
يقظان التقي

يف  الي�سوعية  واجلامعة  الأمريكية  »اجلامعة 

الرتبوية  لر�سالتيهما  التاريخي  العمق  بييريوت، 

واآفييييياق امليي�ييسييتييقييبييل«، قييييراءة تييربييوييية واأكييادميييييية 

لييلييروفيي�ييسييور �ييسييليييييم دكيييا�يييش، �يييسيييدرت عييين »دار 

نل�سن« للن�سر يف بريوت.

لرنامج  التذكارية  احلا�سرة  �سكلت  الدرا�سة 

الأمريكية  اجلامعة  يف  ليي�آداب  املقد�سي  اأني�ش 

يف بييييييريوت األيييقييياهيييا رئييييييي�يييش جييياميييعييية الييقييدييي�ييش 

وهييو يعيد  الييعييام 2017،  بيييريوت يف  يو�سف يف 

ن�سرها لأهمية ما تعك�سه من قراءة يف التحولت 

والتاريخانية  والثقافية  والجتماعية  ال�سيا�سية 

يف اليييعيييميييق اليييتيييارييييخيييي لييير�يييسيييالييية اجلييامييعييتيين 

الرتبوية وكمختر جتريبي للثقافات واأبعد من 

املعرفة اإىل البحث عن حقائق الأ�سياء واحلقوق 

الإن�سانية واحلريات والإبداعية على اخت�فها.

ميييئييية عييييييام ا�يييسيييتيييذكييياريييية ليييتيييليييك الييييعيييي�قيييية بيين 

الييكييلييييية الإجنيييييييلييييييية واجلييياميييعييية الييييي�ييسييوعييييية يف 

العثمانية  ال�سلطات  اأغلقت  حن   ،1914 العام 

الييقييدييي�ييش يييو�ييسييف وحييّولييتييهييا اإىل ثكنة  جييامييعيية 

اإذ  الييعييثييمييانييييية،  لييييييي�إدارة  واإىل خمييييزن  عيي�ييسييكييرييية 

الفرن�سيون  خ�سو�سًا  الي�سوعين  الآبيييياء  ُهييجيير 

منهم ميين ديييرهييم وهيييو ديييير اجلييامييعيية، ومل يعد 

املر�سلون  فا�ست�سافهم  اإليه،  لهم بيت يلجاأون 

امل�سيحيون يف اجلامعة الأمريكية وحتول بيت 

الي�سوعين  لييي�آبييياء  مييلييجيياأ  اإىل  بييو�ييسييت  الييدكييتييور 

ول�إخوة الفرن�سين حيث اأكلوا و�سربوا يف قاعة 

مع  القدي�ش  جامعة  اأميييا  هيييول.  الوي�ست  طييعييام 

مكتبتها العظيمة ذات املئة األف كتاب فوقعت 

غنيمة حيييرب بيين اأيييييدي الأتييييييراك. تييلييك الييكييارثيية 

العام 1914  الي�سوعية  التي حّلت يف اجلامعة 

عنائها  من  خفف   1919 العام  حتى  وا�ستمرت 

الإر�سالية  �سخ�سيات  وبالتحديد  الدرا�سة  زم�ء 

اليييدخيييول يف نييقييا�ييش حييول  الأميييريكييييييية مييين دون 

والروت�ستنتي  النت�سار  خطر  مثل  ميين  م�سائل 

البيلي�سي يف جبل لبنان وال�سرق، اأو خطر اأطباق 

ال�سرق  م�سيحيي  على  الييبييابييوييية  الكاثوليكية 

اأدبيات �سيا�سة خا�سعة للنقا�ش  قاطبة، وهذه 

الييتيياريييخييي اليينييقييدي ملييا جيييرى يف تييلييك املييرحييليية، 

ومقاربة تاريخ اآخر حدث بكل تلك الق�سوة.

اليييروفييي�يييسيييور �ييسييليييييم دكييييا�ييييش مييعيينييي بيييتييياأرييييخ 

التعاون  اأ�ييسيي�ييش  الإ�يييسييياءة على  يف  املييرحييليية  تلك 

ت�سفية  دون  مييين  املييتييميييييزييين  اجلييامييعييتيين  بييين 

يف  الإغييييراق  ول  املرحلة  تلك  قييوى  ميين  ح�سابات 

حينها،  حكمت  التي  ال�سلطات  ماآ�سي  ت�سوير 

بل م�م�سة ما اكت�سبته تلك املرحلة من تعاون 

اأكييادميييي واأدبييي واإن�ساين خييّ�ق على الرغم من 

ثقايف  م�ستوى  وا�ييسييتييعييادة  الييقييا�ييسييييية،  الأو�يييسييياع 

اجلامعتن  مو�سوع  حول  رفيع  وديني  وتربوي 

ور�ييسييالييتييهييمييا الييييرتبييييوييييية، هيييكيييذا كيييييان ميي�ييسييتييوى 

الييييتييييعيييياون، عيييليييى مييي�يييسيييتيييوى ميييواجيييهييية احليييمييي�ت 

احلربية والظروف ال�سعبة، يف تعاون مده�ش ل 

ميكن لأحد اأن يقّلل من اأهميته ول من قيمته قبل 

مئة �سنة.

