
 اإلفتتاحّية الجلسة في، بيروت في يوسف القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور مداخلة
 والجامعة يوسف القّديس جامعة نظّمته الذي" المواطنةالمبادرات على  لمنتدى"النسخة الثالثة  من

االبتكار  حرم باسيل، فرانسوا محاضرات قاعة، في 2018( إبريل) نيسان 23 في ت،بيرو  في األميركّية
 .والرياضة

 

 مع هذا مثل حدث إنجاز يتمّّ بأن يوسف القّديس جامعة في بالفخر نشعر بل ال يسعدنا،
 كثب، عن عنيناي الُمختار الموضوع أنّّ اّصةّ خّبيروت في األميركّية الجامعة الشريكة، جامعتنا

ّّأيّّب ليس هولكنّّ سياسيًّا، عنوان ا يحمل المنتدى ألنّّ  يتعّلق المنتدى هذا ؛ يّّسياسعنوان
 بيروت في األميركّية الجامعة في المواطنين الطالب ومنتدى المواطن، منتدى بالمواطنة،
 .فيّبيروتّيوسف القّديس وجامعة

منّّكبير ا حّيز ا األّيام هذه فيّالبرلمانّيةّّاإلنتخابات حدثيأخذّ ،الوضعّنعيش وكما نعلم، كما
ّّ.بلدنا في اإلهتمام ّهذه ّتعد ّلنتخاباتّسنويّّإلم ّرابطاتّاة ّبل ليّممثّّلّاتنتخابإّهيلطالب،

ّوالنوّّ ّاللّّالشعب ّالمواطنين ّعن ّيدافعوا ّأن ّيجب ّالذين ّالحكومةّّضبطوايّوّبنانيين،اب أنشطة
ننظرّّنحنة،ّعلىّالرغمّمنّاإلشكاليّّ.ّبنانيّّاللّّّمجتمعالّفرادفيّخدمةّأهيّّلقوانينّتوايصوّّّو

يجابيّّّوّّمشّجعةإلىّهذاّاألمرّبعينّ    .ةا 

؟ّهلّّتّلهمنّالذيّستصوّّّأّيهاّالرئيسّالعزيز،،ّأخبرنا:ّّبطريقةّخجولةّطالبنايسألنيّبعضّ
ّمنّتّيارّكأنّّّ؟ّنحنّنشكّّّكتائبالّمعّالقّواتّاللبنانّيةّأو؟ّهلّأنتّمنّالتّيارّالوطنّيّأنتّ

.ّبالطبعّمشروعةهيّ؟ّهذهّاألسئلةّّمنّالمقاومةّاقريبّ أّيّّايساريًّّّماّمضى؟ّكنتّفيّالمستقبل
ّالتاليّّجوابيّهوّلكنّّ ّطبيعيّّيمكننيّأنّأكونّ: ّتلكّبشكل  ّأو ّالصبغة ّّومنّهذه منّّهذا،
ّيحقّّ ّللجامعة. ّكرئيس  ّأأنا ّعلى ّالتأثير ّأريد ّال ّأيّّّوّحد، ّلديّّّيمكنّلبنانيّّّمثل ّتكون ّأن



ةّ،ّخاّصّوفيّمناسباتّأخرّىّنتخاباتفيّهذهّاإلّأنّأتصّرفمنّذلكّهوّّلكنّاألهمّّ.ّأفضلّيات
 .ومواطنّلبنانيّّّ،ّكمواطنّحقيقيّّةنتخاباتّالطالبيّّخاللّاإل

ّأتصرّّّأرغبّفي ّبأنّّفّكمواطنأن ّأفتخر ّوأن ّسواء، الجامعةّّتكانّنيّأنتميّإلىّجامعتي،
ّاألميركيّّ ّجامعالقّديسّيوسفجامعةّةّفيّبيروتّأم تّقبلّاستقاللّلبنانّبفترةّنشأالتيّّتي،

جامعتي،ّوأناّّإنّّ.ّلمواطنيناةّ،ّدولةّودولةلبنانّكأمّّّإنشاءمنّأجلّّعملتّبجدّّّطويلةّوالتي

،ّالّأستطيع.ّمواطنينأشخاصّّنشئةاّتدائمّ ّأرادتاّمنّأجلّالمواطنة،ّّوفخورّبها،ّعملتّدائمّ 
اّسواءّكنتُّ ا،ّأوّمدرّّللجامعةّرئيس  يّكاليومّلّأناضلّإالّأنأوّطالب اّأوّعامال ّفيّالجامعة،ّّ،س 
ّ ّأناضل ّأجل ّانتمائيمن ّيكون ّكلّّأوّّّأن ّوقبل ّّال  ّّوّنتماءّ إشيء، ّلبنان، ّأإلى ّذلكّأن كون

