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اجلامعة الأمريكية واجلامعة الي�سوعية يف بريوت:

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

«اجلامعة الأمريكية واجلامعة الي�سوعية يف
بييريوت ،العمق التاريخي لر�سالتيهما الرتبوية
واآفي يياق املي�يسيتيقيبييل» ،قي ييراءة تييربييوييية واأكييادمي يييية
ل يلييروف ي� يسييور �يسيلييييم دك ييا� ييش� ،ي يس ييدرت ع يين «دار
نل�سن» للن�سر يف بريوت.
الدرا�سة �سكلت احلا�سرة التذكارية لرنامج
اأني�ش املقد�سي ل ي�آداب يف اجلامعة الأمريكية
يف بي ي ييريوت األي يق يياه ييا رئ يي ي�ييش جييام يعيية ال يقييدي ي�ييش
يو�سف يف بييريوت يف اليعييام  ،2017وهييو يعيد
ن�سرها لأهمية ما تعك�سه من قراءة يف التحولت
ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والتاريخانية
يف الي يعي يم ييق الي يت يياريي يخ ييي ل يير�ي يس ييال يية اجلييام يع يتيين
الرتبوية وكمختر جتريبي للثقافات واأبعد من
املعرفة اإىل البحث عن حقائق الأ�سياء واحلقوق
الإن�سانية واحلريات والإبداعية على اخت�فها.
مي يئ يية ع ي ييام ا�ي يسي يت ييذك يياري يية ل يت يلييك الي يع يي�ق يية بيين
ال يك يل يييية الإجنيييييلييييية واجل ييامي يع يية ال يي ي� يسييوع يييية يف
العام  ،1914حن اأغلقت ال�سلطات العثمانية
جيياميعيية اليقييديي�ييش يييو�يسييف وحييوّ ل يت يهييا اإىل ثكنة
عي�يسيكييرييية واإىل خم ييزن ل ي ي ي�إدارة ال يع يث يمييان يييية ،اإذ
ُهيجيير الآب يياء الي�سوعين خ�سو�س ًا الفرن�سيون
منهم ميين ديييرهييم وهييو دييير اجلييام يعيية ،ومل يعد
لهم بيت يلجاأون اإليه ،فا�ست�سافهم املر�سلون
امل�سيحيون يف اجلامعة الأمريكية وحتول بيت
الييدك يتييور بييو�يسييت اإىل ميليجياأ ل ي�آبيياء الي�سوعين
ول�إخوة الفرن�سين حيث اأكلوا و�سربوا يف قاعة
طيعييام الوي�ست ه ييول .اأم ييا جامعة القدي�ش مع
مكتبتها العظيمة ذات املئة األف كتاب فوقعت
غنيمة ح ييرب بيين اأيي ييدي الأتي ي ييراك .تيلييك اليكييارثيية
التي حلّت يف اجلامعة الي�سوعية العام 1914
وا�ستمرت حتى العام  1919خفف من عنائها
زم�ء الدرا�سة وبالتحديد �سخ�سيات الإر�سالية
الأم ييريكي يي يية م يين دون ال ييدخ ييول يف ن يقييا�ييش حييول
م�سائل ميين مثل خطر النت�سار والروت�ستنتي
البيلي�سي يف جبل لبنان وال�سرق ،اأو خطر اأطباق
الكاثوليكية اليبييابييوييية على م�سيحيي ال�سرق
قاطبة ،وهذه اأدبيات �سيا�سة خا�سعة للنقا�ش
اليتييارييخييي الينيقييدي ملييا جييرى يف تيلييك املييرحيليية،
ومقاربة تاريخ اآخر حدث بكل تلك الق�سوة.