اأو�ييسيياع  الييدرا�ييسيية تن�سر يف ظييل  املييحييا�ييسييرة/ 

�ييسييعييبيية تييعييييي�ييسييهييا جمييمييل اجلييياميييعيييات الييعييربييييية 

واإذ  واحلييرييية،  التعليم  اأو�ييسيياع  ومثلها  الكبرية، 

تتمحور الدرا�سة حول لبنان قبل مئة �سنة، فهي 

على  واأدوار  م�ستقبلية  بيياأفييكييار  بييحييّرييية  تنطلق 

فكرة  لييديييه  دكييا�ييش  والييدكييتييور  وتنوعها،  غناها 

تييركيييييز مييتييجييذرة حيييول اأهييمييييية الييبيينيياء اجلييامييعييي 

وكل ما يحدث حول ما هو م�سرتك وب�سكل مميز 

عميق  وباإميان  اجلامعتن  بن  الع�قة  تلك  من 

بر�سالة لبنان الرتبوية.

دائييييمييييًا هييينييياك بييحييث عييمييا �ييسيينييعييتييه اجلييامييعييات 

يف لبنان خمييتييرًا ليي�أفييكييار والييطيياقييات والييتيييييارات 

العقل  مييا ي�سنع  والييهييويييات، ولكل  والجتيياهييات 

والإنيييي�ييييسييييان اجليييدييييد لييييي�ييش فييقييط يف ليييبييينيييان، بل 

والفل�سفة  والييعييلييم  الفكر  خيي�ل  ميين  املنطقة  يف 

املختلفة.  الإيييديييولييوجيييييات  وحتى  والخييتيييييارات 

هذا ما �سعت اإليه اجلامعتان منذ قرن وما ت�سّميه 

لبنان،  �سرط  هو  الييذي  والتحول  التنوير  حركة 

وحرية الجتماع والإن�سان اجلديد يف ظل اأو�ساع 

وانق�سامات  وحيييروب  وراديييكييالييييية  ع�سكريتاريا 

والإرادة  احلديثة  املدينة  م�سار  ت�سادر  واأزميييات 

ال�سعبية. 

اأهييل  بيين  التوا�سل  ج�سور  ر�سمتا  اجلامعتان 

العلم واجتهتا نحو النفتاح والتعاون بدل التوتر 

باخلوف والنف�ت والعزلة من ردة فعل اإيجابية 

على �سلبية الأو�ساع ال�سيا�سية والفكرية وحتى 

القت�سادية.

وهيييكيييذا كيييانيييت بيييييريوت ميييكيييانيييًا مييهييمييًا يف تلك 

املييرحييليية امليييقيييّييييدة، تيي�ييسييكييل مييرحييليية انييفييتيياحييييية 

وتفاع�تها  الييري،  باإرثها  وتنويرية  وتعاونية 

حديثة،  جامعية  اأفييكييار  على  امل�ستمرة  اجلدية 

وعيييليييى مييي�يييسيييار تيييارييييخيييي واجيييتيييمييياعيييي غيييايييية يف 

الروف�سور  ويييقييدم  الييبيينيياءة.  التفاعلية  اجلدلية 

دكا�ش �سورة عن تلك الإعانة كاأمنا الزمن �سار 

زمنن بع�قة جامعية ما تزال مرئية اإىل الآن.

ت�سمن الكتاب عدة اأق�سام:

زمييين  يف  ميي�ييسيييييئيية  »عييييي�ميييييات  الأول:  اليييقييي�يييسيييم 

اليييتييياأ�يييسييييييي�يييش«، والييقيي�ييسييم اليييثييياين »�ييسييخيي�ييسيييييتييان 

الثالث  والق�سم  اجلييامييعييتيين«،  ميين  منييوذجيييييتييان 

حرب  واآثيييار  الدينية  احلييريييات  »م�ساألة  بعنوان 

لبنان«، والق�سم الرابع »بن التقليد واحلداثة«، 

»التحديات«،  عنوان  فحمل  اخلام�ش  الق�سم  اأما 

اإىل اخلامتة.

