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"القديس يوسف وطالّبها" خطاب اليسوعية يف عيدها
أكاديمية واألخطار نواجهها بالنظام
دكاش :برامج
ّ

ً
مترئسا القداس االلهي.
األب دكاش

"النهار"

اح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
أم� � ��س ب �ع �ي ��ده ��ا ال� �س� �ن ��وي ال � � � ��139
ع�ل��ى ت��أس�ي�س�ه��ا ،وب�ع�ي��د شفيعها.
االح �ت �ف��ال وك�م��ا ك��ل س�ن��ة ن�ظ��م في
ح��رم ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي م��ار
روكز ،وحضره جمع من الشخصيات
الرسمية والتربوية والدينية ورؤساء
ج��ام�ع��ات وع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال �ط��الب.
وأق �ي ��م ق � ��داس س �ب��ق إل �ق ��اء رئ�ي��س
ال �ج��ام �ع��ة األب ال �ب ��روف �س ��ور س�ل�ي��م
دك��اش اليسوعي خطابه السنوي،
على ُم ّ
ّ
اليسوعي،
درج جان دوكروييه
وال� � ��ذي ج� ��اء ه� ��ذه ال �س �ن��ة ب �ع �ن��وان:
القديس يوسف ّ
"جامعة ّ
وطالبها".
وق��ال دك��اشّ :
"إن الطالب ،الذي
وض ��ع ث�ق�ت��ه ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،ه��و "ع�ل��ة
وجودنا" .قد يطرح البعض السؤال
اآلت ��ي :ل�م��اذا ن�ت�ح� ّ�دث ع��ن ه��ذا األم��ر
ال �ي ��وم؟ أي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ال �ح��ادث
اإلش� �ك ��ال � ّ�ي ال � ��ذي وق� ��ع ب �ي��ن ط���ال
ّ
السياسية
م��ن مختلف االن �ت �م��اءات
ف��ي ح��رم جامعي ّ
معين م��ن الجامعة
ه��و ال ��ذي ي�ب� ّ�رر اخ�ت�ي��ار م��وض��وع هذا
الخطاب؟ هل يمكن أن تكون إعادة
ّ
ّ
األكاديمية على
المواد
كتابة برامج
أساس مخرجات التعلم أو مالمح هذه
المخرجات هي التي تستدعي النظر
ف��ي ن�ت��ائ��ج م�ث��ل ه��ذه ال �م �ب��ادرة على
حياة ّ
طالبنا؟ وهل يكون في النهاية
ّ
تنظيم انتخابات هيئة الطالب؟ نحن
كجامعة وكرسالة في ه��ذه الجامعة
وكأعضاء هيئة تدريس وموظفين
ّ
إداري�يّ��ن ،نؤكد ببساطة ّأن الطالب
هو "علة وجودنا".
أض � � ��اف":م � � ��اذا ت� �ن � ّ�ص ل �ن��ا ول �ك��م
ش��رع�ت�ن��ا ون�ص��وص�ن��ا ال�ق��ان��ون� ّ�ي��ة عن
مكانكم ودوركم في الجامعة؟ فلنبدأ
ب��ال �م� ّ�ادة  6م��ن ال�ش��رع��ة ال�ت��ي ت��ذك��ر
ب �ق� ّ�وة ّأن ج��ام�ع��ة ال �ق� ّ�دي��س يوسف
ال تقبل أن تكون ف��ي خدمة طبقة

(ميشال صايغ)