ال ييروفي ي�ي يس ييور � يس يل ييييم دكي ييا�ي ييش م يع ينييي بييتيياأريييخ
تلك املييرحيليية يف الإ� يسيياءة على اأ�يسي�ييش التعاون
ب يين اجلييام يع يتيين امل يت يم ييييزييين م يين دون ت�سفية
ح�سابات ميين قييوى تلك املرحلة ول الإغ ييراق يف
ت�سوير ماآ�سي ال�سلطات التي حكمت حينها،
بل م�م�سة ما اكت�سبته تلك املرحلة من تعاون
اأكييادميييي واأدبييي واإن�ساين خي�ّق على الرغم من
الأو�ي يس يياع اليقييا�يسيييية ،وا�يسيتيعييادة م�ستوى ثقايف
وتربوي وديني رفيع حول مو�سوع اجلامعتن
ور� يسييال يت يه يمييا ال ييرتب ييوي يية ،هي يك ييذا كي ييان مي�يسيتييوى
ال ي يت ي يعي يياون ،عي يل ييى م ي� يس يتييوى م ييواجي يه يية احلي يم يي�ت
احلربية والظروف ال�سعبة ،يف تعاون مده�ش ل
ميكن لأحد اأن يقلّل من اأهميته ول من قيمته قبل
مئة �سنة.
امل يحييا� يسييرة /الييدرا� يسيية تن�سر يف ظييل اأو� يسيياع
�يسيعيبيية تيعييي�يسيهييا جم يمييل اجلييامييعييات اليعييربيييية
الكبرية ،ومثلها اأو� يسيياع التعليم واحلييرييية ،واإذ
تتمحور الدرا�سة حول لبنان قبل مئة �سنة ،فهي
تنطلق بيحي ّرييية ب ياأف يكييار م�ستقبلية واأدوار على
غناها وتنوعها ،والييدكيتييور دكييا�ييش لييديييه فكرة
تييركييييز م يت يجييذرة ح ييول اأه يم يييية ال يب ينيياء اجليياميعييي
وكل ما يحدث حول ما هو م�سرتك وب�سكل مميز
من تلك الع�قة بن اجلامعتن وباإميان عميق
بر�سالة لبنان الرتبوية.
دائي يمي ي ًا ه ينيياك ب يحييث ع يمييا �يسينيعيتييه اجلييام يعييات
يف لبنان خميتيير ًا لي�أفيكييار واليطيياقييات واليتييييارات
والجتيياهييات واليهييويييات ،ولكل مييا ي�سنع العقل
والإني ي�ي يس ييان اجل ييدي ييد ل يي ي�ييش ف يقييط يف ل يب ينييان ،بل
يف املنطقة ميين خيي�ل الفكر واليعيلييم والفل�سفة
والخ يت ييييارات وحتى الإيييديييولييوجييييات املختلفة.
هذا ما �سعت اإليه اجلامعتان منذ قرن وما ت�سمّ يه
حركة التنوير والتحول الييذي هو �سرط لبنان،
وحرية الجتماع والإن�سان اجلديد يف ظل اأو�ساع
ع�سكريتاريا ورادييكيياليييية وحييروب وانق�سامات
واأزمييات ت�سادر م�سار املدينة احلديثة والإرادة
ال�سعبية.
اجلامعتان ر�سمتا ج�سور التوا�سل بيين اأهييل
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.
وهي يك ييذا ك ييان ييت ب ي ييريوت مييكييانيي ًا م يه يم ي ًا يف تلك
املييرح يليية املي يقي ي ّي ييدة ،تي�يسيكييل مييرح يليية انيفيتيياحيييية
وتعاونية وتنويرية باإرثها الييري ،وتفاع�تها
اجلدية امل�ستمرة على اأفيكييار جامعية حديثة،
وعي يل ييى مي ي�ي يس ييار ت يياريي يخ ييي واجي يتي يم يياع ييي غ يياي يية يف
اجلدلية التفاعلية اليبينيياءة .وييقييدم الروف�سور
دكا�ش �سورة عن تلك الإعانة كاأمنا الزمن �سار
زمنن بع�قة جامعية ما تزال مرئية اإىل الآن.
ت�سمن الكتاب عدة اأق�سام:
الييقيي�ييسييم الأول« :ع ي يي�م ي ييات م ي� يس يي يئيية يف زم يين
ال يت ياأ� يس يي ي�ييش» ،وال يق ي� يسييم الي يث يياين «�يسيخي�يسيييتييان
منييوذجيييتييان ميين اجليياميعيتيين» ،والق�سم الثالث
بعنوان «م�ساألة احلييريييات الدينية واآث ييار حرب
لبنان» ،والق�سم الرابع «بن التقليد واحلداثة»،
اأما الق�سم اخلام�ش فحمل عنوان «التحديات»،
اإىل اخلامتة.