اأمييييييا عييينييياويييين الييييفييييقييييرات فييييرتكييييزت حيييييول زمييين 

الييتيياأ�ييسييييي�ييش لييلييجييامييعييتيين، �ييسييخيي�ييسيييييتييا الييدكييتييور 

تعزيز  �سيخو،  ولوي�ش  دايييك  فييان  كورينليو�ش 

دور الييلييغيية الييعييربييييية، الحييييييرتام والييتيي�ييسيياميين يف 

املييحيينيية، الحتييييياد يف زميييين احلييييرب والغيييتيييييييالت 

القومية  ميين  كييري(  مالكوم  اغتيال  مواجهة  )يف 

الييعييربييييية، اإىل تيياأ�ييسييييي�ييش  الييلييبيينييانييييية والييقييومييييية 

اليينييظييام اجلييامييعييي الييلييبيينيياين وميي�ييسييتيينييد درا�يييسيييات 

اللغة العربية، والدرا�سات القانونية وال�سرعية 

ومييقيياربيية دور الييروتيي�ييسييتييانييت والييييي�ييسييوعييييين يف 

اإنيي�ييسيياء املييدار�ييش والييطييريييق الطويلة وامليي�ييسييارات 

والييتييحييديييات  للموؤ�س�ستن  امليييوازيييية  الييتيياريييخييييية 

اأييي�ييسييًا  اإىل املييي�يييسيييارات امليييتيييوازيييية  املييي�يييسيييرتكييية، 

اإبييان  العربية  والقومية  اللبنانية  القومية  بيين 

النتداب وبعده.

نظرة �سريعة اإىل ما �سنعته كلية احلقوق يف 

الع�سرات  بيياإعييداد  ميياآثيير  ميين  الأمييريكييييية  اجلامعة 

واليييييوزراء من  اللبنانية  روؤ�يييسييياء اجلييمييهييورييية  ميين 

متخرجيها ومئات النواب وكبار موظفي الدولة 

ميين مييييدراء و�ييسييفييراء، ذليييك اأن كلية احلييقييوق يف 

الكوزمبولتية  امل�ساحة  اأو  الي�سوعية  اجلامعة 

اإجنييييازات مهمة  الأمييريكييييية حققنا  يف اجلييامييعيية 

الييعييلييمييي  الييبييحييث  نيييوعيييي يف جمييييال  وذات طيييابيييع 

واحلقوقي ويف جمال النظرة اإىل الواقع اللبناين 

كييميي�ييسيياحيية لييلييعييييي�ييش امليي�ييسييرتك بييين جمييمييوعييات 

ال�سعور باملواطنة  اإع�ء  الدينية وعلى  املنطقة 

الييييواحييييدة بييين اجلييميييييع وميييين بييين تييلييك الأ�ييسييميياء 

قييرداحييي  �سكري  مثل  الي�سوعية  ميين  امل�سيئة 

وب�سار طّباع واإميل تّيان وجان باز وبيار غّناجة 

اأخيييرى كبرية يف  اأ�سماء  فييتييال، ومثلها  وانييطييوان 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

الكتاب  املييحييا�ييسييرة/  ميين  يييلييي مقتطف  مييا  يف 

»م�ساألة  بييعيينييوان:  دكييا�ييش  �سليمان  للروف�سور 

احلييييريييييات الييدييينييييية واآثيييييييار حييييرب ليييبييينيييان« واآخيييير 

بعنوان »بن التقليد واحلداثة«:

اأ – احرتام وت�سامن من حيث املبداأ يف املحنة

الييكييلييييية اليي�ييسييورييية الييروتيي�ييسييتييانييتييييية وجييامييعيية 

الييقييدييي�ييش يييو�ييسييف الييلييتييان مت انيي�ييسيياوؤهييمييا مييعييًا من 

والإ�س�م،  العرب  اأر�ييش  يف  وم�سيحين  مر�سلن 

احلرية  مب�ساألة  بييدءًا  نف�سها،  امل�سائل  واجهتا 

وحييرييية  اخلييا�ييسيية  الييدييينييييية  وحريتهما  الييدييينييييية، 

طيي�بييهييمييا. كييلييتيياهييمييا ا�ييسييتييقييبييلييت بيي�ييسييكييل �ييسييريييع 

وكذلك  الطقو�ش  خمتلف  من  �سبان  م�سيحين 

الأول  امليير�ييسييليين  اأن هيييدف  فييليينييذكيير  امليي�ييسييلييميين. 

الديني. فالنظم  والوعظ  التب�سري بالجنيل  كان 

الأ�سا�سية يف ذلك الوقت كانت جتعل اخلدمات 

الدينية اإلزامية جلميع امل�سجلن.

