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مؤتمر عاملي لجامعة القديس يوسف ملناسبة 140 عامًا على تأسيسها 
 دكاش لـ"النهار": نتمسك بالدور االجتماعي والوطني للجامعة

وأعلن دكاش أن الجامعة ستعلن 
خ�����الل ال���م���ؤت���م���ر ع����ن أح�����د ال��ح��ل��ول 
ي��ت��رج��م عمليًا  وال�������ذي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
ف��ي اإلع����الن ع��ن ت��أس��ي��س مؤسسة 
تتطور  ي��وس��ف"،  القديس  "جامعة 
ب��دع��م م��ل��ح��وظ م��ن ق��دام��ى الجامعة 
وأص���دق���ائ���ه���ا. وح�����دد م���ح���اور أرب��ع��ة 
لعملها هي، توفير مداخيل إضافية 
الجامعية  م����ردود األق��س��اط  ت��ت��ع��دى 
التي  الطالبية  المنح  دع��م  اج��ل  م��ن 
طالب،   3000 اليوم  منها  يستفيد 
التركيز على نمو الجامعة وتطويرها 
وت����ع����زي����ز ال����ب����ح����وث ف���ي���ه���ا وال���ع���م���ل 
ل��ت��ح��س��ي��ن وض����ع أس����ات����ذة ال��ج��ام��ع��ة 

وموظفيها. 
ونوه دكاش بدور قدامى الجامعة 
إلى  وال���ذي يصل ع��دده��م اإلجمالي 
100 ألف متخرج في تطوير الجامعة 
محليًا ، عربيًا وعالميًا. واعتبر أن هذه 
طاقاتها  تستثمر  ل��م  التي  األع���داد، 
إل���ى ال��ي��وم، ه��ي أول��وي��ة ل��دي��ه تقوم 
على شركة متكاملة للتعليم العالي. 
أننا "سنتابع  اكد دك��اش  ختامًا، 
ب���ع���د اع����م����ال ال���م���ؤت���م���ر م���س���ار ل��ج��ن��ة 
أكاديمية من الجامعة مكلفة إعداد 
"مشروع رؤية الجامعة للسنة 2025" 
ووض����ع أط���ر ل��ت��ط��وي��ره��ا األك��ادي��م��ي 
وس���ب���ل ت��ح��ص��ي��ل أن��ظ��م��ة االع��ت��م��اد 
التطويرية  النقاط  م��ن  وس��واه��ا  لها 
150 بالسنة  االح��ت��ف��ال  ف��ي  لنكون 

فارقة  عالمة  الجامعة  تأسيس  على 
في التعليم العالي.
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روزيت فاضل 

ف����ي ال���م���ؤت���م���ر ال���ع���ال���م���ي ع����ن "دور 
ال���ج���ام���ع���ة ال���ي���س���وع���ي���ة ف����ي ال���ش���رق 
تعقده  وال���ذي  ورسالتها"  األوس���ط 
الخميس  ي��وس��ف  ال��ق��دي��س  جامعة 
ال��ج��اري في قاعة  والجمعة 22 و23 
بيار أبو خاطر، يطرح رئيس الجامعة 
ال���ي���س���وع���ي  دك��������اش  س���ل���ي���م  األب 
أم��������ام رؤس���������اء ج����ام����ع����ات ي��س��وع��ي��ة 
م����ن ف���رن���س���ا وال������والي������ات ال��م��ت��ح��دة 
والبحرين  والهند  وإسبانيا  وبلجيكا 
ت��رب��وي��ة وس��ي��اس��ي��ة لبنانية  ووج����وه 
في  الجامعة  تواجه  التي  التحديات 
الماضي والحاضر  ج��ردة حساب من 

والمستقبل. 
وق���ال األب دك���اش ل���"ال��ن��ه��ار" إن 
ألنه  كبيرة  أهمية  يكتسي  المؤتمر 
في  المسيحية  ال��ج��م��اع��ة  دور  ي��ع��زز 
ل��ب��ن��ان وم��ح��ي��ط��ن��ا ال��ع��رب��ي. وتشكل 
مشاركة رؤساء الجامعات اليسوعية 
من العالم في مؤتمر في لبنان دعمًا 
كبيرًا للجامعة اليسوعية في الشرق 
في  اليسوعيين  ول��ح��ض��ور  األوس���ط 
ل��ب��ن��ان وي���ع���زز دوره������ا ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م 
أف��رادًا  إع��داده��ا  ف��ي  العالي، السيما 
وط��ن��ي��ة  أدوار  ب��م��م��ارس��ة  ج���دي���ري���ن 