اأمي ي ييا عي ين يياوي يين الي يفي يق ييرات في ييرتكي ييزت ح ي ييول زميين
ال يت ياأ� يس يي ي�ييش ل يل يجييام يع يتيين� ،يسيخي�يسيييتييا الييدك يتييور
كورينليو�ش فييان دايييك ولوي�ش �سيخو ،تعزيز
دور ال يل يغيية ال يعييرب يييية ،الحي ي ييرتام وال يت ي� يسيياميين يف
امل يح ينيية ،الحت ي يياد يف زم يين احلي ييرب والغ يت ييييالت
(يف مواجهة اغتيال مالكوم كييري) ميين القومية
ال يل يب ينييان يييية وال يقييوم يييية ال يعييرب يييية ،اإىل تياأ�يسييي�ييش
ال ين يظييام اجلييام يعييي ال يل يب ينيياين ومي�يسيتينييد درا� يسييات
اللغة العربية ،والدرا�سات القانونية وال�سرعية
وم يقيياربيية دور الييروت ي� يس يتييانييت والييي�يسييوعيييين يف
اإني�يسيياء املييدار�ييش واليطييريييق الطويلة واملي�يسييارات
اليتييارييخيييية املييوازييية للموؤ�س�ستن واليتيحييديييات
امل ي� يسييرتكيية ،اإىل املي ي�ي يس ييارات املي يت ييوازي يية اأي ي� يس ي ًا
بيين القومية اللبنانية والقومية العربية اإبييان
النتداب وبعده.
نظرة �سريعة اإىل ما �سنعته كلية احلقوق يف
اجلامعة الأمييريكيييية ميين مياآثيير ب ياإعييداد الع�سرات
ميين روؤ� يسيياء اجليميهييورييية اللبنانية وال ي ييوزراء من
متخرجيها ومئات النواب وكبار موظفي الدولة
ميين مي ييدراء و� يس يفييراء ،ذلييك اأن كلية احل يقييوق يف
اجلامعة الي�سوعية اأو امل�ساحة الكوزمبولتية
يف اجليياميعيية الأمييريك يييية حققنا اإجني ييازات مهمة
وذات طييابييع نييوعييي يف جميييال ال يب يحييث اليعيليمييي

واحلقوقي ويف جمال النظرة اإىل الواقع اللبناين
كيمي�يسيياحيية ليليعييي�ييش امل ي� يسييرتك ب يين جم يمييوعييات
املنطقة الدينية وعلى اإع�ء ال�سعور باملواطنة
اليييواحيييدة ب يين اجل يم ييييع ومييين ب يين ت يلييك الأ� يس يميياء
امل�سيئة ميين الي�سوعية مثل �سكري قييرداحييي
وب�سار طبّاع واإميل تيّان وجان باز وبيار غنّاجة
وان يطييوان فيتييال ،ومثلها اأ�سماء اأخييرى كبرية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
يف مييا ييلييي مقتطف ميين امليحييا�يسييرة /الكتاب
للروف�سور �سليمان دكييا�ييش بيعينييوان« :م�ساألة
احل ييري ييات الييدي ين يييية واآثي ي ييار حي ييرب ل يب ينييان» واآخي يير
بعنوان «بن التقليد واحلداثة»:
اأ – احرتام وت�سامن من حيث املبداأ يف املحنة
ال يك يل يييية ال ي� يسييورييية الييروت ي� يس يتييان يت يييية وجييام يعيية
اليقييديي�ييش يييو�يسييف اليليتييان مت اني�يسيياوؤهيمييا ميعي ًا من
مر�سلن وم�سيحين يف اأر�ييش العرب والإ�س�م،
واجهتا امل�سائل نف�سها ،بييدء ًا مب�ساألة احلرية
الييديينيييية ،وحريتهما الييديينيييية اخلييا�يسيية وحييرييية
طيي�ب يه يمييا .كيليتيياهيمييا ا�يسيتيقيبيلييت بي�يسيكييل �يسييريييع
م�سيحين �سبان من خمتلف الطقو�ش وكذلك
املي�يسيليميين .فيلينييذكيير اأن ه ييدف امليير�يسيليين الأول
كان التب�سري بالجنيل والوعظ الديني .فالنظم
الأ�سا�سية يف ذلك الوقت كانت جتعل اخلدمات
الدينية اإلزامية جلميع امل�سجلن.