حتيييوليييت قيي�ييسييييية اليييطييي�ب امليي�ييسييلييميين واليييييهييود 

واملييييطييييالييييبيييين مبيييميييار�يييسييية الييي�يييسيييعيييائييير اليييديييينييييييية 

مفتوحة  اأزميييية  اإىل  الإدارة  ِقييَبييل  ميين  امل�سيحية 

الييعييام  يف  اليي�ييسييورييية  الروت�ستانتية  الكلية  يف 

1908 وبخا�سة يف العام 1909. واعتمادًا على 

العثماين  الد�ستور  يف  املندرجة  ال�سمري  حرية 

اإ�س�حه قبل عييام، رف�ش 220  اأعيييييد  الييذي كييان 

طييياليييبيييًا ميي�ييسييلييمييًا وييييهيييودييييًا، اأي جميييميييوع الييطيي�ب 

الط�ب  ميين جمييمييوع  وهييم %25  غييري امل�سيحين 

امل�سجلن يف اجلامعة، رف�سوا متابعة مقررات 

الييتييعييليييييم الييدييينييييية الييدرا�ييسييييية وقييدادييي�ييش الأحييييد. 

الق�سية نطاقًا وا�سعًا ومتت مناق�ستها  واتخذت 

يف اليي�ييسييحييافيية امليي�ييسييرييية ودوائييييير اليي�ييسييلييطيية، ويف 

ا�يييسيييطييينيييبيييول ووا�يييسييينيييطييين. ورفيييي�ييييش املييي�يييسيييوؤوليييون 

يف املييوؤ�ييسيي�ييسيية تييقييدمي اليييتييينيييازلت، مييعييتييرييين اأن 

اأظهر  عندما  علم،  �سابق  عن  ت�سجلوا  املعنين 

ت�سميمًا  ميينييهييم،  امليي�ييسييلييميين  وبييخييا�ييسيية  هييييييولء، 

قييويييًا، واأقيي�ييسييمييوا على الييقييراآن الييكييرمي، متوجهن 

اإىل  انخراطهم  وطلبوا  واحلكومة  ال�سحافة  اإىل 

جامعة القدي�ش يو�سف )وهو واقع لي�ش معروفًا 

جدًا يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت...(.

القدي�ش  جامعة  يف  طرحت  نف�سها  امل�ساألة 

النظام  فر�ش  خمتلف.  ب�سكل  وعوجلت  يو�سف 

الإجباري جلميع امل�سجلن يف  الوجود  بالطبع 

مت   1875 العام  منذ  ولكن  الدينية.  املمار�سات 

ِقَبل  من  ح�سلت  التي  اخلروقات  جتاه  الت�سامح 

هو  املوقف  هذا  واأ�سبح  الكاثوليك.  غري  الط�ب 

الييعيي�ييسييرييين، ول �سيما  الييقييرن  الييقيياعييدة يف بييداييية 

ا�ستجابة لطلب الط�ب الفار�سين اإعفاءهم من 

املييمييار�ييسيية الييدييينييييية. وميينييذ ذلييك احلييين، ل ُيطلب 

من الط�ب غري امل�سيحين يف كلية الطب ويف 

اجلامعة الي�سوعية يف بريوت ممار�سة ال�سعائر 

الدينية، ال يوم الحتفال بالقدا�ش ال�سنوي الذي 

يح�سره قن�سل فرن�سا؛ بالتايل مت نقل من يرغب 

بال�س�ة من الط�ب امل�سلمن اإىل امل�سجد لإقامة 

املييوؤرخيية  الأمييير  و�سفت  كما  الدينية،  �سعائرهم 

.Chantal Verdeil سانتال فرداي�

فييخييورييين بطبيعة احلييال  الييييي�ييسييوعيييييون كييانييوا 

اجلامعة  يف  اجلامعة:  يف  ت�سود  التي  باحلرية 

الأمريكية »مُيار�ش التب�سري الديني، ويف الكلية 

الييقيييييام بييدرا�ييسيية  الأمييييير عييلييى  الييفييرنيي�ييسييييية يقت�سر 

ب�سيء   Cattin كيياتيين  الأب  كييتييب  كييمييا  الييطييب«، 

ميين الرتييييياح. بطبيعة احليييال، كييان ميين ال�سعب 

تييفييويييت مييثييل هييييذه اليييفييير�يييسييية... ولييكيين احلقيقة 

يو�سف  القدي�ش  جامعة  �سلطات  اأن  هييي  الأهيييم 

رف�ست قبول ط�ب مهدين بالإق�ساء من الكلية 

نف�سه،  كيياتيين  الأب  اليي�ييسييورييية؛  الروت�ستانتية 

لهم  قائً�  اأعادهم  منهم،  البع�ش  ا�ستقبل  الذي 

اأن يعودوا عندما تنتهي الق�سية.

