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دكاش يف احتفال جامعة القديس يوسف بعيد شفيعها:
نتمسك بامليثاق واالستقاللية وروح املشاركة والتضامن
ّ
"النهار"

احتفلت جامعة القديس يوسف
كعادتها سنويًا ،بعيد شفيعها،
ول�م�ن��اس�ب��ة م� ��رور  140س �ن��ة على
ت ��أس� �ي� �س� �ه ��ا ،ف � ��ي ح � � ��رم ال� �ع� �ل ��وم
وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي��ا ف� ��ي م � ��ار روك � ��ز.
وال�ت�ق��ت أس��رة الجامعة ومجلسها
االس�ت��رات�ي�ج��ي م��ع ع��دد م��ن ال ��وزراء
وال� � � �ن � � ��واب ورؤس� � � � � ��اء ال� �ج ��ام� �ع ��ات
ورؤس� ��اء منظمات ط��ال�ب�ي��ة ،وع��دد
م��ن رج ��ال ال��دي��ن ع�ل��ى م ��درج ج��ان
دوكرييه اليسوعي .وبعد القداس
أل �ق��ى رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة اليسوعية
ال �ب��روف �س��ور االب س �ل �ي��م دك ��اش
كلمة ال�ج��ام�ع��ة ال�س�ن��وي��ة ،وج��اءت
بعنوان" :جامعة القديس يوسف
وتحدياتها".
وتضمنت كلمة دكاش ديباجة
وم �ق��دم��ة ،وع �ن��اوي��ن رئ�ي�س�ي��ة عن
ت �ح��دي ال �ب �ق��اء وت��وح �ي��د ال�م�ي�ث��اق
وبناء المستقبل ،وع��رض لمراحل
تأسيس جامعة القديس يوسف
وقيمها ورسالتها.
�اش متحدثًا عن
وق��ال األب دك� ّ
م �ي �ث��اق ال �ج��ام �ع��ة ،ان� �ه ��ا م��ؤس�س��ة
رسالةّ ،
موجهة نحو الجامعة نفسها
ّ
ال� �ت ��ي ي �ج��ب أن ت ��واج ��ه ال �ت �ح��دي
ّ
ال�م�ت�م��ث��ل ف��ي اس�ت�ق��ال� ّ�ي�ت�ه��ا ب�ح� ّ�د
ذات �ه��ا ،وت �ج��اه ف��رن�س��ا ال �ت��ي يجب
أال ت �ن �ظ��ر إل� ��ى ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
ي��وس��ف ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ل�ح�ق��ًا ث�ق��اف� ّ ّ�ي��ًا
ول �ك��ن ك �ش��ري �ك��ة .وه ��ي مستقلة
أي �ض��ًا ت �ج��اه ال �ف��رق��اء المسيحيين
ال ��ذي ��ن ال ي �ج��ب أن ي �ن �ظ ��روا إل��ى
جامعة ّ
ّ
كملكية
القديس يوسف
خ� ّ
ّ
�اص��ة طائفية ب��ل ك ��أداة لتعزيز
م �ع �ن��ى ال � ��وج � ��ود ال �م �س �ي �ح � ّ�ي ف��ي
ّ
العربي .والميثاق ال
لبنان والعالم
ّ
يتغاضى عن أص��ول ّ
الهوية
وآنية
ال �م �س �ي �ح� ّ�ي��ة ب �م �ع �ن��ى ّأن ج��ام �ع��ة
ال�ق� ّ�دي��س ي��وس��ف ت� ّ
�ؤدي رسالتها
في التعليم والبحوث من منظورها

األب دكاش يلقي كلمته وبدا أعضاء المجلس االستراتيجي وعمداء الجامعة.