حتييولييت قي�يسيييية الي يط يي�ب امل ي� يس يل يميين وال يي يهييود
واملي يطيييالي يبييين مبي يم ييار�ي يس يية الي ي�ي يسي يع ييائ يير الييدي ين يييية
امل�سيحية ميين ِق ي َبييل الإدارة اإىل اأزمي يية مفتوحة
يف الكلية الروت�ستانتية الي�يسييورييية يف اليعييام
 1908وبخا�سة يف العام  .1909واعتماد ًا على
حرية ال�سمري املندرجة يف الد�ستور العثماين
الييذي كييان اأعييييد اإ�س�حه قبل عييام ،رف�ش 220
طييال يب ي ًا م ي� يس يل يم ي ًا ويي يه ييوديي ياً ،اأي جم يمييوع ال يطيي�ب
غييري امل�سيحين وهييم  %25ميين جميمييوع الط�ب
امل�سجلن يف اجلامعة ،رف�سوا متابعة مقررات
اليتيعيلييييم الييديينيييية الييدرا� يس يييية وقييدادي ي�ييش الأحيييد.
واتخذت الق�سية نطاق ًا وا�سع ًا ومتت مناق�ستها

رف�ست قبول ط�ب مهدين بالإق�ساء من الكلية
الروت�ستانتية الي�يسييورييية؛ الأب كيياتيين نف�سه،
� لهم
الذي ا�ستقبل البع�ش منهم ،اأعادهم قائ ً
اأن يعودوا عندما تنتهي الق�سية.
كانت الأزميية موقتة ،فلم يتم ا�ستبعاد الط�ب
امل�سربن من اجلامعة ،و�سوف يتم ت�سويتها
حيقي ًا يف ال يعييام  ،1920عندما اأ�سبحت الكلية
ال�سورية الروت�ستانتية اجلامعة الأمريكية يف
ب ييريوت ،مييزييليية بيياليتييايل ذكيير الييدييين ميين ا�سمها
ل يل يت ياأك ييييد ع يلييى احل ييري يية الييدي ين يييية الي يت ييي بييو� يسيير
بتعزيزها ر�سمي ًا منذ تلك الفرتة.
( )...يظهر الت�سامن يف مواجهة املحن ويف
خييدميية امليجيتيمييع عينييدمييا ييتيعيير�ييش ليبينييان لأزم يية
كييرى متييزقييه حييرب ل نهاية لها بيين الأ�يسيقيياء.
جامعيون موؤمنون ،م�سيحيون وم�سلمون ،حن
وعي ييوا اأ� يسيياليية ديييانييات يهييم ومي�يسيياهيميية احلي ييوار من
اأجل التفاهم وامل�ساحلة ،قييرروا اإن�ساء م�ساحة
اأكييادمي يييية ل ي�إ� يس يغيياء وت يبييادل الآراء والييدرا� يسيية.
وه يكييذا ن�ساأ يف ال يعييام  ،1977ق�سم الييدرا�يسييات
الإ� يسيي�م يييية امل�سيحية يف اجليياميعيية الي�سوعية
الي ييذي �سيحتفل ي ييوم اجل يم يعيية امل يق يبييل بييذكييرى
مرور � 40سنة على تاأ�سي�سه بندوة اأنتم جميع ًا
مدعوون اإليها.
اليغيير�ييش ميين هييذه الأكييادمي يييية كييان يق�سي ول
ييييزال بيتيعييزيييز ميعييرفيية الإ�ي يس يي�م واملي�يسيييحيييية من
ِقبَل امل�سيحين وامل�سلمن ،بروح من الحرتام
املتبادل ووفيقي ًا للمناهج الأكييادمييييية .يف العام
 ،1980اأ�سبحت الأكييادمي يييية معهد الييدرا�يسييات
الإ� يسيي�م يييية املي�يسيييحيييية ووا�ي يس ييل اأني�يسيطيتييه خيي�ل
احلي ييرب .ح ييول الأب اوغ ي� يس يطيين دوبي ييري – لتييور
تييواجييد اأي ي� يس ي ًا يييو�يسييف اإب يي ي�ييش  Yusuf Ibichمن
اجلييام يعيية الأم ييريكي يي يية يف ب ي ييريوت والي يع ييدي ييد من
ن�سابه واأندريه
ال�سخ�سيات الأخرى (مثل ه�سام ّ
�سكرميا.)...