،ّمستقلّّكأوّّ،ةاراتّالسياسيّّوالتيّّاألحزابّّخّطىيتّفيّما،ّوذلكّلبنانّإليهّالمواطنّالذيّيحتاج
ّّ.أحزابإلىّّوالّينتموّنونّهمّمستقلّّةّالطالبّيقولونّإنّّغالبيّّّنظر اّألنّّ

ّ ّالمواطن ّأبنيّبنانيّّاللّّهذا ّأن ّتيفيّشخصيّّّهالذيّأريد ّشخصّيحترم ّهو ّّو، مالءّالّزالرفاق
العنفّّممارسةّعنّآخر،ّويمتنعّ،ّإذاّكانواّمنّحزبّ ،ّويحترمّاختالفهمقبلّكّلّشيءّاآلخرين

ّ .اآلخرينّأوّضدّّّلذاتاّوعدمّالعيشّلالذيّيختارّالعيشّمعّ ّو،ّجسديًّاأوّّالكلمةبّهمضدّّ

ّ ّذلك ّأصبح ّأن ّيّالمواطنأريد ّكالّصغيالذي ّاآلخرينّمإلى ّّو، ّينتقدهم ّأن ّيمكن دونّمن
ةّباإلضافةّإلىّأولئكّجماعةّديني18ّّّنّمنّلبنانّيتكوّّّشخصّيدركّأنّّإّنهّ،ّهمّأوّإهانتهمئإيذا

ّ ّيشعرون ّالذين ّأّنهم ّبالتاليخارج ّويعملون ّالجماعات ّّهذه ّاللكي ّهذه ّعلىّجماعتعمل ات
ّ.حولّلبنانيلتّفّلبنانّّولّاتصبحّمجتمعّ فتناقضاتهاّوعدمّثقتهاّالمتبادلةّبّعلىّالتغلّّ

ّالمواطن ّذلك ّأصبح ّأن ّّأريد ّالديمقراطيّّاالذي ّحياةختار ّكطريقة ّّة ّقواعدّوعيش، يحترم
ّالديمقراطيّّ ّالتي ّفية ّّوالّتكمن ّللجميع، ّوالعدالة ّالقانون، ّأمام ّدولةّوليسّالقانوّنّدولةمساواة

ّنّصّّجةّفيّصميمدرّ ةّالضميرّالمُّةّحريّّةّالتعبيرّوخاّصّحريّّيتمّتعّبّو،ّتطّلعاتيبحجمّّالهأتخيّّ



اّإخوةّة،ّوأنّنكونّجميعّ المواطنةّتشملّاألخوّّّماّننسىّأنّّّالكنّأكثرّمنّذلك،ّغالبّ .ّدستورنا
ّ ّوأخوات ّالّنابعضّةخدمفي ّبما ّإّيانابعض ّالمّتبادلةمالّعقائدناّعّلمته ّمثل ّقيم ّبساطةن
 .المساعدةّالمتبادلةّوالتضامنّوروحّوالتواضع

ناّأفضلّألنّّّبشكلّ كطالبّّنجاحالّوّةدراسال،ّيمكنناّذلكلّحنّمدركينعندماّنعيشّكمواطنينّون

ّجوّ  ّالّاّّنخلق ّومناخّ من ّّإليهّيحتاجوّنّاّّأكاديميّ ّاعمل ّللعمل ا ّأجلجميع  ّواحترامّالّمن سالم
ّ.اتالحريّّ

أعمالّعّوالعملّمنّأجلّالعدالةّمنّخاللّتحقيقّأحدّأشكالّالتعبيرّعنّالمواطنةّهوّالتطوّّ
زّبعدالة ّّلقاءاتهذهّالهذاّالسببّل!ّمنبوذينّشينّوالوالمهمّّّمعوزينّوالفقراءوتضامنّمعّالُّتنج 

ّبالمواطنةالم ّعلىّالجمعيّّستسلّّّتعّلقة ّمنّأجلالحركاتّالتيّتعملّماتّّواتّوالمنظّّطّالضوء
يحتاجونّّالذينّولمواطنينّالمهملينّمنّأجلّهؤالءّاين،ّوالمرضى،ّ،ّوالمسنّّل،ّواألطفااآلخرين

ّواالهتمامّ ّإلىّالمساعدة ّينّّألّهمنشكّر! ّاألخوّّمنّّتمّتعونّبشعورهم ّلكيّيكوّنّّجدًّاضروريّّة
 ! للمواطنةّمعنىّنبيلّوعميق

ّحضرات ّالسيّّّأرسلّلكم، ّمنّأجلّعيشاتّأطيبّالتمنيّّّ،المواطناتّوالمواطنينداتّوالسادة
اّنفأنتمّمواطهذاّالحدث،ّّواأعدّّّواتيواللّّألولئكّّتهانيّّّو،ّمواطنةالّهذه اونّدائم    !أبد 