اجتماعية أو جماعة ّ
ّ
عرقية؛ وكذلك،
وفقا ّ
للمادة  ،4ال تنظر الجامعة إلى
ّ
طالبها على أساس االنتماء الديني أو
األيديولوجيّ .
لكن شرعتنا تذكرنا
ف��ي ال� �م � ّ�ادة  4ن�ف�س�ه��ا ب� � ّ
�أن ج��ام�ع��ة
ّ
القديس يوسف تأخذ على عاتقها
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ب� �ح ��وث ف ��ي م �ن �ظ��وره��ا
المسيحي ،منذ تأسيسهاّ ،
مما يؤكد
ّ
هويتها من دون ّ
أي تسويات.
وس�ع� ً�ي��ا إلع �ط��اء ال�ح�ي��اة الطالبية
مكانها في الجامعة ،جاء إنشاء لجنة
دائمة من الحياة الطالبية من مجلس
ال �ج��ام �ع��ة ل �ي �ت��رج��م وي �ج � ّ�س ��د غ��رض
الشرعة ّ
وتوجهاتها .وهكذا ّ
تم إنشاء
مجموعة ّ
مكونة من مسؤولي الجامعة
وم�ج�ل��س م�س��اع��د الت �خ ��اذ ال �ق ��رارات
وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا ب� �ش ��أن ك ��ل ال �م �س��ائ��ل
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ج��ال ال �ح �ي��اة الطالبية
وااللتزامات ّ
الخاصة بالمواطنة.
وس ��أل :م��ا ه��و ال ��دور ال��ذي يمكن
ّ
لبنانية
أو ينبغي أن تقوم به جامعة
م �س �ي �ح� ّ�ي��ة وي� �س ��وع � ّ�ي ��ة ف� ��ي م �ج��ال
ّ
ّ
الوطنية
الق َيم
تنشئة طالبها على ِ
وال�س�ي��اس� ّ�ي��ة؟ يجب علينا أن نأخذ
ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار ال �ت �غ �ي �ي��ر ال � ��ذي ط��ال
ّ
ّ
ّ
ّ
التقليدية
الجامعية
المؤسسة
بشدة
وال�ح��دي�ث��ة ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى ال��دول��ي،
ف�ج��ام�ع��ة ال �ي ��وم ال �ت��ي ن�ط�ل��ق عليها
تسمية جامعة م��ا بعد ال�ح��داث��ة ،لم
ت �ع��د ت��ؤم��ن ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن األح �ي��ان
ّ
ّ
وتهتم أكثر
بشمولية عمل العقل
م��ن أي وق��ت م�ض��ى ب�ن�ت��ائ��ج التعلم
المهني.
مجتمعنا اللبناني ،على
ولكن في
ّ
رغم ّ
التغيرات التي أثرت في الوظائف
ّ
ّ
واالجتماعية في الجامعة،
األكاديمية
ً
ّ
اإلشكالية
وفضال عن طبيعة العالقة
ّ
شخصية
للطالب بالسياسة حيث
ال��زع �ي��م ه��ي ال �ت��ي ت �ج��ذب أك �ث��ر من
المشروع السياسي والرغبة في أخذ
م��وق��ع بالنسبة إل��ى اآلخ��ر المختلف،
نالحظ دائ� ً�م��اّ ،
"أن الناس في لبنان

ّ
متشبثين ب��رؤي��ة الجامعة
ال ي��زال��ون
الموروثة من مرحلة ما قبل الحرب".
فبالنسبة إل��ى ال��رأي ال�ع��ام ،ووسائل
ّ
الحزبية ،وكذلك بالنسبة
اإلعالم غير
ّ
األكاديميين أنفسهم ،الجامعة
إلى
لديها واج��ب أداء المهمات اآلت�ي��ة:
ً
القيمَ
ّأوال ،يجب أن تلقن الجامعة ِ
ال��دي �م��وق��راط� ّ�ي��ة وت �ع �ل��م م�م��ارس�ت�ه��ا
والسلميةً .
ّ
ثانيا،
النزيهة والواضحة
ي�ج��ب أن ت�س��اع��د ف��ي إي �ج��اد ح��رك��ة
طالبية يمكنها أن تساهم بنشاط
ّ
السياسية
في تحديث وإصالح الحياة
ّ
اللبنانية .ثالثا ،يجب أن تساهم ،من
خالل حسن إدارة ّ
التنوع الديني في
األح� ��رام ال�ج��ام�ع� ّ�ي��ة بتشجيع وتعزيز
العيش المشترك اللبناني األصيل
َ
ومواطنة تتمثل ّ
مهمتها
واإلنساني
ّ
اللبنانيين.
في توحيد
ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ً
دوم� � ��ا وف� ��ي ما
ي�ت�ع�ل��ق ب �ح��وادث وق �ع��ت ف��ي بعض
ال �ج��ام �ع��ات ،ت�ع�ل��و ب �ع��ض األص� ��وات
وت �ن��ادي أن ت�ش� ّ�ج��ع ال�ج��ام�ع��ة ال�ح��وار
ب� �ي ��ن ال � �ش � �ب ��اب ال � ��ذي � ��ن ي� � � ��رون ف��ي
خ�ص��وم�ه��م أع � ��داء ،م� ّ�م��ا ي�ك�ش��ف عن
ن �ق��ص ف ��ي ال �ت��رب �ي��ة وع� ��دم ال�ش�ع��ور
ب��االن�ت�م��اء إل��ى ال�ب�ل��د ن�ف�س��ه ،لبنان،
وي � ّ
�ؤدي إل��ى ال �ي��أس وال �ه�ج��رة .هذه
ّ
ّ
األص ��وات السياسية تحض جامعة
ّ
القديس يوسف على بلورة برنامج
ت�ع�ل�ي�م��ي ف��اع��ل ي �ح��ض ع �ل��ى ال�ل�ق��اء
والتبادل بين األشخاص ،مع احترام
ح� ّ�ري��ة المعتقد وال � ��رأي .وال يسعنا
ّإال أن ّ
نقدر محتوى هذه النداءات،
ولكن نستطيع أن نتساءل بطريقة
مشروعة ونطرح السؤال التالي على
مختلف األح ��زاب ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة :يجب
ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ة أن ت �ت �ح� ّ�رك وت�ش� ّ�ج��ع
ت� �ب � ً
�ادال م��ن ن ��وع س �ي��اس� ّ�ي ،وت��رب�ي��ة
ع �ل��ى ال� �ح ��وار ال �ق��ائ��م ع �ل��ى االح �ت��رام
بين جدرانها وبالتالي تعزيز العيش
ال�م�ش�ت��رك .وأن �ت��م ،أع �ض��اء األح ��زاب
ّ
ّ
تتحملون
السياسية ،أال
والتيارات