الط�ب  ا�ستبعاد  الأزميية موقتة، فلم يتم  كانت 

ت�سويتها  يتم  و�سوف  اجلامعة،  من  امل�سربن 

الكلية  اأ�سبحت  عندما   ،1920 الييعييام  يف  حييقييًا 

يف  الأمريكية  اجلامعة  الروت�ستانتية  ال�سورية 

بييييريوت، مييزيييليية بييالييتييايل ذكييير الييدييين ميين ا�سمها 

لييلييتيياأكيييييد عيييليييى احلييييرييييية اليييديييينييييييية اليييتيييي بييو�ييسيير 

بتعزيزها ر�سميًا منذ تلك الفرتة.

ويف  املحن  مواجهة  يف  الت�سامن  يظهر   )...(

خييدميية املييجييتييمييع عيينييدمييا يييتييعيير�ييش لييبيينييان لأزمييية 

كييرى متييزقييه حييرب ل نهاية لها بيين الأ�ييسييقيياء. 

جامعيون موؤمنون، م�سيحيون وم�سلمون، حن 

وعييييوا اأ�ييسيياليية ديييانيياتييهييم وميي�ييسيياهييميية احليييييوار من 

م�ساحة  اإن�ساء  قييرروا  وامل�ساحلة،  التفاهم  اأجل 

والييدرا�ييسيية.  الآراء  وتيييبيييادل  ليي�إ�ييسييغيياء  اأكييادميييييية 

الييدرا�ييسييات  ق�سم   ،1977 الييعييام  يف  ن�ساأ  وهييكييذا 

الي�سوعية  اجلييامييعيية  يف  امل�سيحية  الإ�ييسيي�مييييية 

بييذكييرى  املييقييبييل  ييييوم اجلييمييعيية  الييييذي �سيحتفل 

اأنتم جميعًا  مرور 40 �سنة على تاأ�سي�سه بندوة 

مدعوون اإليها.

الييغيير�ييش ميين هييذه الأكييادميييييية كييان يق�سي ول 

يييييزال بييتييعييزيييز مييعييرفيية الإ�يييسييي�م وامليي�ييسيييييحييييية من 

الحرتام  من  بروح  وامل�سلمن،  امل�سيحين  ِقَبل 

العام  يف  الأكييادميييييية.  للمناهج  ووفييقييًا  املتبادل 

الييدرا�ييسييات  معهد  الأكييادميييييية  اأ�سبحت   ،1980

الإ�ييسيي�مييييية امليي�ييسيييييحييييية ووا�يييسيييل اأنيي�ييسييطييتييه خيي�ل 

– لتيييور  احليييييرب. حيييول الأب اوغيي�ييسييطيين دوبيييييري 

من   Yusuf Ibich اإبييييي�ييش  يييو�ييسييف  اأييي�ييسييًا  تييواجييد 

اجلييياميييعييية الأميييريكييييييية يف بيييييريوت واليييعيييدييييد من 

ابه واأندريه  ال�سخ�سيات الأخرى )مثل ه�سام ن�سّ

�سكرميا...(.

وقيييد دفييعييت كييل ميين جييامييعيية الييقييدييي�ييش يو�سف 

واجلييياميييعييية الأميييريكييييييية يف بيييييريوت ثييميينييًا بيياهييظييًا 

غري  ي�سوعين  اآبييياء  �سبعة  فيها  تييويف  للحرب. 

لبنانين، خم�سة فرن�سين، وهولندي واأمريكي، 

ل�سنوات  لبنان  خلدمة  مكر�سن  كانوا  وكلهم 

عديدة.

اأ�سرة  الآخييرييين يف  الأعيي�ييسيياء  اأييي�ييسييًا  اأن�سى  اأنييا ل 

جييامييعيية الييقييدييي�ييش يييو�ييسييف اليييذيييين تيييوّفيييوا اأثييينييياء 

احلييييييرب، ول اأوليييئيييك اليييذيييين كيييانيييوا يف اجلييامييعيية 

الأمريكية يف بريوت. اأنا اأفكر ب�سكل خا�ش يف 

رئي�ش   ،David Dodge دودج  ديفيد  اخييتييطيياف 

العام 1982،  الأمريكية يف بريوت يف  اجلامعة 

وخييا�ييسيية اغييتيييييال مييالييكييومل كيييري يف 18 كييانييون 

اجلامعات  روؤ�ساء  جميع   .1984 )يناير(  الثاين 

الأب  الراحل  بييدءًا من رئي�ش اجلامعة  لبنان  يف 

مرا�سم  ح�سروا   Jean Ducruet دوكروييه  جييان 

الدفن ون�سروا بيانًا م�سرتكًا يدين هذا العمل.

