
مار روكز في السنوي بعيدها احتفلت يوسف يس جامعة القدّ

املفتوحة" و"التعددية العضوية" لـ"الديموقراطية شاموسي:
يوسف يس القدّ جامعة احتفلت
عــلــى بـــعـــيـــد شـــفـــيـــعـــهـــا أمــــــس جــــريــــًا
الــعــلــوم م ـــــرَ حَ عــادتــهــا كـــل ســنــة، فـــي
غـــداة مـــار روكـــــز، والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي
جان األب األسبق، توديعها رئيسها

دكروييه.
وضــــــــــمّ الـــــلـــــقـــــاء أهــــــــل الــــجــــامــــعــــة،
رينه األب الجامعة رئيس مهم يتقدّ
األب الــفــخــري شــامــوســي، ورئــيــســهــا
واألمين الرئيس، اب ونــوّ بو، عَ سليم
ـــات، ومـــديـــرو الــــعــــام، وعــــمــــداء الـــكـــلـــيّ
واألحــــــــرام والـــفـــروع الــمــعــاهــد الــعــلــيــا
٨٠٠ أستاذ  على يزيد وما ة، الجامعيّ
ومعاهدها الجامعة ات كليّ من قدموا
في ومــن فــروعــهــا العليا فــي بــيــروت،
في وشــارك وطرابلس. وزحلة صيدا
ب الــجــامــعــة، طــــالّ ــل

ّ
الــلــقــاء وفــــدٌ يــمــث

اإلدارة مـــن ــفــيــهــا
ّ
ــل مــوظ

ّ
ووفـــــدٌ يــمــث

والفروع األحــرام سائر ة ومن المركزيّ
"اوتيل إدارة ل

ّ
يمث ووفــدٌ ة، الجامعيّ

حاد
ّ
ات رئيس وحضر الجامعي. ديو"

يس القدّ جامعة جي متخرّ ات جمعيّ
رابطات ورؤســاء واعضاؤها، يوسف
ين اللبنانيّ األعضاء الى جين،  المتخرّ
يوسف يس جامعة  القدّ مجلس عـــددٌفي أيــضــًا وشـــــارك االســتــراتــيــجــي.
الــمــهــن مـــــن الــــســــفــــراء ومــــــن نـــقـــبـــاء
مــبــاشــرة صــلــة ة الــتــي هـــي عــلــى الـــحـــرّ
من

ٌ
ومــجــمــوعــة بــنــشــاطــات الــجــامــعــة،

يساهمون الــذيــن الــجــامــعــة أصـــدقـــاء 
والمساعدات المنح برامج تمويل في
مشاريعها ويدعمون مها، تقدّ التي
من عددٍ أيضا" شارك كما وخططها.

ة. اللبنانيّ الجامعات رؤساء
السنة بحضور هذه االحتفال ز وتميّ
ة، العربيّ الجامعات حاد

ّ
الت العامّ األمين

حرص هــاشــم، الـــذي الــدكــتــور صــالــح
ف يوسُ يس دّ القِ جامعة مشاركة على

. السنويّ بعيدها احتفالها في
الــطــويــل عن بــــدأ الـــيـــوم الــجــامــعــي
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر
الجامعة رئــيــس بــه بــقــداس احــتــفــل
ـــون

ّ
يـــتـــول  مــــن اآلبـــــــاء الــــذيــــن

ٌ
ولـــفـــيـــف

ب. الـــطـــالّ ومـــرشـــدو الــتــدريــس فــيــهــا
اس انــتــقــل الــمــشــاركــون وبــعــد الــــقــــدّ
بهم ت غصّ الــذي ج الكبير إلــى الــمــدرّ
فون

ّ
يؤل الذين ا األعضاء مقاعده، وأمّ

مــجــلــس الــجــامــعــة فـــأحـــاطـــوا بــرئــيــس
وقف وبعدما ة.  المنصّ على  الجامعة
عوا استمَ الــوطــنــي، للنشيد الحضور 
وموضوعه: الجامعة رئيس خطاب إلى
ة"، والديموقراطيّ ة والحاكميّ "الجامعة
غـــــداء لــلــحــضــور وأقــــيــــم  بـــعـــده حــفــل

