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اليسوعية تعزز اختصاصاتها وتحتل مكانة عاملية
دكاش لـ"النهار" :جامعتنا وطنية للتنوير وللعيش مع ًا
ابراهيم حيدر

ال� � �ق � ��دي � ��س ي � ��وس � ��ف  USJه� � ��ي ل �ك��ل
ال �ل �ب �ن��ان �ي �ي��ن .ج��ام �ع��ة م�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى كل
ال �ط��وائ��ف وال �ج �م��اع��ات ،ت�ه�ت��م بالتنشئة
ع �ل��ى م �ح �ب��ة ال �ب �ل��د وع �ل��ى روح ال �م��واط �ن��ة
وال� �م� �ش ��ارك ��ة وال� �ت� �ض ��ام ��ن .ه � ��ذه رس��ال��ة
ال� �ي� �س ��وع� �ي ��ة ك � �م� ��ا ي� ��ؤك� ��ده� ��ا رئ �ي �س �ه��ا
البروفسور األب سليم دكاش اليسوعي،
وه� ��ي ت�س�ت�م��ر ف ��ي م �س �ي��رة ال�ي�س��وع�ي�ي��ن
الذين نهضوا بالتربية منذ القرن الثالث
عشر .هي جامعة تخرج الطالب بمستوى
عال في مختلف االختصاصات ،طالما أن
م�ش��روع�ه��ا يمتد ع�ل��ى ال�م�س��اح��ة الفكرية
واالجتماعية للبلد ،بهدف بناء المواطن
اللبناني الحقيقي.
ال يكتفي س�ل�ي��م دك ��اش ب�ت�ع��زي��ز دور
الجامعة في المجتمع ،وه��ي في األس��اس
م �ت��أص �ل��ة ت��اري �خ �ي��ًا وم ��ارس ��ت دورًا مهمًا
ف��ي ب �ن��اء ل �ب �ن��ان ،ب��ل ينقلها ال ��ى م�ص��اف
ال �ع��ال �م �ي��ة ،وب ��ات ��ت ت �ش �ك��ل ص �ل��ة وص��ل
ب �ي��ن ال �ع��ال��م ال �ف��رن �ك��وف��ون��ي واألوروب � � ��ي،
وه � ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ،وب �ي��ن
ال�ث�ق��اف��ات األخ� ��رى ،م�ك��رس��ة م��وق�ع�ه��ا في
ال� �ق ��ارة األم �ي��رك �ي��ة ب �ي��ن ال �ج��ام �ع��ات .وه��ا
ه��م م�ت�خ��رج��و ال�ج��ام�ع��ة ب ��اآلالف ينتشرون
بين ال��والي��ات المتحدة األميركية وكندا
وي� �ب ��رزون ف ��ي ش �ك��ل رئ �ي �س��ي ف ��ي م�ج��ال
ال �ط ��ب ،راف �ع �ي��ن اس ��م ال �ج��ام �ع��ة ول �ب �ن��ان.
فالجامعة تاسست لخدمة لبنان الثقافة،
والكفايات والمهارات والحريات والعيش
م�ع��ًا وف ��ق م��ا ي��ؤك��د دك� ��اش ،وه ��ي ال�ي��وم
تدمج في أهداف تأسيسها بين الحداثة
والديموقراطية.
ُيغرق سليم دكاش الجامعة بالمعايير
األك��ادي�م�ي��ة .ال يلتزمها فحسب ب��ل هي
ف��ي ص�ل��ب بنيتها ،وه��و ي��واج��ه بالمعنى
األكاديمي االنحدار بالنظام الجامعي نحو
الهاوية ،والفساد المعمم ،واالهم تسعى
الجامعة الستعادة الهوية للبلد .وقد نجح
دك� ��اش ع �ل��ى رغ ��م ال �ت �ح��دي��ات ف ��ي جعل
الجامعة مكانًا لالنفتاح والتنوير وإشاعة
ال �ت �ف �ك �ي��ر ال� �ن� �ق ��دي ،ف � �ص� ��ارت م�ج�ت�م�ع��ًا
يختصر لبنان بكل تياراته ،في أجواء من
العيش معًا والديموقراطية.