بناءة. 
وي����ع����ط����ي ه��������ذا ال����م����ؤت����م����ر وف����ق 
جامعة  أداء  لتقويم  ف��رص��ة  دك���اش 
القديس يوسف وال��ذي مضى على 
أن��ه من  تأسيسها 140 عامًا. وي��رى 
ال��ض��روري نفض بعض "الغبار" عن 
بعض مبادىء الجامعة وأساسياتها 
ومراجعة  أدائ��ه��ا  بتقويم  والتمسك 

ال��ج��ام��ع��ة  ن���اح���ي���ة دور  م����ن  ال��������ذات 
التاريخي، رسالتها الخاصة في لبنان 
توجيه  في  سلوكياتها  والمنطقة، 
الفكر وسن القوانين للمشاركة في 
"صناعة" لبنان والنهوض بمجتمعنا 

المحلي والعربي. 
العالم  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ات  واع��ت��ب��ر أن 
والوطني  االجتماعي  دوره���ا  فقدت 
عملها  وينصب  ال��دول��ة  صناعة  ف��ي 
وضمان  دوره���ا  تعزيز  ف��ي  الرئيسي 
ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م. وي��ت��م��س��ك دك���اش 
لجامعة  والوطني  اإلجتماعي  بالدور 
القديس يوسف والتي تميزت فيه 
ال��ج��ام��ع��ة ف���ي م���راح���ل ت��ارخ��ي��ة ع���دة. 

واش��ار إلى أنه سيطرح في المؤتمر 
ال����ع����ودة إل����ى ش���رع���ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ت��ي 
ص��اغ��ه��ا ال���راح���ل ال��ك��ب��ي��ر األب ج��ان 
دوك���ري���ه ال���ع���ام 1975 وال���ت���ي ح��دد 
بالجامعة  اليسوعيين  تمسك  فيها 
وأس��س��ه��ا. واع��ت��ب��ر أن ه���ذه الشرعة 
ف��ي  ال����ت����ي وض���ع���ه���ا األب دوك�����ري�����ه 
أص��ع��ب األوق����ات ال��ت��ي ك��ان يمر بها 
لبنان هي مصدر غنى لدور الجامعة 

وقيمة لها. 
وع���رض دك���اش ال��ت��ح��دي��ات التي 
ت����واج����ه واق������ع ال���ج���ام���ع���ة ال��ي��س��وع��ي��ة 

وأبرزها السعي ألن نكون :
 - ام���ن���اء ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م األص��ي��ل 

ل���ل���ت���رب���ي���ة ال���ي���س���وع���ي���ة ف�����ي ق���ط���اع 
من  ذل���ك  وي��ت��رج��م  ال��ع��ال��ي.  التعليم 
خ����الل ال��س��ع��ي ال���دائ���م إل����ى ال���ج���ودة 
وبالروح  والحداثة  باألصالة  والتميز 
المتغيرات  التفاعل مع  القادرة على 

الجديدة.
 - ج���ام���ع���ة ان����ت����م����اء، ت���ع���د ط��ال��ب��ًا 
م��ح��ص��ن��ًا ب���ال���م���ن���اع���ة واإلش�����ع�����اع م��ن 
خالل مشاركته في مجالس طالبية  
ليكون  خياراته  إن��ض��اج  ف��ي  تساهم 
م����س����ؤواًل ف����ي اخ���ت���ي���ار م��م��ث��ل��ي��ه ف��ي 

االنتخابات الطالبية. 
للتعددية  دائ��م��ًا  قابلة  جامعة   -  
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���دي���ن���ي���ة . ج��ام��ع��ة 

ي����س����وع����ي����ة ك����اث����ول����ي����ك����ي����ة ن��ف��ت��خ��ر 
ب����اح����ت����ض����ان����ه����ا ال�������ط�������الب م�������ن ك���ل 

الجماعات. 
 - االنفتاح على العالم العربي كله. 
وترجم ذلك من خالل استحداث فرع 
الجامعة  وتعمل  دب���ي.  ف��ي  للجامعة 
على إعداد برامج في اللغة اإلنكليزية 
ل��الن��ف��ت��اح أك��ث��ر ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
ألن��ه��ا ال��ل��غ��ة ال��م��ط��ل��وب��ة ف���ي ال��ب��رام��ج 

األكاديمية في هذه البلدان.
 - ج���ام���ع���ة ت���ع���د م���واط���ن���ًا ي��ت��م��ت��ع 
بالتفكير النقدي و السلوك اإليجابي 
والخالق ومؤهل أن يساعد في تقدم 

مجتمعه بنمط إيجابي.

جامعة القديس يوسف.  )ميشال صايغ(

 

البروفسور األب سليم دكاش.   