التي  الهائلة  املادية  اخل�سائر  اإىل  اأتطرق  لن 

�سببتها احلرب، حتى ا�سطرت جامعة القدي�ش 

واملحتلة  املدمرة  اأحرامها  بع�ش  اإخ�ء  يو�سف 

يف الت�سعينات. وقد متكنت اجلامعة الأمريكية 

يف بريوت وجامعة القدي�ش يو�سف من ال�ستمرار 

الأمريكية  اجلامعة  اأن�ساأت  وقد  التو�سع.  وحتى 

خييارج  وجونيه  الأ�سرفية  يف  حرمن  بييريوت  يف 

لييلييجييامييعيية، وجييامييعيية القدي�ش  الييرئييييي�ييسييي  املييقيير 

الييثيي�ثيية يف ال�سمال  يييو�ييسييف مييراكييزهييا الإقييليييييمييييية 

الإقليمية  اجلامعية  واملراكز  والبقاع  واجلنوب 

التي ل تزال قائمة ويف تطور دائم.

بن التقليد واحلداثة

حد  اإىل  �ساهمتا  اجلامعتن  اإن  القول  وميكن 

كييبييري، اإىل جييانييب مييوؤ�ييسيي�ييسييات تييربييوييية اأخييييرى، 

يف اإر�ييييسيييياء قيييواعيييد اليينييهيي�ييسيية الييعييربييييية واليييييقييظيية 

ا�سم  عليها  واأطييلييق  العربي  الييعييامل  يف  الثقافية 

على  طييراأت  التي  التغيريات  عر  الأوىل  النه�سة 

اللغة العربية التي ظّلت حتى م�ستهل احلركة 

عن  بييهييا  التعبري  ي�سعب  جييامييدة  لييغيية  الييفييكييرييية 

الفكر واحل�سارة. فعلى اأق�م الكّتاب اللبنانين 

)وغيييييريهيييييم مييييين اليييييبييييي�د الييييعييييربييييييييية( وجيييليييهيييم ميين 

وتكّيفت  اللغة  تييطييورت  اجلامعتن،  متخرجي 

لييتيي�ئييم مييتييطييلييبييات الييثييقييافيية احلييديييثيية، ومييييرد هييذا 

يعود  العربية  اللغة  على  ح�سل  اليييذي  الييتييبييدل 

الغربية  الييثييقييافيية  بيين  ح�سل  اليييذي  الييتيي�قييح  اإىل 

واإىل  الآداب  واإىل  اللغة  اإىل  تنظر  التي  احلديثة 

تاريخي  كمعطى  عييام  ب�سكل  املكتوب  الن�ش 

واإدخييال اجلديد  واإعييادة تركيبه  ميكن تفكيكه 

اإىل اللغة  اأنييه كييان ُينظر  املييبييدع عليه يف حيين 

ه.  يييجييوز م�سّ ل  ثييابييت  قييد�ييسييي  الييعييربييييية كمعطى 

اإن هذا  الييوقييت عينه  الييقييول يف  اأنييه ينبغي لنا  ال 

الييتيي�قييح مل يييوّلييد دوميييًا التناغم املييرجييو واحليياليية 

اأي�سًا  خلق  اإنييه  بل  املقبولة،  اجلييديييدة  الثقافية 

حالة ت�سّنج ونزاع كبريين بن التقليد واحلديث 

وبن القدمي والدخيل، ما زلنا حتى اليوم نعاين 

ميينييه عييلييى خمييتييلييف امليي�ييسييتييويييات ل فييقييط الأدبييييييية 

اآثييياره على الييعيي�قييات بن  اإنيييه تييرك  والعلمية بييل 

النا�ش �سمن املجتمع الواحد. اإن هذا الت�قح مل 

يرق اإىل م�ستوى �سياغة ما هو اأ�سيل، اأي ما هو 

القدمي  وبيين  والييغييرب  ال�سرق  بيين  ت�قح  نتيجة 

واحلييديييث. واإنيييه مليين املييو�ييسييوعييي الييقييول اإن هذا 

النزاع ظهر اأي�سًا على �سفحات من�سورات قريبة 

»الب�سري«  جييريييدة  مثل  الي�سوعية  اجلامعة  ميين 

اأدانيييت  وعييلييى �سفحات جمييليية »امليي�ييسييرق« الييتييي 

اأحييييد متخرجي  لييهييا  الييتييي رّوج  الأفيييكيييار املييياديييية 

اجلييياميييعييية الأميييريكييييييية �ييسييبييلييي اليي�ييسييميييييل وكييذلييك 

الطروحات التي اعترها البع�ش معادية للدين 

وقد عمدت اإىل ن�سرها جملة »املقتطف«.

