثالثة وأربعني ً
اليسوعيّة ،هو الذي ينادينا اليوم ،مبا فيه من إجنازات ورّمبا من إخفاقات ،ملزيد من
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اجلامعي العام يف لبنان ليكون حامالً رسالة هي رسالة
الوعي ملسؤوليّاتنا حيال التعليم
ّ
فيستمر هذا التعليم عامالً على
اجلودة والرتبية املتكاملة ،واإلنسانيّة واملواطنيّة واملهنيّة
ّ
العرب ،الذي ال بعده رأمسال أال وهو رأمسال املوارد البشريّة
صقل رأمسال لبنان والعامل ّ
الكفوءة القادرة على تطوير صناعة املعرفة واقتصاد املعرفة ،ووضع هذه املعرفة يف
ّنو الشعوب واجملتمعات.
خدمة ّ
اخلاصة يف توقيع هذه املذ ّكرة ال بل اآلتية من املذ ّكرة ابلذات ،أتيت منك
وهذه النكهة ّ
مباشرة حضرة الرئيس فضلو خوري ،األخ والصديق ،ألنّك أردت أن توثّق العالقات
بني اجلامعتني ال من عاطفة معيّنة أو مصلحة آنيّة بل ضمن رؤية متكاملة حت ّدثنا فيها
مرة خالل لقاءاتنا .فال جيوز ،كما تقول ،أن نكون أسرى واقع جديد صار
أكثر من ّ
ايل ،بل إنّه من
خاضعا ملنطق النظام اإلق
فيه أتسيس اجلامعات يف لبنان
ً
ّ
تصادي الليرب ّ
لمؤسسات اجلامعيّة اليت تراكمت لديها خربات املاضي وقيم
الضروري أن تكون ل ّ
معا ،من ضمن
الرسالة الرتبويّة أن يكون لديها اجلرأة يف تسلّم زمام املبادرة للعمل ً
اجلامعي يف لبنان،
روحيّة التضامن واملعاهدة والتحالف ،من أجل أن يبقى وجه التعليم
ّ
املؤسسة العاملة على
املؤسسات التعليميّة اجلامعيّة اليت ال تبغي رحبًا ،وجه ّ
وهو وجه ّ
هم هلا سوى أ ّن الشهادة اليت متنحها هي موسومة ابجلودة
جناح الطالب واليت ال ّ
صنوه
واالمتياز واليت ال هدف لـها إالّ تكوين شخصيّة الطالب واملواطن املنفتح على َ
لوًن.
وعلى املختلف عنه دينًا أو ثقافة أو ً

العملي
العلمي
املؤسسات اليت ال وجهة لـها سوى إعالء شأن البحث
ّإهنا ّ
األساسي و ّ
ّ
ّ
ايدي يف تقوية عامل املعرفة
الضروري للتعليم فيلعب لبنان ّ
ومؤسساتنا اجلامعيّة الدور الر ّ
ّ
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أود أن أضيف أ ّن روحيّة هذا التحالف ال تقتصر على جامعتينا بل ّإهنا
واقتصادها .و ّ
اجلامعي على قواعد
مفتوحة على أولئك الذين يريدون اإلسهام يف تقوية جسم التعليم
ّ
العطاء واجلديّة واحرتام األمانة والشرعة الرتبويّة اللبنانيّة ،واليت متيّز بني العمل واجملاهدة
احلق واحلقوق وبني التكفري واهلمجيّة والرببريّة يف النظرة إىل اآلخر .يف هذا
يف سبيل ّ
العلمي يف جمال العلوم الطبيّة والبيولوجيّة
املضمار ال ب ّد أن نعمل للموازنة بني البحث
ّ
العلمي يف جمال اآلداب والعلوم اإلنسانيّة وهو كان وال يزال
والتكنولوجيّة وبني البحث
ّ
من اختصاص رسالة جامعتينا ،وكم حنن حباجة إىل تعزيز هذا البحث يف وقت نسأل
نرب وعن أي جمتمع نريد أن نش ّكل وملاذا
ذواتنا عن أي إنسان نريد أن نكون وأن ّ
هذا العنف كلّه يف جمتمعاتنا ،ويف وقت أصبحت فيه العصبيّة اليت فينا أخطر بكثري
من األميّة اهلجائيّة ،وهي عصبيّة رأيناها ونراها تقضي على األخضر واليابس وعلى
هلوايت املنفتحة واألوطان القائمة على التع ّدديّة يف تكوينها ،وهذه جماالت ال ب ّد أن
ا ّ
نكون جريئني يف طرق أبوابـها والسعي إىل فتح آفاق جديدة لإلجابة عن األسئلة اليت
هت ّدد الواقع واملصري.