وقييد دف يعييت كييل ميين جيياميعيية اليقييديي�ييش يو�سف
واجلييام يعيية الأم ييريكي يي يية يف بي ييريوت ث يم ين ي ًا بيياه يظ ي ًا
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يف الي�يسيحييافيية املي�يسييرييية ودوائ ي يير الي�يسيليطيية ،ويف
ا� يس يط ين يبييول ووا�ي يسي يني يط يين .ورف ي ي�ي ييش املي ي�ي يسي يوؤول ييون
يف امل يوؤ� يس ي� يسيية ت يقييدمي الييتيينييازلت ،ميعيتييرييين اأن
املعنين ت�سجلوا عن �سابق علم ،عندما اأظهر
هي ي ييولء ،وب يخييا� يسيية املي�يسيليميين م ين يهييم ،ت�سميم ًا
قييوي ياً ،واأقي�يسيمييوا على ال يقييراآن ال يكييرمي ،متوجهن
اإىل ال�سحافة واحلكومة وطلبوا انخراطهم اإىل
جامعة القدي�ش يو�سف (وهو واقع لي�ش معروف ًا
جد ًا يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.)...
امل�ساألة نف�سها طرحت يف جامعة القدي�ش
يو�سف وعوجلت ب�سكل خمتلف .فر�ش النظام
بالطبع الوجود الإجباري جلميع امل�سجلن يف
املمار�سات الدينية .ولكن منذ العام  1875مت
الت�سامح جتاه اخلروقات التي ح�سلت من ِقبَل
الط�ب غري الكاثوليك .واأ�سبح هذا املوقف هو
ال يقيياعييدة يف بييداييية ال يقييرن اليعي�يسييرييين ،ول �سيما
ا�ستجابة لطلب الط�ب الفار�سين اإعفاءهم من
امليمييار�يسيية الييديينيييية .ومينييذ ذلييك احليين ،ل يُ طلب
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
�سعائرهم الدينية ،كما و�سفت الأميير امليوؤرخيية
�سانتال فرداي .Chantal Verdeil
الييي�يسييوعييييون كييانييوا ف يخييورييين بطبيعة احلييال
باحلرية التي ت�سود يف اجلامعة :يف اجلامعة
«ميار�ش التب�سري الديني ،ويف الكلية
الأمريكية ُ
اليفييرني�يسيييية يقت�سر الأمي يير عيلييى ال يق ييييام بييدرا�يسيية
ال يطييب» ،كيمييا كيتييب الأب كيياتيين  Cattinب�سيء
ميين الرت يييياح .بطبيعة احلييال ،كييان ميين ال�سعب
ت يفييويييت م يثييل ه ييذه ال يفيير� يسيية ...ول يكيين احلقيقة
الأهييم هييي اأن �سلطات جامعة القدي�ش يو�سف

للحرب .تييويف فيها �سبعة اآبيياء ي�سوعين غري
لبنانين ،خم�سة فرن�سين ،وهولندي واأمريكي،
وكلهم كانوا مكر�سن خلدمة لبنان ل�سنوات
عديدة.
اأنييا ل اأن�سى اأيي�يسي ًا الأعي�يسيياء الآخييرييين يف اأ�سرة
جييام يعيية ال يقييدي ي�ييش يييو� يسييف ال ييذي يين ت ييوفّ ييوا اأث ينيياء
احل ي ييرب ،ول اأولي يئ ييك ال ييذي يين ك ييان ييوا يف اجلييام يعيية
الأمريكية يف بريوت .اأنا اأفكر ب�سكل خا�ش يف
اخيتيطيياف ديفيد دودج  ،David Dodgeرئي�ش
اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف العام ،1982
وخييا� يسيية اغ يت ييييال مييال يكييومل كييري يف  18كييانييون
الثاين (يناير)  .1984جميع روؤ�ساء اجلامعات
يف لبنان بييدء ًا من رئي�ش اجلامعة الراحل الأب
جييان دوكروييه  Jean Ducruetح�سروا مرا�سم
الدفن ون�سروا بيان ًا م�سرتك ًا يدين هذا العمل.
