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”القّديس يوسف“ تحتفل بعيدها وبشفيعها

ــقــّديــس  احــتــفــلــت جــامــعــة ال
 ١٣٩ ـــ يوسف بعيدها السنوي ال
على تأسيسها، وبعيد شفيعها. 
االحتفال وكما كل سنة نظم في 
حرم العلوم والتكنولوجيا في مار 
روكز، وحضره جمع من الشخصيات 
الرسمّية والتربوّية والدينّية ورؤساء 
جامعات وأسرة الجامعة وعدد كبير 
من الطّالب. وأقيم قداس سبق إلقاء 
ش 

ّ
رئيس الجامعة األب سليم دكا

اليسوعّي خطابه السنوي، على ُمدّرج 
جان دوكروييه اليسوعّي، والذي 
جاء هذه السنة بعنوان: ”جامعة 

القّديس يوسف وطّالبها“.

دافع واحد
ـــر رئــيــس الجامعة ان في 

ّ
ذك

مداخلته األولى كرئيس للجامعة 
قال امــام مجلسها: ”إّن الطالب، 
هذا الشاب أو هذه الشابة، الذي 
ة 

ّ
وضع ثقته في الجامعة، هو ”عل

وجودنا“ وشدد على أّن دافًعا واحًدا 
ه على الحديث عن الطلبة 

ّ
محّدًدا يحث

وظــروف حياتهم ودراستهم في 
الجامعة“. وأضاف: ”نحن كجامعة 
وكرسالة في هذه الجامعة وكأعضاء 
فين إدارّيين، 

ّ
هيئة تدريس وموظ

ة 
ّ
د ببساطة أّن الطالب هو ”عل

ّ
نؤك

ــل بنظري 
ّ
وجـــودنـــا“ وهـــو يــشــك

سبًبا كافًيا للتفكير مًعا في هذا 
الموضوع“.

اش :“سيتمحور تفكيرنا 
ّ
وتابع دك

حول ثالث مراحل: أّوًال العودة إلى 

الجامعة،  تــاريــخ  بعض صفحات 
وثانًيا تفسير تصّور جامعة القّديس 
ا 

ً
يوسف لوضع الطالب فيها، وثالث

عرض بعض المبادرات التي تلتزم 
بها جامعة القّديس يوسف اليوم 
للمستقبل من أجل إعطاء الطالب 
ه ليصبح رائًدا 

ّ
المكان الذي يستحق

في مهنته وفي خدمة اآلخر“.

تعددية دينية
اش الى موضوع إدارة 

ّ
وتطّرق دك

التعددّية الدينّية للطّالب وسأل 
”على ضوء الهوّية ال المسيحّية 
فحسب، بل الكاثوليكّية في جامعة 
القّديس يوسف، ما كانت سياستها 
فــي هــذا المجال؟ هــل كــان األمــر 
ق بسياسة احتوائّية وتبشيرّية 

ّ
يتعل

أم سياسة اختالفّية وليبرالّية؟“. 
امــا بالنسبة الــى طــالّب عصرنا 
اش الى أن ”عليهم 

ّ
الحالي، فأشار دك

اجتياز المرحلة األولى من انخراطهم 

ق عليها مرحلة 
َ
في الجامعة، وُيطل

الغرابة، وصوًال الى المرحلة الثانية 
م وأخيًرا عيش 

ّ
وهي مرحلة التعل

المرحلة الثالثة أال وهي االنتساب“.
وتناول معاني انتخابات رابطات 
قدامى الطالب في مؤّسسة جامعّية 

مثل جامعة القّديس يوسف“.

تطورات كارثية
وختم: ”التطّورات الكارثّية من 
حولنا والمهّددة عندنا، فضًال عن 
محتويات الخطاب السياسي أظهرت 
ظِهر أّن الهوّية اللبنانّية، ليست 

ُ
وت

مجّرد نّية ظرفّية عابرة لكن قناعة 
مّنا،  لعظمى  ا لبّية  للغا حقيقّية 
وبالتالي أصبحت سياسّية وتصبح 
اليوم ”سفينة نــوح. حــان الوقت 
ر البعض في التضامن مع 

ّ
أن يفك

الدولة من دون مواربة ومع وجود إرادة 
سياسّية للقيام في التفاوض حول 

المصير بحسن نّية“.

صدى البلد  
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