سيّدايت ساديت،
عندما نصل إىل القلم لتوقيع معاهدة وعلى وجه اخلصوص هذه املذ ّكرة اليت جتمع بني
مؤسستينا ،وبني قلوب ختفق أمام هذا احلدث اهلام ،فإّّنا ننظر شاكرين إىل أولئك
ّ
النص والتدقيق فيه ليكون له الشكل
الذين عملوا واللوايت عملن جاهدين يف مراجعة ّ
حممد حراجلي والربوفسور
املثايل الذي حنن حباجة إليه .فشكري ّ
يتوجه إىل الربوفسور ّ
ّ
هال ُحمتسب من اجلامعة األمريكيّة ،وإىل الربوفسور دوالّ سركيس من جامعتنا وكذلك
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النص وكذلك إىل اجلنود
إىل الربوفسور الرا كرم بستان ملراجعتها القانونيّة هلذا ّ
اجلندايت املخفيّات الذين أع ّدوا هلذا االحتفال ،وهلذه الساعة ،من أهل
املخفيّني و ّ
اإلدارة واإلعالم والتواصل ،ممتنّني لفخامة رئيس اجلمهوريّة أنّه كلّف معايل الوزير مروان
محاده ،صديق اجلامعتني وحىت وإن كان من قدامى احلقوق يف اليسوعيّة ،أن ميثّله يف
هذا االحتفال.
وإن أردت اخلتام ،فإّّنا أذكر معكم وأمامكم هذه الكلمة لألب جان دوكرييه الذي
أسس لعمل اجلامعة
أرسى قواعد اإلدارة احلديثة جلامعتنا يف السنة  :1975إ ّن ما ّ
األكادميي ولنجاحها يف هذا املضمار هو تلك احلريّة اليت تتميّز بـها منذ انطالقتها.
ّ
فال ب ّد أن حنافظ عليها أمام الغلواء أكانت طائفيّة أم قوميّة أو رأمساليّة .ولقد قال
كالما مشاهبًا هلذا التصريح مبان عند أتسيس اجلامعة يف رأس بريوت يف
دانييل بلس ً
كل ما بني أيدينا من ّقوة وموارد
السنة  .1880فهذه احلريّة تبقى اليوم ً
أساسا لعملنا و ّ
كل عالقاتنا وحىت هذه املعاهدة اليوم إّّنا تدفعنا إىل تربية األجيال على حريّة الفكر
و ّ
العرب هو أمانة بني أيدينا وهو
والكلمة حبيث إ ّن إبداع العامل اجلديد يف لبنان والعامل ّ
اقعا ،فالكرة أصبحت اليوم بني أيدي
يف صلب رسالتنا .لقد أصبحت املذ ّكرة و ً
لتتحول النوااي إىل أفعال وإىل تراكم معرفة
الالعبني الباحثني بني األساتذة يف جامعتينا ّ
معا هذا التاريخ من
تؤسس لتاريخ جديد ينضم إىل اتريخ سابق .فلنب ً
وحمبّة وثقة ّ
أجل أن جن ّدد شباب خدمتنا ورسالتنا.
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