ّ
المسيحي الموجود منذ تأسيسها.
ل�ك� ّ�ن�ه��ا ت��ري��د أن ت �ك��ون م�ف�ت��وح��ة
على القضايا األس��اس� ّ�ي��ة .ويعطي
ال �م �ي �ث ��اق أس� ��اس� ��ًا ل��ا ّس �ت �ق��ال� ّ�ي��ة
الجديدة للجامعة ولكل ّ
كلية من
ك�ل� ّ�ي��ات�ه��ا وم� ّ
�ؤس�س��ات�ه��ا المرتبطة
بها.
وس ��أل :م ��اذا يعني "االس �ت�م��رار
ّ
لبنانية" في حين
في كوننا جامعة
ّأن لبنان ال يمكن عزله ّ
عما تعانيه
�وب م� ��ن ح ��ول ��ه م� ��ن ح� ��روب
ال� �ش� �ع � ّ
ّ
تعسفية؟
بين األش��ق��اء واب�ت��زازات
ّ
لبنانية يعني
أن ت�ك��ون ّ ال�ج��ام�ع� ّ�ة
بالتأكيد أن ّها متجذرة في األراضي
ّ
اللبنانية وأن�ه��ا في خدمة العيش
ال �م �ش �ت��رك ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي وف� ��ي ّخ��دم��ة
ت ��رق �ي ��ة ن �خ �ب��ة ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة م �ث��ق �ف��ة.
ال �ص ��راع ��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة أح �ي��ان��ًا بين
الطاب ،في السنوات األخيرة ،هي
مشكلة خطيرة علينا
م��ن أع��راض ّ
أن ن��واج�ه�ه��ا .إن �ه��ا مشكلة إدارة
ال �ت �ع� ّ
�ددي��ة وق��درت �ن��ا ع�ل��ى تنشئة
األش� � �خ � ��اص ف � ��ي ال� �م� �ج� �ت� �م ��ع ،م��ن
ّ
ّ
الحريات
الحرية التي تواجه
خال

ّ
األخ� ��رى ،واالخ �ت �ي��ار ّال��واع��ي لسلم
ال�ق�ي��م ال �ه��رم� ّ�ي وت �ع��ل��م أخ��اق� ّ�ي��ات
السلوك .أضاف ،تستقبل جامعتنا
ج �م �ه ��ورًا م �ت �ن� ّ�وع��ًا ج � � ّ� ّ�دًا ،م ��ن ك��ل
ّ
ينضم
المناطق في لبنان ،كل عام
إلينا  1800-1700ط��ال��ب م��ن كل
ال �ج �ه��ات وال �م �ش��ارب ال�س�ي��اس� ّ�ي��ة،
باإلضافة إل��ى أل��ف طالب وطالبة،
ي� �ن� �خ ��رط ��ون ف� ��ي ال �م��اج �س �ت �ي��ر أو
ّ
ال��دك �ت��وراه .ويتمثل ا ّل�ت�ح� ّ�دي في
سنة وهو
تكرار العمل نفسه كل
ّ
ّ
بأخاقيات اإلنتماء ّالل ّ
بناني
التحلي
م ��ع ط� ��اب ال �س �ن��ة األول� � ��ى ب�ح�ي��ث
تتميز ب��ال�م� ّ
ّ
�ودة
يقيمون ع��اق��ات
ال �م �ت �ب��ادل��ة واالح � �ت � ��رام ال �م �ت �ب��ادل
والحوار مع اآلخر المختلف والحوار
ال��دي�م��وق��راط� ّ�ي بحيث ي�ت� ّ�م إفساح
ال�م�ج��ال أم ��ام ال�ح� ّ�ري��ة وال�ق�ي��م التي
ّ
ت �ش��ك��ل ال �ج��ام �ع��ة .وس� ��وف تنظر
ّ
الجامعة بعمق في إدارة التعددية
داخ��ل المجتمع الطالبي من خال
دع� � � ��وة أك � �ب� ��ر ع� � ��دد م � ��ن ال� �ط ��اب
للتفكير ف��ي ال �ظ ��روف اإلي�ج��اب�ي��ة
لممارسة ّ
الحرية.

(ميشال صايغ)

وم ��ن ال �ت �ح��دي��ات ي��دع��و م�ي�ث��اق
ّ
ّ
ّ
ثقافية
مسؤولية
لتحمل
الجامعة
وط�ن� ّ�ي��ة ف��ي ال�س�ع��ي ل�ل�ح�ف��اظ على
"ت� ّ� � ��وازن ب �ي��ن ال �ث �ق��اف��ة ال �ن��اط �ق��ة
ّ
الفرنسية والثقافة الناطقة
بالل ّغة
ب��ال��ل �غ��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة" .ال� �ي ��وم ،ال�ع��ال��م
ال�ج��ام�ع� ّ�ي ال �ع��رب� ّ�ي ّ ،اخ �ت��ار بطريقة
ش �ب��ه م�ه�ي�م�ن��ة ال��ل �غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة
باعتبارها لغة التدريس والبحث.
وإذا ك�ن�ت��م ال ت �ع��رف��ون ،ف�س��أق��ول
ّ
العالمية ،من
لكم ّإن التصنيفات
دون وج��ود التصنيف الفرنسيّ،
ال ت��درج �ك��م ب �س �ه��ول��ة ال� �ي ��وم ف��ي
ل ��وائ� �ح� �ه ��ا ،إن ل� ��م ت� �ق ��وم ��وا ب �ج��زء
ك�ب�ي��ر م��ن ن�ش��اط�ك��م األك��ادي �م� ّ�ي،
ينطبق بشكل خ��اص على
وه ��ذا
ّ
ّ
اإلنكليزية.
البحوث ،باللغة
ل ��ذل ��ك ،ق� � ّ�رر م�ج�ل��س ج��ام�ع�ت�ن��ا،
الماضي
ف��ي اج�ت�م��اع��ه ف��ي ش�ب��اط
ّ
اي�ج��اد ال�م��زي��د م��ن المناهج باللغة
اإلن �ك �ل �ي� ّ�زي��ة ل�ن�ن�ف�ت��ح ع �ل��ى أول �ئ��ك
ال� ّ�ذي��ن ي��رغ�ب��ون ال��دراس��ة ف��ي تلك
ال��ل�غ��ة ،س��واء أت��وا م��ن لبنان أو من
ّ
العربي أو من أماكن أخ��رى،
العالم