ّ
مسؤولية تنشئة أنصاركم الشباب
أي�ض��ا على المواطنة واح �ت��رام اآلخ��ر
المختلف بانفتاحكم على األح��زاب
األخرىّ ،
بغض النظر عن ألوانهم؟
ّ
ّ
وأود أن أركز على معاني انتخابات
رابطات قدامى الطالب في ّ
مؤسسة
ج ��ام� �ع � ّ�ي ��ة م� �ث ��ل ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق � ّ�دي ��س
يوسفّ ،
ألن نتائج ه��ذه االنتخابات
ّ
ف��ي بعض األح ��رام الجامعية حضت
أو ب��األح��رى أث ��ارت ه��ذه السنة وإل��ى
حد كبير الصراع بين ّ
ّ
الطالب .وأنا ال
أخفي عليكم وجود تيار بين مديري
جامعة ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ي��دع��و إلى
وض ��ع ح � ّ�د ل �ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات طالما
ّأن وض ��ع ال �ب ��الد ال ي�ت�غ� ّ�ي��ر .األس�ئ�ل��ة
والتعليقات في محلها ووجيهة :ألم
تصبح ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات م �ج� ّ�رد ج��زء
ّ
لديموقراطية مفقودة
م��ن طقوس
ال َ
تست َ
خدم ّإال إلعادة إنتاج التفكك
ّ
والتحيز الجماعي أو
السياسي للبلد
السياسي ف��ي ال� َ�ح� َ�رم الجامعي؟ هل
تقوم االنتخابات بأي شيء آخر غير
ت�ك��رار ال�ص��دع الموجود على صعيد
ال�م�ج�ت�م��ع؟ م��ن ال ��واض ��ح ّأن ال�ن�ظ��ام
النسبي ،كما ُي َنفذ ًّ
حاليا في جامعتنا
مع قائمة واحدة مقفلة ،يلغي الصوت
ًّ
راديكاليا
المستقل ويجعل الصدع
بين الفصائل المختلفة .أعتقد ّأن
مسألة ّ
أهمية الحفاظ على االنتخابات
ستكون على ج��دول أع�م��ال مجلس
جامعتنا .لذلك ،نحن في حالة حوار
ص��ري��ح وم �ب��اش��ر م ��ع ال� �ط����ال
االنتخابات ف��ي ج� ّ�و م��الئ��مّ .
وأود أن
أقول ّإن رسالتنا في الجامعة ،ليست
م�ع��اق�ب��ة وط� ��رد ال� �ط����ال
�ن��ا أه��ل
ت��رب�ي��ة ق�ب��ل ك��ل ش ��يء .ول�ك��ن ال ب� ّ�د
من وضع األنظمة قيد التنفيذ تجاه
األش �خ��اص ال��ذي��ن ي�ش�ك�ل��ون خ�ط� ً�را
لآلخرين وألنفسهم (وهذا ما ّجرى في
الحوادث األخيرة)ّ ،
ألن ّ حق كل طالب
ّ ً
حرية أيضا.
هو الدراسة بأمان وبكل
ت��اب��ع :أع�ل��ن لكم ع��ن إن�ش��اء دائ��رة