ت �ج �م��ع ال �ي �س��وع �ي��ة ط �ل��اب ل �ب �ن��ان ف��ي
تنوعهم ،ويمكن أن يقال انها أكثر جامعة
لبنانية تاريخية تكرس خدمتها للطبقة
ال �م �ت��وس �ط��ة ،وه ��ي ب�ب��رام�ج�ه��ا ال�م�ت�ق��دم��ة
واخ �ت� �ص ��اص ��ات �ه ��ا ال �م �ت �ن��وع��ة وم �س �ت��وى
تعليمها تستقطب ك��ل ال �ف �ئ��ات .وألن
ال�ج��ام�ع��ة ت �خ��رج ال �ط�ل�اب ب�م�س�ت��وى ع��ال،
يؤكد دك��اش لـ"النهار" ب��أن قيمة لبنان
ب � �م� ��وارده ال �ب �ش��ري��ة ،وه � ��ذا ه ��و رأس �م��ال��ه
األول .ل��ذا تعمل ال�ج��ام�ع��ة م��ع ال�ش��رك��ات
لدعم الطالب ومساعدتهم وتتواصل مع
القدامى ،فهناك  40جمعية نشطة في
العالم يتابعها جهاز في الجامعة مهمته
ال�ت��واص��ل م��ع ال�م�ت�خ��رج�ي��ن .وي�ك�ش��ف عن
فتح مكاتب في لوس أنجلس وديترويت
ف��ي ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة وف ��ي ك �ن��دا ،إل��ى
ال�م�ك�ت��ب ال��رئ�ي�س��ي ف��ي ه�ي��وس�ت��ن يعمل
ل�ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات وال �ت ��واص ��ل م ��ع ق��دام��ى
ال �م �ت �خ��رج �ي��ن وإق ��ام ��ة ن �ش��اط��ات ل�ت�ع��زي��ز
اسم الجامعة في كل الواليات بين كندا
وال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ،خصوصًا أن هناك
أك� �ث ��ر م ��ن  3500م ��ن ق ��دام ��ى ال �ج��ام �ع��ة
يعملون في فضاءات مختلفة ،ال سيما في

األب سليم دكاش اليسوعي.

مجاالت الطب وطب األسنان والهندسة
وادارة األع � �م � ��ال وي �ت �س �ل �م��ون م �ه �م��ات
ع�ل��ى م�س�ت��وى رف �ي��ع .وي �ق��ول دك ��اش إن
سياستنا االجتماعية أو الدعم االجتماعي
ل �م �س��اع��دة ال� �ط�ل�اب ،وال �ت��ي ت �س��اع��د 40
ف��ي ال�م�ئ��ة م�ن�ه��م ،مرتبطة بتوجهنا نحو
القدامى ،وهذه مسؤولية كبيرة.
ي� �ت� �ع ��زز وض � ��ع ال �ج ��ام� �ع ��ة ب ��ال� �ع�ل�اق ��ة م��ع
ال�م�ج�ت�م��ع االك��ادي �م��ي ف��ي ال �ع��ال��م .يشير
دك � ��اش إل� ��ى االت� �ف ��اق ��ات م ��ع ال �ج��ام �ع��ات
الفرنسية والجامعات الكندية الفرنسية
واالنكليزية ،والتي ترسخ موقع الجامعة
األكاديمي عالميًا ،ويكشف عن اتفاقات
م��ع عشر جامعات ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،وت� �ش ��ارك ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي 85
اتحادًا عالميًا ،من بينها اتحاد الجامعات
العالمية ،اتحاد الجامعات العربية ،واتحاد
الجامعات الفرنكوفونية ،كما أن كل كلية
ت �ش��ارك ف��ي ات �ح��اد ه��و م��ن اخ�ت�ص��اص�ه��ا.
