
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

رحيل ماجد فخري 
ترك التفلسف واألستذة تحت وجع الغياب

"صمود الجامعة" خطاب السيوعية يف عيدها: 
تطوير النظام اللبناني بتحّول العقليات 

سليمان بختي

ال���راب���ع م��ن آذار 2021 في  ال��م��وت ف��ي  غ��ّي��ب 
ال��والي��ات  ارل��ي��ن��غ��ت��ون،  فرجينيا-  مستشفى 
ال���دك���ت���ور م���اج���د ف���خ���ري )1923- ال��م��ت��ح��دة، 
2021( استاذ الفلسفة الذي ترك تأثيره في 
اجيال من طلب الجامعة االميركية في بيروت 
الفلسفة فيها لسنوات.  وكان رئيسا لدائرة 
وعرف عنه الى جانب معاييره البحثية الصارمة 
كما  مريديه.  مع  وتعاطفه  وتواضعه  دماثته 
وبرينستون  ج��ورج��ت��اون  ج��ام��ع��ات  ف��ي  دّرس 

ويوسي ال اي في الواليات المتحدة. 
ول����د م���اج���د ف��خ��ر ال���دي���ن ف���خ���ري ف���ي ق��ري��ة 
الزرارية بجنوب لبنان في العام 1923 وتخرج 
بماجستير في الفلسفة من الجامعة االميركية 
واعتنق  م��ال��ك  ش���ارل  ي��د  على  1947. درس 
الكاثوليكية بتأثير منه. ونال الدكتوراه من 

جامعة ادنبره في اسكتلندا في العام 1949. 
ساهم ماجد فخري في العديد من المؤلفات 
بالعربية:  منها  ن��ذك��ر  الفلسفي  ال��م��ج��ال  ف��ي 
"ارسطو" 1958، "رسائل ابن باجه االلهية" 
العربي" 1970،  1968، "دراس��ات في الفكر 
"اب���ع���اد ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ل��س��ف��ي��ة"1980، "ت��اري��خ 
الفلسفة اليونانية"1991، و"دراسات جديدة 
في الفكر العربي" 2007. باالنكليزية: اصدر 
كتابه "تاريخ الفلسفة االسلمية" الذي عرف 
ذي��وع��ا واس��ع��ا ف��ي ال��غ��رب وص����در ع��ن جامعة 
ك��ول��وم��ب��ي��ا وت���رج���م ال���ى 8 ل���غ���ات. ون��ق��ل��ه ال��ى 
ال��ي��ازج��ي تحت ع��ن��وان "ت��اري��خ  العربية ك��م��ال 
حتى  الثامن  ال��ق��رن  منذ  االسلمية  الفلسفة 
يومنا ه���ذا". ول��ه ايضا "الفكر االخ��لق��ي في 
االس��������لم" و"ال��ف��ل��س��ف��ة االس����لم����ي����ة") دل��ي��ل 
ال��دور  ال��ى  الباحث  فيه  ويشير  للمبتدئين(. 
الذي لعبته الفلسفة العربية في حفظ الفكر 

ال��ي��ون��ان��ي وف���ي نقله ال���ى ال��غ��رب ما 
بين سنة 800 و1200. واثار كتابه 
ال��ن��ق��د ل��ج��ه��ة ت��س��م��ي��ت��ه ال��ف��ل��س��ف��ة 
االسلمية وليس الفلسفة العربية 
ع��ل��م��ا ان���ه ادرج ف���ي ك��ت��اب��ه اس��م��اء 
ف���لس���ف���ة م����ن غ���ي���ر ال��م��س��ل��م��ي��ن. 
للكتاب  تسميته  البعض  وي��ع��زو 
"تاريخ الفلسفة االسلمية" لدعم 
وت��ش��ج��ي��ع وب��ط��ل��ب م�����ن  ج��ام��ع��ة 
الكتاب.  ن��ش��رت  ال��ت��ي  كولومبيا 

وله ايضا "اب��ن رش��د" و"ال��ف��اراب��ي". وك��ان في 
لجنة التفاهم االسلمي المسيحي في جامعة 
ج���ورج���ت���اون. ل��ك��ن م���اج���د ف���خ���ري ك����ان يعتز 

بترجمته "القرآن" الى االنكليزية. 
اس����ت����ط����اع م�����اج�����د ف�����خ�����ري ف�����ي م��س��ي��رت��ه 
والمحاضرات  )الكتب  والتأليفية  االكاديمية 
في  عميقا  يحفر  ان  والمؤتمرات(  وال��ن��دوات 