بن القومية اللبنانية والقومية العربية

واأ�ييسييتيي�ييسييهييد يف هييييذا اليي�ييسييييياق مبيييا قييالييه دافيييييد 

اأحييفيياد دانيييييال بل�ش املوؤ�س�ش:  ميين  دودج، وهييو 

»اإن الكلية وفرت جوًا من التفكري احلر والنقا�ش 

احلر. التقت من خ�له الثقافة العربية والط�ب 

من  الكثري  وّلييد  ممييا  الغربية،  باملفاهيم  الييعييرب 

اأ�س�ش  مما  القومي،  النتماء  فكرة  ومنها  الأفكار 

لفكرة القومية العربية.

فييياجلييياميييعييية الأمييييريكييييييييية كيييانيييت عييييييززت نيي�ييسيياة 

خلق  ممييا  والإقييليييييمييي،  العربي  ب�سّقيها  القومية 

جيييوًا ميين مييعيياداة الييوجييود الفرن�سي والييريييطيياين 

بالمريالية  الييوجييود  ذلييك  وا�سفن  الط�ب  عند 

الأوروبية كما كان يقول الرئي�ش بايارد دودج يف 

امل�ساواتية  يناق�ش  ما  وذلك  املغلقة،  احللقات 

الأمييريكييييية،  والييدميييوقييراطييييية   )egalitqrianism(

وهما �سرطان لتحقق حرية ال�سعوب.

اإبييييان  وواقييييييع احليييييال اأن اجلييياميييعييية الأميييريكييييييية 

النييتييداب وبييعييده ولييفييرتة غييري وجيييييزة مّثلت قطبًا 

اأكيييادمييييييييًا ثييقييافيييييًا اأيييديييولييوجيييييًا حميي�ييسيينييًا، حيث 

اأن الييطيي�ب كييانييوا يييتييوافييدون اإليييييهييا ميين خمتلف 

املناطق العربية، يف حن اأن اجلامعة الي�سوعية 

اللبنانية  الييدوليية  كيييوادر  تكوين  يف  تخ�س�ست 

اليينييا�ييسييئيية وملييييدة طييويييليية وميييا زالييييت حييتييى اليييييوم، 

و�سارت مع الأيام وحتى نهاية احلرب اللبنانية 

فيها  تيييرعيييرعيييت  ميي�ييسيياحيية  و1990   1975 بييين 

بينها.  �سراع  �سمن  امل�سيحية  الأحيييزاب  كييوادر 

اأما يف اجلامعة الأمريكية فنجد الأ�ستاذ اأنطوان 

حزب  وموؤ�س�سًا  الأملييانييييية  اللغة  معّلمًا  �ييسييعيياده 

بعد  يومًا  تنمو  كانت  حن  يف  الكرى،  �سورية 

التي تنتهج منهج  الوثقى  العروة  يوم جمموعة 

ق�سطنطن  الدم�سقي  جند  ثم  العربية.  القومية 

الذي يتهم  النكبة«  زريق موقعًا كتابه »معنى 

فيييييه عييقييلييييية عييربييييية انييهييزامييييية حيييييال فل�سطن 

الذي  الأمريكي  املوقف  اإزدواجييييية  عن  ويت�ساءل 

بييالييعييداليية والييدميييوقييراطييييية يف اجلامعة  ييينييادي 

اأر�ييسييه  ميين  يييجييّرد  �ييسيييييئييًا حيييييال �سعب  ول يفعل 

وهييويييتييه. نييكييبيية 1948 دفييعييت بييالييعييديييدييين من 

وبالكثري  اجلامعة  نحو  الفل�سطينين  الأ�ساتذة 

اأن تبقى ق�سية  عييلييى  عييمييلييوا  الييذييين  الييطيي�ب  ميين 

فل�سطن قيي�ييسييييية حييييية. ومييين بييين هيييييولء جيييورج 

حب�ش اأحد موؤ�س�سي - حركة القومين العرب. 