داخل جامعة ّ
القديس يوسف َّ
صوت
أخ �ي �رًا ل�ص��ال�ح�ه��ا م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة:
ت � ّ�م إن �ش ��اء دائ � ��رة ال �ح �ي��اة ال�ط��ال�ب�ي��ة
واالن �خ��راط ال�م�ه�ن� ّ�ي م�ن��ذ ب��داي��ة ه��ذا
ّ
للطالب .والعديد من المشاريع
العام
ع�ل��ى ج ��دول األع �م��ال ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ّ
إط����الق صحيفة أس�ب��وع� ّ�ي��ة للطالب
ومحررة مع ّ
ّ
الطالب.
ّ
ي � �ج� ��ب أن ن� � �ع � ��رف أن ج ��ام �ع ��ة
ّ
القديس يوسف ه��ي ّ
مؤسسة غير
ه ��ادف ��ة ل �ل��رب��ح وب��ال �ت��ال��ي ال تسعى
لتحقيق األرباح والفوائد من الرسوم
واألق �س��اط ال��دراس� ّ�ي��ة ال�ت��ي يدفعها
ال� �ط����ال
ّ
السنوي لتطوير الجامعة ،وتستند
ّ
ّ
الحالية على م��وازن��ة جلها
الميزانية
ّ
الدراسية بنسبة تفوق
من األقساط
ال � �  96ف��ي ال �م �ئ��ة .وي �ت� ّ�م التحضير
ل �م �ش��روع م�ت�ك��ام��ل ل�ج�م��ع ال�ت�ب� ّ�رع��ات
س��وف ُي�ع� َ�رض على ق��دام��ى ّ
الطالب
ال�ق� ّ�ي�م�ي��ن وع �ل��ى أص ��دق ��اء ال�ج��ام�ع��ة
الذين ُي َلت َمس منهم دعم عمل ّأمهم
ّ
المربية مهما كان مقدار مساهمتهم.
ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى ّأن المبلغ
اإلجمالي للمساعدات ال��ذي ُيعطى
إل��ى ط��ال
للعام  ،2013-2012في شكل ِم َن ٍح
دراس� ّ�ي��ة ب��رأس م��ال ض��ائ��ع وق��روض
م �ص��رف� ّ�ي��ة وق� � ��روض م �ق� ّ�س �ط��ة على
دف �ع��ات ،ب�ل��غ ح��وال��ى ع�ش��رة ماليين
دوالر .ول �ل �ع��ام  ،2014-2013ق� ّ�رر
ّ
االجتماعية منح مبلغ
مجلس الخدمة
إضافي بقيمة مليون دوالر لمساعدة
ّ
الطالب المستفيدين من القروض،
ّ
في شكل أن تتحمل الجامعة الفروق
عندما ّ
يتعدى القرض المصرفي ال � �
 40ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن م�ج�م��ل ال�ق�س��ط.
ً
واعتبارا من السنة المقبلة ،سيرتفع
ب��رن��ام��ج ال �م �ن��ح ال ��دراس � ّ�ي ��ة ل�ل�ت�م� ّ�ي��ز
ّ
ّ
دراسية
حتى يصل إلى  250منحة
للشباب المنتسبين إلى الجامعة في
ّ
الدراسية األولى.
السنة
وفي الورشة االكاديمية للجامعة
ّ
األكاديمية المقبلة،
مع بداية السنة
س �ي �ت� ّ�م ت�غ�ي�ي��ر ال� �ي ��وم األك ��ادي �م ��ي،
وح� ّ�ص��ة ال�ي��وم ال�ت��ي تستغرق ساعة
ون�ص��ف س��وف ي�ت� ّ�م تخفيضها إل��ى
ساعة وربع (ساعة و 15دقيقة).
وخ � �ت ��م :ح � ��ان ال ��وق ��ت أن ي �ف �ك��ر
البعض في التضامن مع الدولة من
ّ
سياسية
دون مواربة ومع وجود إرادة
للقيام ف��ي التفاوض ح��ول المصير
بحسن ّنية .وعلى اآلخرين أن يقبلوا
بإصالح عميق ّ
لمؤسسات الدولة ،بما
في ذلك إنشاء أنظمة معقولة لحفظ
الدولة وتعزيز مكانتها .في الواقع،
بعض علماء السياسة ي��ؤك��دون ّأن
ال�س�ي��اس�ي�ي��ن ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي�ي��ن ال ي��زال��ون
ّ
اللبنانية كما
ي�ف�ك��رون ف��ي ال��دول��ة
أدي��رت تحت ال��وص��اي��ة ال�س� ّ
�وري��ة وال
يفهمون الزخم الحالي لسياسة تقوم
نقطة البداية فيها من لبنان وتقود
في نهاية المطاف إلى لبنان وال إلى
مكان آخر ّإال لبنان.