لن اأتطرق اإىل اخل�سائر املادية الهائلة التي
�سببتها احلرب ،حتى ا�سطرت جامعة القدي�ش
يو�سف اإخ�ء بع�ش اأحرامها املدمرة واملحتلة
يف الت�سعينات .وقد متكنت اجلامعة الأمريكية
يف بريوت وجامعة القدي�ش يو�سف من ال�ستمرار
وحتى التو�سع .وقد اأن�ساأت اجلامعة الأمريكية
يف بييريوت حرمن يف الأ�سرفية وجونيه خييارج
امل يقيير الييرئييي�يسييي ليليجيياميعيية ،وجييام يعيية القدي�ش
يييو�يسييف مييراكييزهييا الإقيليييميييية اليثيي�ثيية يف ال�سمال
واجلنوب والبقاع واملراكز اجلامعية الإقليمية
التي ل تزال قائمة ويف تطور دائم.

بن التقليد واحلداثة

وميكن القول اإن اجلامعتن �ساهمتا اإىل حد
ك يبييري ،اإىل جييانييب م يوؤ� يس ي� يسييات تييربييوييية اأخي ييرى،
يف اإر�ي يس يياء قييواعييد الينيهي�يسيية ال يعييرب يييية واليييقيظيية
الثقافية يف اليعييامل العربي واأطيلييق عليها ا�سم
النه�سة الأوىل عر التغيريات التي طييراأت على

اللغة العربية التي ظلّت حتى م�ستهل احلركة
اليفيكييرييية ليغيية جييامييدة ي�سعب التعبري بيهييا عن
الفكر واحل�سارة .فعلى اأق�م الكتّاب اللبنانين
(وغ ي ييريه ي ييم مي يين ال ي يبي يي�د الي يع ييربي يي يية) وجي يلي يه ييم ميين
متخرجي اجلامعتن ،تيطييورت اللغة وتكيّفت
ليتيي�ئييم ميتيطيليبييات اليثيقييافيية احلييدي يثيية ،وميييرد هييذا
اليتيبييدل الييذي ح�سل على اللغة العربية يعود
اإىل اليتيي�قييح ال ييذي ح�سل بيين اليثيقييافيية الغربية
احلديثة التي تنظر اإىل اللغة واإىل الآداب واإىل
الن�ش املكتوب ب�سكل عييام كمعطى تاريخي
ميكن تفكيكه واإعييادة تركيبه واإدخييال اجلديد
امليبييدع عليه يف حيين اأنييه كييان يُ نظر اإىل اللغة
م�سه.
اليعييربيييية كمعطى قييد�يسييي ثييابييت ل ييجييوز ّ
ال اأنييه ينبغي لنا اليقييول يف الييوقييت عينه اإن هذا
اليتيي�قييح مل يييو ّلييد دومي ي ًا التناغم املييرجييو واحليياليية
الثقافية اجلييديييدة املقبولة ،بل اإنييه خلق اأي�س ًا
حالة ت�سنّج ونزاع كبريين بن التقليد واحلديث
وبن القدمي والدخيل ،ما زلنا حتى اليوم نعاين
مينييه عيلييى خميتيلييف املي�يسيتييويييات ل فيقييط الأدب يييية
والعلمية بييل اإنييه تييرك اآث يياره على اليعيي�قييات بن
النا�ش �سمن املجتمع الواحد .اإن هذا الت�قح مل
يرق اإىل م�ستوى �سياغة ما هو اأ�سيل ،اأي ما هو
نتيجة ت�قح بيين ال�سرق واليغييرب وبيين القدمي
واحلييديييث .واإن ييه مليين املييو�يسييوعييي اليقييول اإن هذا
النزاع ظهر اأي�س ًا على �سفحات من�سورات قريبة
ميين اجلامعة الي�سوعية مثل جييريييدة «الب�سري»
وع يلييى �سفحات جميليية «امل ي� يسييرق» ال يتييي اأدان ييت
الأفي يك ييار املييادييية ال يتييي روّ ج ليهييا اأح ييد متخرجي
اجلييام يعيية الأم ييريكي يي يية �يسيبيلييي ال ي� يس يم ييييل وكييذلييك
الطروحات التي اعترها البع�ش معادية للدين
وقد عمدت اإىل ن�سرها جملة «املقتطف».

