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دكاش يحاضر للمرة األولى يف الجامعة األميركية
تحالف أكاديمي بين مؤسستين تاريخيتين وتعاون علمي

ً
محاضرا في األميركية.
دكاش

للمرة األولى يحاضر رئيس لجامعة
ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ف� ��ي ال �ج��ام �ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت .فقد ألقى
ال �ب ��روف �س ��ور األب س �ل �ي��م دك ��اش
ال�ي�س��وع��ي م �ح��اض��رة ف��ي ال�ك��ول��دج
ه � ��ول ب ��دع ��وة م ��ن ب ��رن ��ام ��ج أن �ي��س
ال�مقدسي ل ��آداب ( )AMPLفي
ح�ض��ور رئ�ي��س الجامعة األميركية
ال� ��دك � �ت� ��ور ف �ض �ل ��و خ� � � ��وري وع � ��دد
م��ن ع �م��داء وأك��ادي �م �ي��ي وم��وظ�ف��ي

(حسن عسل)

الجامعتين.
ب� ��داي� ��ة ،ت� �ح ��دث م ��دي ��ر ب��رن��ام��ج
أنيس ال�مقدسي ل��آداب الدكتور
ن��ادر ال�ب��زري ،فقال إن فكرة دعوة
ال� �ب ��روف� �س ��ور دك � � ��اش ت ��أت ��ي ب�ع��د
االح � �ت � �ف� ��االت ب ��ال ��ذك ��رى ال � � � 150
ل�ل�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت،
وال ��ذك ��رى  140ل�ج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س
ي��وس��ف" .ال �ج��ام �ع �ت��ان ت��اري�خ�ي�ت��ان
رائ��دت��ان ف��ي ال�م�ش��رق والمنطقة،

وانضواؤهما في تحالف أكاديمي
اف �ت��راض��ي ف��ي ب �ي��روت ه��و ف��ي حد
ذات��ه مناسبة ملهمة للتفكير في
ما مجموعه  290عامًا من التجارب
البارزة في التعليم العالي".
أم� ��ا خ � ��وري ف� �ش ��دد ف ��ي ك�ل�م��ة
ترحيب عرف فيها عن المحاضر،
ع �ل��ى أن ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ه ول�ل�ج��ام�ع��ة
األميركية في بيروت" :عمل األب
دكاش كشريك حيوي في عملية
تقويم وتسخير وتحسين البرامج
التعليمية ف��ي ل�ب�ن��ان .ل�ق��د ك��ان
ح�ق��ا ن �م��وذج��ا ل�ل�ت�ع��اون ي�ح�ت��ذى،
وم��ع ق�ي��ادت��ه ن�ح��ن نبني ع��اق��ات
متينة سنعلنها ف��ي شكل أكثر
رسميا في كانون الثاني المقبل،
بين الجامعتين ،ولكن في نهاية
ال� �م� �ط ��اف س� ��وف ت ��أت ��ي ل�ت�ش�م��ل
م � ��ا ه � ��و ل � ��ألس � ��ف ع � � ��دد م � �ح� ��دود

م ��ن م��ؤس �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ذات ال �ن��وع �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ح�ت��ى
ن�ت�م�ك��ن م ��ن ال �م �س��اع��دة ب��إرش��اد
خيارات األجيال المقبلة بطريقة
شفافة".
ثم ألقى دكاش محاضرته بعنوان
"ال �ج ��ام �ع ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة وال �ج��ام �ع��ة
ال �ي �س��وع �ي��ة ف� ��ي ب � �ي� ��روت ،ال �ع �م��ق
ال �ت��اري �خ��ي ل��رس��ال�ت�ي�ه�م��ا ال �ت��رب� ّ
�وي��ة
وآف � � ��اق ال �م �س �ت �ق �ب��ل" .وان �ط �ل �ق��ت
َ
الجامعتين
المحاضرة من تأسيس
وش� �م� �ل ��ت خ �م �س��ة أج� � � � ��زاء :إن� �ش ��اء
المؤسستين كرمز للتعليم العالي
(ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت
ع � ��ام  ،1866وج ��ام� �ع ��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف ع��ام  .)1875ن�ق��اش حول
ش �خ �ص �ي ��ات ن� �م ��وذج� �ي ��ة م� ��ن ك��ل
ج��ام �ع��ة (ال ��دك� �ت ��ور ك��ورن �ي �ل �ي��وس
ف��ان داي��ك م��ن الجامعة األميركية

ف��ي ب� �ي ��روت ،وال �ك��اه��ن ال�ك�ل��دان��ي
اليسوعي األب ل��وي��س شيخو من
ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف) .ودور
َ
الجامعتين في تعزيز اللغة العربية
َ
الجامعتين في
وتخصصاتها .دور
ال�ن�ه�ض��ة ال�ف�ك��ري��ة ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة،
وأخيرا ،مناقشة التحديات الحالية
وال �م �ق �ب �ل��ة ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي.
وت� �ح ��دث دك� � ��اش ع ��ن ال �ت �ط��ور
والتوسع بالتوازي بين المؤسستين
ف � ��ي ال� �م� �ع ��اه ��د وت� �ف ��اع ��ات� �ه ��ا م��ع
االلتقاء على مشاريعهما ومواصلة
ال �ت �ع��اون ل�م�ص�ل�ح��ة ال�م��ؤس�س� َ�ت�ي��ن
ول � �ب � �ن� ��ان وال� �م� �ن� �ط� �ق ��ة .وت � �ح� � ّ�دث
ع ��ن األخ ��اق� �ي ��ات ال �م �ش �ت��رك��ة بين
الجامعتين ،مثل التميز واإلنسانية
وال �ح��وار واالح� �ت ��رام وال �ح �ف��اظ على
ال �ت��راث وال �ت �ن��وع وال �خ��دم��ة وح��ري��ة

الفكر والتعليم الليبرالي .وقال إن
ّ
المؤسستين ّ
تميزت
العاقة بين
على مر السنين بالحوار واالح�ت��رام
وال� �ت� �م ��اث ��ل ،ول� �ي ��س ال �م �ن��اف �س��ة.
واضاف ان المهمة المشتركة لكلتا
المؤسستين كانت دائما التنمية
البشرية واالقتصادية واالجتماعية
وال�ف�ك��ري��ة لمجتمعاتنا .وق ��ال إن��ه
ق��د ق� ّ�دم��ت ال�ج��ام�ع�ت��ان مساهمات
ك�ب�ي��رة ف��ي مختلف ال�م�ج��االت منذ
إنشائهما وعلى الرغم من التحديات
ال�م�ح�ل�ي��ة وال��وط �ن �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة.
ّ
أضاف أنه تترتب مسؤولية كبيرة
على جامعاتنا وعلى نظام التعليم
ال�ع��ال��ي ككل الستكمال وتجديد
م��ا أن�ج��زت��ه ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة في
ب �ي��روت وج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
على مر السنين في لبنان والعالم
العربي.

