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جامعة الق ّدي�س يو�سف يف بريوت
ولبنان الكبري :ا ّأي م�ستقبل؟

في التاسع عشر من آذار  2020كان من املق ّرر أن يلقي رئيس اجلامعة البروفسور سليم
اليسوعي خطابه السنوي ملناسبة عيد الق ّديس يوسف شفيع اجلامعة ،وحمل
دكّ ��اش
ّ
أي مستقبل؟وبسبب جائحة
عنوان :جامعة الق ّديس يوسف في بيروت ولبنان الكبيرّ :
يلق اخلطاب.
كوفيد  19وإجراءات احلجرُ ،ألغي االحتفال ،ولم ِ
اليوم ،عشية األول من أيلول  ،2020الذكرى املئوية األولى لالحتفال بوالدة لبنان الكبير،
نشرت جامعة القديس يوسف اخلطاب كوثيقة تشهد على تاريخ جامعتنا ،على تاريخ
لبنان .وتضمن خطاب رئيس اجلامعة ثالثة محاور رئيس ّية هي:
 لبنان الكبير :وع � ٌد باملستقبل(املؤ ّرخون اليسوع ّيون وآث��ار لبنان الكبير :مارتن Martinوالم��ن��س Lammens؛ دع��وة لوسيان كاتن Lucien Cattin؛ مالحظة من
لويس شيخو؛ «مح ّبة الوطن» لسيادة املطران املونسينيور احلو ّيك؛ التنديد بنمط العيش
ومتغ ّيراته)...
األول (أكتوبر) (التنديد بعدم
 اإلدانات الثالث احلاسمة التي جلبتها ثورة  17تشرين ّالسياسي أو األزم��ة األخالق ّية؛ التنديدبالطائف ّية أو إع��ادة النظر في
أخالق ّيات السلوك
ّ
العامة).
االنكفاءعلى الهو ّية ،واختفاء املساحة
ّ
األول (أكتوبر)  :أبعاد اإلعالن املشترك بن اجلامعة
 إستجابة اجلامعة (نداء  27تشرين ّبناني؛ دعوة إلى
األميرك ّية في بيروت وجامعة الق ّديس يوسف؛ نداء إلى يقظة الفكر ال ّل
ّ
يقظة الهو ّية ال ّلبنان ّية؛
وعن الدعوة إلى يقظة الهو ّية ال ّلبنان ّية قال دكّ ��اش «لن أخ��وض في تفاصيل إشكال ّية
الهو ّية الوطن ّية ال ّلبنان ّية .في ما يتع ّلق بالهو ّية املماثلة ،أكتفي بنقل ما قاله البطريرك
احلو ّيك في رسالته والذي يشاركه فيها جميع ال ّلبنان ّين :التد ّين ،وال ّلغة العرب ّية ،والنبل
هي عناصر دائمة لهذه الهو ّية املماثلة ،كإرث من املاضي .من الواضح أنّ البطريرك احلو ّيك
يتوجب تعزيزه بن ال ّلبنان ّين حتت مصطلح مح ّبة الوطن وأبنائه
كان يستبق الرابط الذي
ّ
ح ّتى ينجح لبنان».
وختم دكّ اش خطابه بالقول «من أجل تكرمي الذكرى املئو ّية األولى إلعالن ما نحن اليوم
بناني األسود إلى الكتاب
بشكل طارئ ،من كتاب الواقع ال ّل
قوة ...يجب أن ننتقل،
ٍ
عليه من ّ
ّ
األبيض الذي ينطوي على التغييرات واإلصالحات .واقترح إطالق مسابقة حول أه ّم عشرة
ابتكارات لبنان ّية على مدى السنوات العشر املاضية.
كما مت ّنى ومواصلة حملة جمع التب ّرعات وتعزيزها وقد أطلقتها جامعة الق ّديس يوسف
في العام  2020من أجل مساعدة الط ّ
الب احملتاجن.