وذل� ��ك ف ��ي إط� ��ار ج��ام �ع��ة ت�س�ت�م� ّ�د
ق �ي�م�ه��ا اإلن �س ��ان � ّ�ي��ة م ��ن ب �ي��ن ق�ي��م
أخ��رى م��ن التقليد ،وم��ن الحداثة
ّ
الفرنكوفونية.
ّ
ّ
وق� � � ��ال إن ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق ��دي ��س
ي� ��وس� ��ف ،وه � ��ي اب� �ن ��ة م�ج�ت�م�ع�ه��ا،
ال ي�م�ك�ن�ه��ا أن ت�ب�ق��ى م �ح��اي��دة أو
غ�ي��ر مبالية ب ��إزاء ت �ط� ّ�ورات ال��وض��ع
االج �ت �م��اع� ّ�ي وال �س �ي��اس� ّ�ي للسياق
ال� �ل� �ب� �ن ��ان � ّ�ي وال � �ع ��رب ��ي اإلس � ��ام � � ّ�ي.
ل ��ن أق � ��ول ّإن ال � �ن � ��داءات ال �م �ب� ّ�ررة
وال �م �ت �ك� ّ�ررة ل �ل �ح��وار ب �ي��ن مختلف
األط� � ��راف ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة وال� �ت ��ي سبق
وب ��دأت هنا أو تعليق االنتخابات
ال�ط��ال�ب�ي��ة ك��ان��ت ع��وام��ل أس��اس� ّ�ي��ة
ّ
السياسي اللبناني
في إقامة الحوار
ال �ج��اري .ون �ح��ن ال ن ��زال مقتنعين
ّ
بأن ّ
ّ
الجمهورية
خلو منصب رئيس
ّ
ي�ش��ك��ل خ �ط �رًا دائ �م��ًا ل�ي��س فقط
ع�ل��ى ال�م�ج�ت�م��ع ال�م�س�ي�ح� ّ�ي ،ول�ك��ن
ّ
المتعدد الطوائف.
لفكرة لبنان
وم� � � ��ن ال � � ��واض � � ��ح ّأن ال �ك �ل �م ��ة
ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ن��ا ن �ح��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن
م��ن ك��ل ال�ف�ئ��ات ،ي�ج��ب أن تكون
كلمة الحكمة ب��دال م��ن أن تكون
ح��رب��ًا داخ�ل�ي��ة ال ي�م�ك��ن أن تجلب
ل�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ن إال ال ��دم ��ار واالن� �ح ��دار
والبؤس".
وخ �ت��م :أم��ام�ن��ا ت�ح��دي��ات كثيرة
تبدأ بتكوين متخرجين ّ
يتمتعون
بالفكر ،وق��ادة م��ن أج��ل اآلخ��ري��ن،
ون�خ�ب��ة ف�ك� ّ�ري��ة وأخ��اق� ّ�ي��ة ،ورج��ال
ّ
دول � ��ة ،وذل� ��ك ال �ت �ح��دي ال�م�ت�م��ث��ل
ف��ي أن ننتمي ج �س �دًا وروح� ��ًا إل��ى
ّ
اليسوعية
جامعتنا ،ه��ذه الجامعة
ال �ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة وال � �ش ��رق األوس� �ط � ّ ّ�ي ��ة،
ال��ى ت�ح��دي ت��وط�ي��د وت�ع��زي��ز اللغة
ّ
الفرنسية كلغة للتواصل ،وكلغة
ّ
ّ
ثقافي وكذلك
وكمحرك
للتدريس
ّ
ال��ل �غ��ة ال �ع��رب� ّ�ي��ة ،وت �ح��دي االب�ت�ك��ار
وت �ط��وي��ر ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة وإن �م��اء
روح جامعة القديس يوسف ،روح
التضامن الجماعي.