ال���ف���ك���ر االس����لم����ي ال���ع���رب���ي ب��اح��ث��ا 
وم����ؤرخ����ا ع��ق��لن��ي��ا ف����ي االت����ج����اه����ات وال����رم����وز 
والمعالم واالبعاد. وهو من الجيل الذي صنع 
اس���ط���ورت���ه ب��ال��ك��د وال���ت���ع���ب وال���س���ه���ر وس��ب��ر 
االغ�������وار، وق�����ّدم ل��ج��ام��ع��ت��ه ول��ب��ل��ده ول��ب��ي��روت 
الصدى الطيب المضفور باالصالة والشمولية 

والعمق والرصانة واالنجاز. 

"النهار" 

ف���ي ع��ي��د م����ار ي���وس���ف، ش��ف��ي��ع ال��ج��ام��ع��ة، 
حدد رئيس جامعة القديس يوسف في 
خطابه السنوي مكامن الخلل في مسيرة 
األخلقّية  "أزم��ات��ن��ا  ألن  وديمومته  لبنان 
إلى  المتعّددة،  والسياسّية واالقتصادّية 
بيروت،  مرفأ  ف��ي  االن��ف��ج��ار  جريمة  جانب 
ع���ّرض���ت وال ت�����زال ت���ع���ّرض ل��ل��خ��ط��ر ح��ي��اة 

شعب بأكمله ومستقبله ومصير أّمة".
ي���ع���ول األب س��ل��ي��م دك�����اش ع��ل��ى دور 
الحوار ونعمة اإلصغاء الى اآلخر بعيدًا عن 
مع  التواصل  من  مقاربة طائفية تحد  أي 

اآلخر.
يتناول األب دكاش  السياق،  في هذا 
األك���ادي���م���ي���ة  وأس����رت����ه����ا  ال���ج���ام���ع���ة  دور 
وتضامن  بصلبة  ال��وق��وف  ف��ي  والطالبية 
وأخ������وة ل��خ��دم��ة ال��م��ج��ت��م��ع ألن"ج��ام��ع��ت��ن��ا 
بناء  أج��ل  م��ن  دائ��ًم��ا  ومتضامنة  إنسانّية 

 

ّ
اإلن����س����ان ف��ي��ن��ا، م���ن أج����ل ط���ّلب���ه���ا وك���ل
ْسرتها، وإاّل فلن تكون جامعة يسوعّية، 

ُ
أ

وفقًا لما جاء في خطابه".
اللفت في خطابه السنوي، الذي يأتي 
الزمن الصعب غير المسبوق في  في هذا 
لبنان وعلى وقع جائحة كورونا، أنه إنطلق 
م��ن ع��ن��وان أك��ادي��م��ي وط��ن��ي بإمتياز وهو 
ال��غ��د: صمود  "م��ن أج��ل أن يعيش لبنان 

الجامعة". 
ف���ي م��ق��دم��ة خ��ط��اب��ه، ي��ع��ك��س دك���اش 
م���ع���ادل���ة ج���وه���ري���ة إع���ت���م���دت���ه���ا ال��ج��ام��ع��ة 
بواسطة  "ال��ش��ف��اء  على  فعليًا  قامت  وه��ي 
التضامن"، مشيرًا  الى "الجامعة لم تترّدد 
وال��ط��لب��ّي��ة،  التعليمّية  أس��رت��ه��ا  م��ن خ��لل 
وكذلك من خ��لل مستشفى "أوت��ي��ل ديو 
دو فرانس، في أن تكون في الطليعة من 
المتضّرر  لشعبنا  المساعدة  تقديم  أج��ل 
من جّراء األزمات والجرائم التي يرزح تحت 
األم��س، سنكون  اليوم، كما في  وطأتها؛ 
في الصفوف األمامّية من أجل التعبير عن 
تضامننا باألفعال وليس بالكلمات فقط".  
ب��ع��د ت��رح��ي��ب��ه ب���ق���رار ال���ب���اب���ا ف��رن��س��ي��س 
تكريَس "سنة مخّصصة للقّديس يوسف" 
خص األب دكاش جانبًا مهمًا في خطابه 
إلنعدام األخلق في صميم األزمة "فاليوم، 
ل��ي��س��ت أزم����ة ال���وب���اء وال��ك��ارث��ة ال��س��ي��اس��ّي��ة 
��دة ه��ي التي 

ّ
واألخ��لق��ّي��ة وال��م��ال��ّي��ة ال��م��ع��ق

د مدَّ جذورنا بالزخم الحيوّي"، مذكرًا 
ِّ
َعق

ُ
ت

"بما قالته "ثورة 17 تشرين األّول بصوت 

ع��اٍل: إّن مجتمعنا يحتاج إلى األخ��لق، وال 
توجد أخلق بدون عقاب.... 