بن القومية اللبنانية والقومية العربية

واأ� يس يت ي� يس يهييد يف ه ييذا ال ي� يس يييياق مبييا قييالييه داف ييييد
دودج ،وهييو ميين اأحيفيياد دانييييال بل�ش املوؤ�س�ش:
«اإن الكلية وفرت جو ًا من التفكري احلر والنقا�ش
احلر .التقت من خ�له الثقافة العربية والط�ب
اليعييرب باملفاهيم الغربية ،ممييا و ّلييد الكثري من
الأفكار ومنها فكرة النتماء القومي ،مما اأ�س�ش
لفكرة القومية العربية.
فيياجلييام يعيية الأميييريكي ييييية ك ييان ييت عي ي ييززت ن ي� يسيياة
القومية ب�سقّ يها العربي والإقيليييمييي ،ممييا خلق
جييو ًا ميين م يعيياداة الييوجييود الفرن�سي والييرييطيياين
عند الط�ب وا�سفن ذلييك الييوجييود بالمريالية
الأوروبية كما كان يقول الرئي�ش بايارد دودج يف
احللقات املغلقة ،وذلك ما يناق�ش امل�ساواتية
( )egalitqrianismوالييدميييوقييراطيييية الأمييريكيييية،
وهما �سرطان لتحقق حرية ال�سعوب.
وواقي ي ييع احل ي ييال اأن اجلييام يعيية الأم ييريكي يي يية اإبي ييان
الن يتييداب وبيعييده وليفييرتة غييري وجييييزة مثّلت قطب ًا
اأكييادمي يي ي ًا ثيقييافييي ًا اأيييديييولييوج يي ي ًا حمي�يسينياً ،حيث
اأن ال يطيي�ب كييانييوا ي يتييوافييدون اإليييهييا ميين خمتلف
املناطق العربية ،يف حن اأن اجلامعة الي�سوعية
تخ�س�ست يف تكوين ك ييوادر الييدوليية اللبنانية
الينييا�يسيئيية ومليييدة طييوييليية وم ييا زاليييت حيتييى ال ييييوم،
و�سارت مع الأيام وحتى نهاية احلرب اللبنانية
ب يين  1975و 1990م ي� يسيياحيية تييرعييرعييت فيها
كييوادر الأحييزاب امل�سيحية �سمن �سراع بينها.
اأما يف اجلامعة الأمريكية فنجد الأ�ستاذ اأنطوان
�يسيعيياده معلّم ًا اللغة الأملييانيييية وموؤ�س�س ًا حزب
�سورية الكرى ،يف حن كانت تنمو يوم ًا بعد
يوم جمموعة العروة الوثقى التي تنتهج منهج
القومية العربية .ثم جند الدم�سقي ق�سطنطن
زريق موقع ًا كتابه «معنى النكبة» الذي يتهم
ف ييييه عيقيليييية عييرب يييية ان يهييزام يييية ح ييييال فل�سطن
ويت�ساءل عن اإزدواجيييية املوقف الأمريكي الذي
ي ينييادي بيياليعييداليية والييدميييوقييراط يييية يف اجلامعة
ول يفعل �يسيييئي ًا ح ييييال �سعب ي يج يرّد ميين اأر� يسييه
وهييوي يتييه .نيكيبيية  1948دف يعييت بيياليعييديييدييين من
الأ�ساتذة الفل�سطينين نحو اجلامعة وبالكثري
ميين ال يطيي�ب الييذييين عيميلييوا عيلييى اأن تبقى ق�سية
فل�سطن قي�يسيييية ح يييية .وم يين بيين هي ييولء جييورج
حب�ش اأحد موؤ�س�سي  -حركة القومين العرب.