بالمناسبة. احتفاءً

ة الحاكميّ تحديد
ورد مـــا وفــــي مـــا يـــأتـــي بــعــض أبـــــرز
العربية إلى نقله الــذي الخطاب،  في 
فبدا (...)" العويط: هنري الدكتور
أنْ ذلـــك فــي ضـــوء لــنــا مــن الـــضـــروريّ
هــــذا الــمــفــهــوم نـــحـــاول الــتــفــكــيــر فـــي
المتعاقبة غ يَ الصِ وفي ة") ("الحاكميّ
ــات الــمــرجــعــيّ ـــد بـــهـــا فــــي الـــتـــي تـــجـــسّ
لنا ى وسيتسنّ جامعتنا. في المختلفة
التفكير، ة هذا في خلفيّ نكتشف، أنْ
جماعتنا ك في العيش المشترَ أنماط
نرغب م التي يَ القِ من وعددًا ة، الجامعيّ
اإليمان معنافي الجميع يشترك أنْ في
ن جميع مَ إلــى نقلها إلــى بها، ونتوق
هم

ّ
فلعل جدراننا...  ضمن نستقبلهم 

بها يفيدوا أنْ فــي بــدورهــم قون
ّ
يوف

بهم. يحيط ن مَ
ّ

كل
بــدء، ذي بـــادئ ــه مــن الــمــفــيــد،

ّ
لــعــل

هو ـــة" الـــقـــول إنّ مــفــهــوم "الـــحـــاكـــمـــيّ
اآلراء شــــأنــــه  فــــي تـــتـــبـــايـــن مــــفــــهــــومٌ 
مفهومًا ة" "الحاكميّ زالــت فما .(...)ٌ
كلمة ـــه

ّ
إن الــقــول يمكننا بــل غامضًا، 

تــحــديــدهــا ـــالـــة أوجــــــــه، يــخــتــلــف حـــمّ
بها: تستأثر الــتــي الــمــواقــع باختالف 
والتنمية، والحاضرة، الشركة، ومنها
،- األوروبــــــيّ ــحــاد

ّ
والــمــنــاطــق – كــاالت

والعولمة...
هــذا ــنــا عــلــى ــعْ

َ
وق ــــا نــحــن، فــلــقــد أمّ

نستحصل أنْ  رنـــا  قـــرّ يـــوم الــمــفــهــوم 
واعــتــمــادهــا بجامعتنا االعـــتـــراف عــلــى 
هذا ويحملنا . الدوليّ المستوى على

األســالــيــب ــص الــمــفــهــوم عــلــى تــفــحّ
إدارة الـــتـــي نــعــتــمــدهــا فـــي مـــمـــارســـة
ات المسؤوليّ بين والتنسيق جامعتنا،
التي األصوات

ّ
كل ومراعاة المختلفة،

أسرتنا داخل نظرها وجهة عن ر تعبّ
ة دَ مَ المعتَ ات اآلليّ عن ة، فضالً الجامعيّ
وغنيّ ة. النهائيّ الــقــرارات ــخــاذ

ّ
ات في 

الــمــقــاربــة آثـــارًا عــن الــبــيــان أنّ لــهــذه
هـــــو مـــوضـــوع بـــعـــيـــدة الـــــمـــــدى. فـــمـــا
نة معيّ

ٌ
ثقافة هــو ــمــا

ّ
إن هنا ٌالمساءلة

وطــريــقــة ـــم، ـــيَ قِ ــتــهــا، ومــجــمــوعــة بــرمّ
ك"، ــرَ الــمــشــتَ "عيشنا  ر لــتــصــوّ نة  معيّ
مفهومنا ة النهائيّ لة المحصّ في وهو
وهــــذه ـــة، لـــمـــمـــارســـة الـــديـــمـــوقـــراطـــيّ
في الزاوية األخيرة هي حجر المسألة
الذي المسبق والشرط لنا، تأمّ مجمل
ة. فكريّ صياغةٍ

ّ
لكل النقاش يقبل ال

على جامعتنا س نؤسّ أنْ يمكننا فال
ة. التوتاليتاريّ أشكال من شكلٍ أيّ
مـــن آثـــار ونــــــدرك مـــا لـــهـــذا الـــمـــوقـــف
تقوم تنا مهمّ أنّ إلــى نــظــرًا عميقة،
الـــبـــالد. هـــذ عــلــى تــنــشــئــة مـــواطـــنـــيّ
باستمرار د نردّ أنْ علينا ن يتعيّ ولكنّ
تــنــشــئــة عـــلـــى  تـــقـــوم ــتــنــا ال  مــهــمّ أنْ 
تنشئة على قــادة وزعــمــاء، بــل تقوم
يــــن األمــــرَ بـــيـــن مـــســـؤولـــيـــن، والــــفــــرق