عكس دك��اش في خطابه خشيته "أن 
ت��ؤّدي سلسلة الحوادث إلى ظهور "جيل 
ض��ائ��ع"، وه���ذا ي���ؤّدي إل��ى "ج��ام��ع��ة تفتقر 
إل��ى ق��واه��ا ال��ح��ي��وّي��ة"، معتبرًا أن  "وْح���َده 
مه هيئات 

ّ
التضامن االجتماعّي الذي تنظ

غ��ي��ر ح��ك��وم��ّي��ة وأش���خ���اٌص ن��زي��ه��ون وذوو 
 بمجموعات من طّلب 

ً
سوة

ُ
نّياٍت حسنة، أ

وْح��ده  ي��وس��ف،  القّديس  جامعة  مي 
ّ
ومعل

إنقاذ  اس��ت��ط��اع ويستطيع  ال��ت��ض��ام��ُن  ه��ذا 
الجريمة  ه��ذه  م��ن  اللبنانّيين  م��ن  ال��ع��دي��د 

المستمّرة".
ف���ي ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي م���ن خ��ط��اب��ه، وق��ف��ة 
م�����ع ش�������روط وج�������ود ل���ب���ن���ان ف�����ي م���ئ���وّي���ت���ه 
النظام  أّن  إليه، "صحيح  بالنسبة  الثانية. 

 

السياسّي اللبنانّي يجب أن يتطّور، إاّل أّن
ل العقلّيات  َدورنا كجامعة هو تشجيع تحوُّ
حول  اللبنانّيين  بين  إجماع  إل��ى  للوصول 

تشكيل لبنان اآلتي". 
"وال���ع���ج���ز ع���ن إق���ام���ة ح������وار،" وف���ق���ًا ل��ه، 
 م��ا ت��س��ع��ى إل���ى ف��رض 

ً
"ي��ع��ن��ي أّن ج��م��اع��ة

إرادتها على ُمجمل الوطن، أو تسعى إلى 
عزل نفسها عن اآلخرين، وهو األمر الذي 
ي���ه���ّدد ال��م��ي��ث��اق ال���وط���ن���ّي ووج������وَد ل��ب��ن��ان 
ق����ال:" س��َي��ت��ع��ّي��ن على  م��ط��ل��ق��ة".  كقيمة 
مع  الشائكة،  القضايا  معالجة  الحوار  هذا 
وحَدها  اللبنانّيين  مصلحة  على  الحفاظ 

وَرفاِههم ومستقبلهم".
ك��ي��ف ي��ن��ع��ك��س ال����واق����ع ال����م����أزوم على 
تحديات الجامعة؟ الجواب في قسم ثالث 
ع����رض دك�����اش ف��ي��ه ل��ت��ح��دي��ات ال��ج��ام��ع��ة 
الثلثة مشيرًا الى "أن جامعتنا، ليست في 

 

ٌ
 شيء جامعة

ّ
لبنان فقط، ولكّنها قبل كل

ال��ح��ادي والعشرين  ال��ق��رن  م��ن أج��ل لبنان 
كما كانت دائًما... بتعبير آخر، هي ترغب 

 

التعددّي ت��ك��ون ف��ي خ��دم��ة لبنان  ف��ي أن 
ه�����ذا، ول���ك���ّن ال���م���وّح���د، ول���ب���ن���ان ال��م��ن��ف��ت��ح 
رسالته،  في  ر 

ّ
المتجذ العالم،  على  ا  ثقافّيً

اإلنسانّية، ولبنان  بالقيم  قه 
ّ
وحّريته وتعل

المواهب والمهارات". 
وق�����ال: "ل����ن ت��س��م��ح ال��م��ؤّس��س��ة - ال��ت��ي 
أن  يجب  التي  الشهادات  بمستوى  تهتّم 
بنشر   - المعابد  لتّجار  الجامعات  تقّدمها 

 

أكاديمّي بعمق  تتمّتع  التي ال  الشهادات 

 

��د،" مشيرا ًال���ى أن��ه "ح��ّت��ى ف��ي خَضّم
َّ
م��ؤك

 

ً
 دبلوم قيمة

ُّ
ك��ل أن يكون  نا 

ُ
األزم���ة، هدف

مضافة لحاملها وِلصورة بلِدنا". 
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