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شعار جديد لـ”اليسوعية“ ودكاش: متحدون باألهداف نفسها

صدى البلد  

USJ     دكاش ملقًيا كلمته

أطــلــق رئــيــس جامعة القّديس 
يوسف في بيروت البروفسور سليم 
دكــاش اليسوعي الشعار المرسوم 
ــك في حفل  الجديد للجامعة، وذل
عشاء أقيم في حديقة حرم العلوم 
لــشــام، في حضور  الطبّية، طريق ا
حشد من اصدقاء الجامعة وشركائها 
ومسؤوليها وممثلين عن الهيئات 
الطالبية وفريق عمل دائرة المنشورات 
واإلتــصــاالت الـــذي ابتكر الهوية 
البصرّية الجديدة للجامعة متعاوًنا مع 

جهات متخصصة من خارج الجامعة، 
ــك مــع تجديد الموقع  ــن ذل ــزام وت
اإللكتروني من قبل مطّوري المواقع 

في الدائرة. 
ــاش على أن ”الجامعة  شــدد دك
أرادت اإلحتفال مع الشركاء ”الذين 
يحملون هاجس إستمرارّية جامعة 
القّديس يوسف وتمّيزها كجماعة 
ــع: ”الــيــوم،  كبيرة وعــريــقــة“. وتــاب
وأكثر من أّي وقــٍت مضى، سنكون 
مًعا، مّتحدين بــاألهــداف نفسها، 
أهداف تعزيز مؤّسساتنا وال سّيما 
تلك التي تؤّدي رسالة، مثل جامعة 
ل الرأسمال 

ّ
القّديس يوسف، لتشك

البشري اللبنانّي المثقف. فأكثر من 
أّي وقٍت مضى، يتبّين لنا أّن التربية 
القائمة على نوعّية اإلنفتاح والتجذر 
في آٍن مًعا، وبعيًدا عن عدم التسامح 
والتطّرف، هي رأسمال لبنان األثمن، 
مع العلم أّن كل ما هو ثمين هش، 
وكل ما هو هش يجب حمايته للحفاظ 

ا“. ا ومشّعً عليه حّيً
لقّديس  ا وأكمل رئيس جامعة 
يوسف شارحا معنى الشعار الجديد 
مستشهًدا بجملة كتبها فريديريك 
ميسترال الذي قال: ”في كل سنة 

ولكّنه  ا  لبلبل ريشا جديًد ا يرتدي 
يحتفظ بأغنيته“. وتابع دكاش: ”من 
الواضح بالنسبة إلينا أّننا غّيرنا الشعار 
ولكن من أجل أن نعكس بشكٍل أفضل 
هوّيتنا وروحنا. كان علينا أن ننتج 
فريٍق  وبفضل  أهمّية،  كثر  أ شيئا 
بكامله، وبفضل تشاور واسع النطاق 
لمهتّمين  ا علين  لفا ا مختلف  مــع 
بهذا المشروع، إستطاع هذا الشعار 
أن يبصر النور. في أساس المشروع 
لتي  ا لطلبات  ا كانت هناك بعض 
كانت تأتي من الطالب والمعلمين 
وقدامى الطالب وبعض األصدقاء وهي 
أّن مصطلح USJ يجب أن يكون أكثر 
ا على ثغرة أصابت الهوّية  وضوًحا. ورّدً
واالنتماء، كان من الواجب أن نشير إلى 
أّن التقليد التعليمّي اليسوعّي الجّيد 
وجامعة القّديس يوسف يقترنان 
باألصالة، وأن نجد الرمز الصحيح الذي 
يعّبر عن الرسالة والقيم الجّيدة التي 

يتمّتع بها بيتنا“.

دعامة أساسية
وأضاف: ”أتوقف فقط عند رسم 
الشجرة وجذعها المرتسم في داخل 
ع والذي رأى فيه البعض دعامة،  المربَّ
مع العلم أّن جذع الشجرة يمكن أن 
يصبح دعــامــة. اخترنا شجرة ذات 
النباتات المتعّرشة لرسم الشعار. 
إّنها من عندنا، وهي موجودة بالفعل، 
لقرب من هنا، تعتلي عرشا في  با
لنباتّية في حرم  ا لحديقة  ا وســط 
العلوم الطبّية. على الرغم من القذائف 
التي سقطت في أرجائها، إحتفظت 
ّيتها  بحيو هــا  ر شــجــا أ و لحديقة  ا

وضّمدت بسرعة جراح الحرب عالمة 
على االيــمــان والــرجــاء وقيامة هذا 
الفينيق الذي يرمز إلى لبنان. ووفقا 
لتقليٍد تاريخّي، قام اليسوعّيون بزرع 
الحديقة وأشجارها األربعين وذلك 
خالل العام ١٩٠٠ على وجه التقريب. 
فقد قاموا بزرع أشجاٍر تحتوي على 
فوائد طبّية، إال أّنهم زرعــوا هذه 
األشجار أيضا إشارة إلى العمل التربوّي 
والتنشئة اللذين يقومون بهما من 
أجل شباٍب ينمو في الحكمة والعلم 
والقيم. لقد أصبحت هذه الشجرة 
مئوّية إال أّنها بقيت قوّية وشاّبة، 
فهي كما الجامعة، تتوغل جذورها 
عمقا في أرض بيروت ولبنان. أغصانها 
فا  إعترا ء  السما رفـــة نحو  وا تمتّد 
بالجميل ولكي تعّبر عن أّن طموح 

الجامعة ال يتزعزع“.

حلة جديدة ومحّدثة
في ختام كلمته، شكر دكاش كل 
األشخاص الذين ساهموا في تصميم 

هذا الشعار. 
تزامن االحتفال مع إصدار رئاسة 
الجامعة كتاب الجامعة في نسخته 
 L’USJ Portrait الحديثة ٢٠١٦ (
d’une Univresité)، أمــا الموقع 
اإللكتروني في حلته الجديدة فأصبح 
ذا تأقلم تلقائي متجانس مع مختلف 
الوسائط اإللكترونّية من هواتف 
ذكّية وأجهزة لوحّية وغيرها. وبحسب 
السيدة ألين داغر بشير التي تولت 
التحديث، فــإن الموقع حافظ على 
محتوياته ومفاتيحه األساسّية التي 

ظهرت في حلة جديدة ومحدثة.

دكاش:  التربية القائمة 

على نوعية اإلنفتاح 

والتجذر في آٍن معا هي 

رأسمال لبنان األثمن
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