. جوهريّ

ة الرشيدة مقتضيات الحاكميّ
هــذه دنــــا حــــدّ بــعــدمــا عــلــيــنــا اآلن، 
فهم نـــحـــاول أنْ ـــــة، لـــــيّ األوّ الــــشــــروط 
وضــعــهــا الــخــبــراء الــمــقــتــضــيــات الـــتـــي
صــيــاغــة إلــــى الـــذيـــن دعـــــوا جــامــعــتــنــا
أربــعــة ــة فــثــمّ (...) ــة أفــضــل. حــاكــمــيّ
في ينخرط ن مَ على ن يتعيّ التزامات
يأخذ أنْ الــرشــيــدة ــة الــحــاكــمــيّ مــســار 
إدارة إلى ل التوصّ هو فالمطلوب بها.
و الشكّ وإدارة د، التعدّ وإدارة الثقة،
بين العالقات إدارة وأخيرًا التعقيد،

القوى. مراكز
الـــجـــديـــدة ـــة الـــحـــاكـــمـــيّ إنّ   (...)
تستدعي اعتمادها إلــى عينا دُ الــتــي
من الــمــســتــوى هــــذا بــالــتــأكــيــد، عــلــى
اإلدارة من نفسه الوقت في التفكير،
في يجري بما أوفــى

ً
معرفة ة المركزيّ

سات هــذه المؤسّ ومــن ــســات، الــمــؤسّ
أكبر انخراطًا  فيها يعمل ــن مَ وجميع
األمر ــا وأمّ ة. العامّ الجامعة مسيرة في
من المزيد تحقيق أنّ فمفاده الثاني
ال الــشــفــافــيــة الــتــواصــل والــمــزيــد مـــن
ًا حاليّ القائمة البنى بالتأكيد بطل يُ
يغيب أالّ أخــيــرًا ويجب الجامعة. فــي 
ة التقنيّ المعطيات هــذه أنّ بالنا عن 
جميعًا نا

ّ
أن تنسينا أنْ مكنها يُ ها ال

ّ
كل

العمل نــفــســهــا. فــــإنّ ــة الــرســالــة
َ
ــل ــمَ حَ

يعني ــف يــوسُ يــس ــدّ فــي جــامــعــة الــقِ
جامعتنا، رسالة هي برسالةٍ االضطالع
ق إليه بالتأكيدالحقًا، ماسأتطرّ وهذا
أنّ د منذ اآلن

ّ
نؤك أنْ ال بدّ لنا ولكنّ

نضطلع أنْ ــا  مــنّ الــواقــع يقتضي هــذا 
شطبها أبــدًا يمكننا لــن ةٍ  بخصوصيّ
جــامــعــتــنــا، بــشــحــطــة قـــلـــم. ســتــحــافــظ
الصعوبات ورغم األزمنة، امتداد على

بداياتها. ما التزمته منذ على ها،
ّ
كل

والعيش ة، والحاكميّ الرسالة،
ك رَ

َ
المشت

ما بــالــتــأكــيــد هـــو وهــــذا األســــاســــيُّ
ضوئه فــي  ومــا تنا،  خصوصيّ ل يشكّ
وهذا س. ــمــارَ

ُ
ت أنْ ما

ً
ة حاكميّ يمكن 

ك المشترَ العيش نمط  هو األساسيّ
ة. الـــمـــخـــتـــارَ ــة زه الــحــاكــمــيّ الـــــذي تــــعــــزّ
رســالــة، غــيــاب فــي ــة فــمــا مــن حــاكــمــيّ
وما زة. مميِّ ثقافة غياب في وباختصار
ة. حاكميّ ك في غياب رَ مشتَ عيش من
اسمًا، ك رَ المشتَ العيش هذا ويحمل
في ، بدّ فال ة. الديموقراطيّ هو الحياة
بة، المكتسَ ــات الــحــريّ مــن مــا هــو أبعد
الــوقــت فــي لــنــا مــن إقــامــة بــنــى تــتــيــح
ـــخـــاذهـــا

ّ
وات ـــخـــاذ الـــــقـــــرارات،

ّ
نــفــســه ات

الثوابت مــن كبيرة
ً
مجموعة مراعين

رات. والمتغيّ
غياب في ة حاكميّ من ما " ه

ّ
إن قلنا

عرف لقد ."... زة مميّ وثقافة رسالة
فــيــه الــجــامــعــات لــبــنــان زمـــانـــًا كـــانـــت
مــن يـــكـــن ولــــــم  عـــلـــى أرضــــــــه،

ً
نـــــــــادرة

ية هوّ تحديد اإلصــرار على الــضــروريّ
جامعة وكـــانـــت الــجــامــعــة ورســالــتــهــا.
كانت بما