تلك احلركة غزت التيار النا�سري باأفكارها قبل 

اأن تتحول حركات جهادية متنوعة. ونتذكر من 

ا�ستمرت  اجلامعة  اأن  كيف  التاريخ  قييراءة  خ�ل 

ثورة حتّرك �سد العدوان الث�ثي على ال�سوي�ش، 

ثم �سد حرب اجلزائر و�سد ال�سيا�سة الأمريكية 

الأمريكية  الباردة. وط�ب اجلامعة  اإبان احلرب 

هييم الييذييين اأ�ييسيي�ييسييوا اليينييادي الييثييقييايف الييعييربييي يف 

مي�سال  اأطلقها  التي  اللبنانية  اليينييدوة  مواجهة 

اأ�ييسييميير واملييحيي�ييسييوبيية عييلييى مييتييخييرجييي اجلييامييعيية 

فقد  الفرنكوفونية.  الأو�ييسيياط  وعلى  الي�سوعية 

ا�ييسييتييمييرت اجلييامييعيية ميي�ييسيياحيية كييوزمييوبييوليييييتييييية، 

اأكر من اجلامعة الي�سوعية التي انح�سر دورها 

الإقليمي بفعل انح�سار اللغة والثقافة الفرن�سية 

لبنانية  جامعة  اإىل  فيياأكيير  اأكيير  حتولت  والييتييي 

�سرعتها  اإعييي�ن  اإىل  ذلييك  اأف�سى  وقييد  للبنانين، 

احلديثة يف ال�سنة 1975 حيث اأعلنت فيها عن 

مركزيتها واإن�ساء رئا�سة فاعلة لها، وكذلك عن 

للعي�ش  كم�ساحة  اللبناين  الييواقييع  اإىل  نظرتها 

على  تعمل  الدينية،  جمموعاتها  بن  امل�سرتك 

اإع�ء ال�سعور باملواطنية الواحدة بن اجلميع.

ومُييييييكييييين اليييييقيييييول اإنييييييييه مييييين نييياحييييييية اجلييياميييعييية 

الييييي�ييسييوعييييية، ميييع تيياأ�ييسييييي�ييش كييلييييية اليييي�هييييوت يف 

النتماء  فكرة  ف�سيئًا  �سيئًا  منت   ،1875 ال�سنة 

القومي للبنان الكبري بن الط�ب الإكلرييكين 

وازدهيييييييرت بيي�ييسييكييل مييلييحييوظ ميييع نييهيياييية احليييرب 

الييبييطييريييرك  يييكييون  اأن  عييجييب  ول  الأوىل  الييعيياملييييية 

اليي�هييوت  كلية  متخرجي  اأحيييد  احلييويييك  اليييييا�ييش 

يف الي�سوعية على راأ�ش املطالبن بدولة لبنان 

املوقعن  الأ�سا�سين  املفاو�سن  وميين  الكبري 

على معاهدة فر�ساي ال�سهرية.

نعرف اأن متخرجي كلية احلقوق لعبوا الدور 

للبنان  والإداري  الييقييانييوين  التاأ�سي�ش  يف  الييبييارز 

اأن  ال  اللبنانين،  من  عديدون  اأراده  كما  الكبري 

ال�سنة 1913 مل تكن  الكلية يف  فكرة تاأ�سي�ش 

مييرتييبييطيية بيييالإعيييداد لإنيي�ييسيياء دولييية لييبيينييان. الييدافييع 

بييول  عيير  والييفييرنيي�ييسييييين،  للي�سوعين  الأ�ييسييا�ييسييي 

هيييوفييي�ن، جيييياء مييين ازدييييييياد اليييعييي�قيييات الييتييجييارييية 

فرن�سا  بن  والرتبوية  والق�سائية  والقت�سادية 

واأوروبيييييا واليي�ييسييرق الأدنييييى، ممييا عييزز فييكييرة اإن�ساء 

الرومانية  املييدر�ييسيية  ت�ساهي  للحقوق  مييدر�ييسيية 

يف بيييييريوت، ُتيييعيييّد اليييكيييوادر احلييقييوقييييية وامليييييوارد 

الييبيي�ييسييرييية الييييقييييادرة عييلييى حييمييل عييييبء املييحيياميياة 

اأن  اأميييييييام امليييحييياكيييم. زد عيييليييى ذليييييك  واملييييرافييييعيييية 

ال�سرع املدين  اإدخييال  الأوروبييييين كانوا يريدون 

ال�سرق كمرجع يحفظ حقوقهم  الفرن�سي على 

ال�سرع  البتعاد عن  ويحدد واجباتهم، وبالتايل 

الإ�س�مي الذي مل يكن يتوافق مع م�ساحلهم.

[ غالف الإ�صدار

اجلامعة الأمريكية واجلامعة الي�سوعية يف بريوت:

العمق التاريخي واجل�سور امل�سرتكة للربوف�سور �سليم دكا�ش
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