تلك احلركة غزت التيار النا�سري باأفكارها قبل
اأن تتحول حركات جهادية متنوعة .ونتذكر من
خ�ل قييراءة التاريخ كيف اأن اجلامعة ا�ستمرت
ثورة حترّك �سد العدوان الث�ثي على ال�سوي�ش،
ثم �سد حرب اجلزائر و�سد ال�سيا�سة الأمريكية
اإبان احلرب الباردة .وط�ب اجلامعة الأمريكية
هييم الييذييين اأ�يسي�يسييوا ال ينييادي اليثيقييايف اليعييربييي يف
مواجهة الينييدوة اللبنانية التي اأطلقها مي�سال
اأ� يس يميير وامل يح ي� يسييوبيية ع يلييى م يت يخييرجييي اجلييام يعيية
الي�سوعية وعلى الأو� يسيياط الفرنكوفونية .فقد
ا� يس يت يمييرت اجلييام يعيية م ي� يسيياحيية كييوزمييوبييوليييتيييية،
اأكر من اجلامعة الي�سوعية التي انح�سر دورها
الإقليمي بفعل انح�سار اللغة والثقافة الفرن�سية
واليتييي حتولت اأكيير فياأكيير اإىل جامعة لبنانية
للبنانين ،وقييد اأف�سى ذلييك اإىل اإعيي�ن �سرعتها
احلديثة يف ال�سنة  1975حيث اأعلنت فيها عن
مركزيتها واإن�ساء رئا�سة فاعلة لها ،وكذلك عن
نظرتها اإىل الييواقييع اللبناين كم�ساحة للعي�ش
امل�سرتك بن جمموعاتها الدينية ،تعمل على
اإع�ء ال�سعور باملواطنية الواحدة بن اجلميع.
وميي ي يك ي يين الي ي يق ي ييول اإنيي ي ييه م ي يين ن يياحي يي يية اجل ييامي يع يية
ُ
ال يي ي� يسييوع يييية ،م ييع ت ياأ� يس يي ي�ييش ك يل يييية ال يي�ه ييوت يف
ال�سنة  ،1875منت �سيئ ًا ف�سيئ ًا فكرة النتماء
القومي للبنان الكبري بن الط�ب الإكلرييكين
وازده ي ي ييرت بي�يسيكييل م يل يحييوظ م ييع ن يهيياييية احل ييرب
اليعييامليييية الأوىل ول عيجييب اأن ي يكييون اليبيطييريييرك
الييييا�ييش احلييويييك اأح ييد متخرجي كلية اليي�هييوت
يف الي�سوعية على راأ�ش املطالبن بدولة لبنان
الكبري وميين املفاو�سن الأ�سا�سين املوقعن
على معاهدة فر�ساي ال�سهرية.
نعرف اأن متخرجي كلية احلقوق لعبوا الدور
اليبييارز يف التاأ�سي�ش اليقييانييوين والإداري للبنان
الكبري كما اأراده عديدون من اللبنانين ،ال اأن
فكرة تاأ�سي�ش الكلية يف ال�سنة  1913مل تكن
مييرتيبيطيية ب ييالإع ييداد لإن ي� يسيياء دول يية ل يب ينييان .الييدافييع
الأ�يسييا�يسييي للي�سوعين واليفييرني�يسيييين ،عيير بييول
ه ييوف يي�ن ،ج يياء ميين ازديي ي يياد ال يعيي�قييات اليتيجييارييية
والقت�سادية والق�سائية والرتبوية بن فرن�سا
واأوروبي ييا والي�يسييرق الأدني ييى ،ممييا عييزز فيكييرة اإن�ساء
مييدر�يسيية للحقوق ت�ساهي املييدر�يسيية الرومانية
يف ب ي ييريوت ،تُ ييعييدّ الي يك ييوادر احل يقييوق يييية وامل ي ييوارد
ال يب ي� يسييرييية ال ي يقي ييادرة ع يلييى ح يمييل عي ييبء امل يحيياميياة
وامل ييرافي يع يية اأمي ي ييام املي يح يياك ييم .زد ع يلييى ذلي ييك اأن
الأوروبيييين كانوا يريدون اإدخييال ال�سرع املدين
الفرن�سي على ال�سرق كمرجع يحفظ حقوقهم
ويحدد واجباتهم ،وبالتايل البتعاد عن ال�سرع
الإ�س�مي الذي مل يكن يتوافق مع م�ساحلهم.