علمًا أن ه��ذه االت�ف��اق��ات وال�ت��زام الجامعة
المعايير وت�ع��زي��زه��ا للبحوث تساهم في
رفع مكانتها في التصنيف العالمي .وألن
مشروع الجامعة يرتكز على البحوث ،يشير
دكاش الى آخر مشروع مع مصرف لبنان،
ف�ق��د ح�ص�ل��ت ال �ش��راك��ة ب�ي��ن الجامعتين
اليسوعية واألميركية على دعم المصرف
المركزي برأسمال مليون دوالر كخطوة
أول��ى للبحوث في الحقل الطبي ،ويشير
ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال ال��ى ق�ي��ام  12فريقًا كل
فريق مؤلف من  3أو  4باحثين مهمتهم
انتاج معرفة تطبيقية متقدمة.
تتطور بنية الجامعة اإلدارية الى جانب
األك��ادي �م �ي��ة ،ف �ق��د ص ��ار ف ��ي ال�ي�س��وع�ي��ة
م�ج�ل��س أم �ن��اء م�ه�م�ت��ه إدارة ال�ج��ام�ع��ة مع
رئ�ي�س�ه��ا م �ب��اش��رة ،ف�ي�م��ا ي�ب�ق��ى المجلس
االس �ت��رات �ي �ج��ي ي �م ��ارس م �ه �م��ات��ه إض��اف��ة
ال��ى دوره االس�ت�ش��اري ،علمًا أن القانون
 14/285ن��ص على أن ك��ل جامعة يجب
أن يكون لديها مجلس أم�ن��اء" ،وه��ذا ما
فعلناه في االطار القانوني ،إلى تغييرات
في أنظمة الجامعة .باختصار إن مجلس

(ميشال صايغ)

االم� � �ن � ��اء ي ��ؤك ��د اس� �ت� �ق�ل�ال �ي ��ة ال �ج ��ام �ع ��ة،
وقرارها األكاديمي وارتباطها بالرهبانية
اليسوعية وتقليدها التربوي التاريخي.
ترفع الجامعة في مسيرتها األكاديمية
م��ن أرص � ��دة ال �ل �غ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ،وك��ذل��ك
أرص��دة ع��دة باللغة العربية ،لتجمع بين
لغات العالم الحية .وهي تركز على اللغة
واإلنسانيات والبحوث العلمية .هي اليوم
أول جامعة فرنكوفونية في العالم تنال
ك�ل�ي��ة م�ن�ه��ا اع �ت �م��ادًا أم�ي��رك�ي��ًا ه ��وABET
واأله� ��م أن ��ه ب�ل�ا ش� ��روط ول �س��ت س �ن��وات.
ّ
المؤسسي
وتجمع الجامعة أيضًا االعتماد
ال��دول� ّ�ي "غير ال�م�ش��روط" ال��ذي نالته في
ّ
األوروبية أكوين
أذار الماضي من الوكالة
 ،ACQUINوه��و ي �ع� ّ�زز موقعها ال��وط�ن� ّ�ي
ّ
ّ
والدولي ومكانتها.
واإلقليمي
يشير األب دك��اش ال��ى أن ال��دراس��ات
ف��ي ع��ال��م الهندسة ت�ق��وى ف��ي الجامعات
التي لديها كليات قوية .خالل  3سنوات
سيزيد طالب الهندسة في اليسوعية الى
 300طالب وطالبة في  10اختصاصات.
"األه��م أننا عدنا وأطلقنا كلية الهندسة
ال �م �ع �م��اري��ة ،وه ��ي س�ت�ن�ط�ل��ق ف ��ي أي �ل��ول
م��ع  25طالبًا ف��ي السنة األول ��ى ،وترتكز
ع �ل��ى ال �ع �م��ل م ��ع ال �س��وي �س��ري �ي��ن ،ك�ل�ي��ة
البوليتكنيك ف��ي جنيف .وخ�لاف��ًا لبقية
الجامعات ،ترتبط الهندسة المعمارية في
اليسوعية بالهندسة المدنية".
