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دكا�ض حا�ضر يف الـ »AUB« عن العمق التاريخي

والر�ضالة الرتبوية للجامعتني »الأمريكية« و»الي�ضوعية«

دكاش متوسطا خوري والبزري

على أنه بالنسبة اليه والى اجلامعة 
األمــيــركــيــة فــي بــيــروت، »عــمــل األب 
دكــــاش كــشــريــك حــيــوي فــي عملية 
تقومي البرامج التعليمية في لبنان 
وتسخيرها وحتسينها، والتي رمبا 
يــومــا مــا قريبا وللمرة األولـــى منذ 
القليلة  فــإن شباب األجيال  أجيال، 
العتيدة املوهوب والواعي واملتنوع، 

سوف يكون قادرا على األقل أن ينظر 
فــي إمــكــان عـــدم الــهــجــرة، ولــكــن أن 
يعيش حياة كاملة في املجتمع هنا 
في لبنان وفي العالم العربي، حيث 
مستقبله قــد يــكــون أكــثــر تشاركية 

وأكثر ضمانا«. 
ثــم بــدأ دكــاش بإلقاء محاضرته 
األميركية  »اجلـــامـــعـــة  بـــعـــنـــوان 

بيروت،  فــي  اليسوعية  واجلــامــعــة 
لرسالتيهما  الــتــاريــخــي  ــعــمــق  ال

التربوّية وآفاق املستقبل«. 
وانطلقت احملاضرة من تأسيس 
أجزاء:  وشملت خمسة  اجلامعَتني 
إنــشــاء املــؤســســتــني كــرمــز للتعليم 
الــعــالــي )اجلــامــعــة األمــيــركــيــة في 
بــيــروت فــي الــعــام 1866، وجامعة 

ــامــج أنــيــس املقدسي  ــرن نــظــم ب
اجلامعة  فــــي   AMPL لـــــــآداب 
 AUB ــــروت ــــي ــــي ب ـــة ف ـــي ـــرك ـــي األم
مــحــاضــرة تــذكــاريــة ألــقــاهــا رئيس 
جامعة القديس يوسف في بيروت 
USJ األب البروفسور سليم دكاش 
الـــيـــســـوعـــي، فــــي حـــضـــور رئيس 
اجلــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي بيروت 

الدكتور فضلو خوري.
وقـــــــال مــــديــــر بـــرنـــامـــج أنيس 
املــقــدســي لــــــآداب الـــدكـــتـــور نـــادر 
ــزري تعليقا عــلــى هـــذا احلدث،  ــب ال
»تأتي فكرة دعوة البروفسور دكاش 
كــذلــك بعد االحــتــفــاالت بــالــذكــرى ال 
150 للجامعة األميركية في بيروت، 
القديس  جلــامــعــة   140 والـــذكـــرى 
تاريخيتان  اجلــامــعــتــان  يــوســف. 
واملنطقة،  املـــشـــرق  فـــي  رائــــدتــــان 
أكادميي  في حتالف  وانضواؤهما 
افتراضي في بيروت هو، في ذاته، 
مــنــاســبــة مــلــهــمــة لــلــتــفــكــيــر فـــي ما 
التجارب  مــن  عــامــا   290 مجموعه 
ــارزة فــي التعليم الــعــالــي، ومن  ــب ال
التفكير في آفاق مستقبل يتجلى في 

ميراثهما النير«.
أما الدكتور خوري فشدد في كلمة 
تــرحــيــب عـــرف فيها عــن احملاضر، 

القديس يوسف فــي الــعــام 1875(. 
نــقــاش حــول شخصيات منوذجية 
من كل جامعة )الدكتور كورنيليوس 
فـــان دايـــك مــن اجلــامــعــة األميركية 
الكلداني  ـــيـــروت، والـــكـــاهـــن  ب فـــي 
من  شيخو  لــويــس  األب  اليسوعي 
ــقــديــس يـــوســـف(. ودور  جــامــعــة ال
اجلامعتني في تعزيز اللغة العربية 
وتخصصاتها. االحترام والتضامن 
والـــتـــعـــاون بـــني اجلــامــعــتــني خالل 
اجلامعتني  دور  اللبنانية.  احلــرب 
املنطقة،  فــي  الفكرية  النهضة  فــي 
وربـــط الــشــرق مــع الــغــرب وتثبيت 

القومية العربية«.
»التطور  عـــن  دكـــــاش  وحتـــــدث 
والتوسع بالتوازي بني املؤسستني 
في املعاهد وتفاعالتها مع االلتقاء 
التعاون  على مساريهما ومواصلة 
ولبنان  املـــؤســـســـتـــني  ملــصــلــحــة 

واملنطقة«. 
وحتـــدث ايــضــا عــن »األخالقيات 
املشتركة بني اجلامعتني، مثل التميز 
واالحترام  واحلـــــوار  واإلنــســانــيــة 
واحلـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث والتنوع 
واخلــدمــة وحــريــة الــفــكــر والتعليم 

الليبرالي«.




