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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
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على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15891العدد    2020- 09-01الثالثاء 

جامعة القّدي�س يو�سف يف  بريوت

 ولبنان الكبري: اأّي م�ستقبل؟
في التاسع عشر من آذار 2020 كان من املقّرر  أن يلقي رئيس اجلامعة البروفسور سليم 
دّك��اش اليسوعّي  خطابه السنوي ملناسبة عيد القّديس يوسف شفيع اجلامعة، وحمل 
عنوان: جامعة القّديس يوسف في  بيروت ولبنان الكبير: أّي مستقبل؟وبسبب جائحة 

كوفيد 19 وإجراءات احلجر، ُألغي االحتفال، ولم يلِق اخلطاب. 
اليوم، عشية األول من أيلول 2020، الذكرى 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 رئيسّية هي: 
مارتن  الكبير:  لبنان  وآث��ار  اليسوعّيون  باملستقبل)املؤّرخون  وع��ٌد  الكبير:  لبنان   -
Lucien Cattin؛ مالحظة من  كاتن  لوسيان  دع��وة  Lammens؛  Martin والم��ن��س 
لويس شيخو؛ »محّبة الوطن« لسيادة املطران املونسينيور احلوّيك؛ التنديد بنمط العيش 

ومتغّيراته...(
- اإلدانات الثالث احلاسمة التي جلبتها ثورة 17 تشرين األّول )أكتوبر( )التنديد بعدم 
أخالقّيات السلوك السياسّي أو األزم��ة األخالقّية؛ التنديدبالطائفّية أو إع��ادة النظر في 

االنكفاءعلى الهوّية، واختفاء املساحة العاّمة(.
- إستجابة اجلامعة )نداء 27 تشرين األّول )أكتوبر( : أبعاد اإلعالن املشترك بن اجلامعة 
األميركّية في بيروت وجامعة القّديس يوسف؛ نداء إلى يقظة الفكر الّلبنانّي؛ دعوة إلى 

يقظة الهوّية الّلبنانّية؛ 
وعن الدعوة إلى يقظة الهوّية الّلبنانّية قال دّك��اش »لن أخ��وض في تفاصيل إشكالّية 
الهوّية الوطنّية الّلبنانّية. في ما يتعّلق بالهوّية املماثلة، أكتفي بنقل ما قاله البطريرك 
احلوّيك في رسالته والذي يشاركه فيها جميع الّلبنانّين: التدّين، والّلغة العربّية، والنبل 
هي عناصر دائمة لهذه الهوّية املماثلة، كإرث من املاضي. من الواضح أّن البطريرك احلوّيك 
كان يستبق الرابط الذي يتوّجب تعزيزه بن الّلبنانّين حتت مصطلح محّبة الوطن وأبنائه 

حّتى ينجح لبنان«. 
وختم دّكاش خطابه بالقول »من أجل تكرمي الذكرى املئوّية األولى إلعالن ما نحن اليوم 
عليه من قّوة... يجب أن ننتقل، بشكٍل طارئ، من كتاب الواقع الّلبنانّي األسود إلى الكتاب 
األبيض الذي ينطوي على التغييرات واإلصالحات. واقترح إطالق مسابقة حول أهّم عشرة 

ابتكارات لبنانّية على مدى السنوات العشر املاضية. 
كما متّنى ومواصلة حملة جمع التبّرعات وتعزيزها وقد أطلقتها جامعة القّديس يوسف 

في العام 2020 من أجل مساعدة الطاّلب احملتاجن.