ولدى الجامعة أكبر نسبة اختصاصات
موجودة في البلد ،وجديدها كلية الطب
ال �ح �ي��وان��ي .ول �ف��ت دك� ��اش ال ��ى ال �ع�لاق��ة
ال�ج�ي��دة بالجامعة اللبنانية ول��دي�ن��ا معها
 3اتفاقات .وفي القديس يوسف 400
أستاذ في المالك ،ووف��ق دك��اش وضعنا
ق��ان��ون األس� �ت ��اذ ال �ب��اح��ث ،وي��رت �ك��ز على
ق��اع ��دة ال �ب �ح��وث ال �ع��ام��ة  50ف ��ي ال�م�ئ��ة،
 30ف��ي المئة بحث علمي 10 .ف��ي المئة
م�س��اع��دة اداري ��ة ،و 10ف��ي المئة تكوين
م�س�ت�م��ر .أم ��ا ال �م �ت �ع��اق��دون ،ف�ق��د أع��ددن��ا
قانونًا لهم للتقويم ،وعملية تدريب ،وقد
بدأت تظهر نسبة مهمة للبحوث لديهم،

وهم يساهمون في النمو األكاديمي.
وألن الجامعة تهدف أيضًا ال��ى خدمة
ال�م�ج�ت�م��ع ،ف�ق��دم��ت رص �ي��دي��ن اض��اف�ي�ي��ن
م�ج��ان��ًا ،تقويم العمل االج�ت�م��اع��ي ،ال�ت��زام
م��ع م�ن�ظ�م��ات أو ج�م�ع�ي��ات ،وم ��ع ال�ح��رك��ة
الطالبية ،إضافة إلى مشاريع اجتماعية،
وهما يمنحان قيمة مضافة للطالب في
سوق العمل ،والتزام وعالقة بالواقع .ولدى
الجامعة  50جمعية تساعد الطالب ،قسم
منها وقع اتفاقيات ،إضافة الى مساهمة
الجامعة بدعم الطالب.
مؤسسة جامعة القديس يوسف أيضًا
م�ه�م�ت�ه��ا ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات ،واس �ت �ق �ط��اب
شخصيات من أصدقاء الجامعة لمساعدة
الطالب.
وض�ع��ت ال�ج��ام�ع��ة خ�ط��ة رؤي��وي��ة للسنة
 .2025من أهدافها بناء صندوق سيادي
للجامعة بقيمة  15أو  20مليون دوالر،
حتى يصبح لدينا استقاللية لتقديم منح
ل�ل�ط�لاب .ون�ص��ل أي�ض��ًا ال��ى االستقاللية
التامة .كل الفائض نضعه في صندوق
المنح ،ونشارك في ميزانيته.
ي �ل �ف��ت دك � ��اش ال� ��ى رس ��ال ��ة ال �ج��ام �ع��ة
الوطنية .ففي ظ��ل ال�خ�لاف على مفهوم
ل �ب �ن��ان ال �ك �ب �ي��ر" ،م �ش ��روع �ن ��ا ي �م �ت��د ع�ل��ى
المساحة الفكرية واالجتماعية .فكيف
ن�ن�ت�ق��ل ال ��ى ل �ب �ن��ان ال �م��واط��ن ال�ح�ق�ي�ق��ي.
ننتهز الفرصة لنحول المئوية الى مئوية
تفكير كيف نبني وط�ن��ًا ج��دي �دًا" .ودع��ا
أخيرًا الجامعات ال��ى التفكير وال��ى اع��ادة
النظر ،فلبنان الكبير ال��ذي نريده اليوم
هو المنفتح المتنور والمتنوع .المنفتح
ع�ل��ى ال �ح��ري��ات ،وال��وط �ن��ي ،وال �ق��ادر على
االنتاج.
المشكلة أن ال رؤي��ة ال�ي��وم ال��ى لبنان.
لكن مهمتنا في الجامعة ليست مستحيلة
ه ��ي ال �م �ج �ت �م��ع ال� � ��ذي ي �ن �ظ��ر ال � ��ى ل �ب �ن��ان
المستقبل.
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