ً
معروفة ين  اليسوعيّ اآلبـــاء

من رســالــتــهــا عــلــيــه، وكــانــت تــمــارس
الــحــاجــة تــظــهــر غــيــر مــشــكــالت. ولــــم
ورؤيتها جامعتنا رســالــة تحديد إلــى 
،١٩٧٦ العام في لت، تحوّ أنْ بعد إالّ
وبــعــدمــا تــمّ ـــة، خـــاصّ ــة  لــبــنــانــيّ

ً
جــامــعــة

سات مــن مؤسّ كبير بــعــددٍ االعــتــراف
أطلق وعندما حولها. العالي التعليم
،٢٠٠٢ الـــعـــام ـــبـــو، فـــي عَ األب ســلــيــم 
فضي الــتــي ستُ الــنــاشــطــة الــمــســيــرة 
جامعتنا،  اعتماد ٢٠٠٩ إلى العام في
وهــي: االقــتــراحــات تــمّ إبـــراز عـــددٍ مــن
الطالب أفضل تنشئة  فــي  النجاح   -
فـــي لــبــنــان والــمــنــطــقــة، وتـــزويـــدهـــم
على للحصول لهم يؤهّ ًا حقيقيّ ًا جوازٍ
إلـــى مــرتــبــة قطب عــمــل؛ - واالرتــــقــــاء
البحث ي صــعــيــدَ عــلــى ــز ق وتــمــيّ تــفــوّ
والــتــصــنــيــف - ــــتــــكــــار؛ الـــعـــلـــمـــيّ واالب
خالل من مرموق للحوار، وذلك كمركزٍ
- ؛ اللغويّ د والتعدّ ة الثقافيّ ة الثنائيّ
وللتنشئة للتفكير كموقع واالستمرار
البيان عن  وغنيٌّ المتكاملة. الشاملة
هي بالذات هذه المهمات ما برحت أنّ
القول البديهيّ من ه

ّ
أن غير مهماتنا.

الــكــلــمــات ـــهـــا تــقــوم عــلــى عــــددٍ مـــن
ّ
إن

شرعة نسيج ل تشكّ التي ة األساسيّ
ما ة األساسيّ الكلمات فهذه جامعتنا.
ة الجوهريّ ة المرجعيّ األساسات زالــت
جامعة "ثقافة يه نسمّ أنْ يمكننا لما
هــي الــروح فتلك ــف". يــس يــوسُ ــدّ الــقِ
وتتيح جميعًا كنا تحرّ أنْ ينبغي التي
الـــواحـــدة ــة ــنــا أنْ نــخــضــع لــلــحــاكــمــيّ ل

نفسها.
د نـــــــردّ أنْ الـــمـــفـــيـــد  لـــــمـــــنَ  ـــــــــــه 

ّ
وإن

الكلمات هـــذه ٌالــيــوم عــلــى مــســامــعــنــا
جــامــعــة ــــة. فــجــامــعــتــنــا هـــي األســــاســــيّ
وهي ة، المسيحيّ المبادئ ٌتستوحي
مــرمــوق ومــركــزٌ ة، فرنكوفونيّ  

ٌ
جــامــعــة

على للتنشئة ومقرٌّ والتعليم، للبحث
ة. المواطنيّ

تستوحي
ٌ
جامعة ها

ّ
إن نقول فعندما

ــد
ّ
نــؤك ـــمـــا

ّ
فـــإن ــة، الـــمـــبـــادئ الــمــســيــحــيّ

ــكــنــا تــمــسّ ــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى فــــي ال
على وانفتاحنا ة الدينيّ تنا بخصوصيّ
التي ها،

ّ
كل األخرى ة الدينيّ الجماعات

أيّ ها
ّ
حق فــي س يــمــارَ بـــأنْ ال نسمح 

على ــب يــتــوجّ المعنى وبــهــذا تمييز. 
على

ً
رائــــدة دومـــًا تبقى أنْ جامعتنا

وحوار الثقافات. األديان حوار ٌصعيد
جــــامــــعــــة ــــــهــــــا

ّ
ـــــقـــــول إن وعـــــنـــــدمـــــا ن

هكذا ــك نــتــمــسّ ــنــا
ّ
ــة، فــإن فــرنــكــوفــونــيّ

زة المميّ لبنان ة خصوصيّ برز يُ بموقف
على انفتاحنا دون ــة الــبــتّ ــحــول يَ وال 
اللغة وفــي طليعتها  األخـــرى، اللغات
التي اللغات ة، وعلى جميع  اإلنكليزيّ
وإذ العالم.  فــي ق

ّ
التأل بنا لطالّ تتيح

: الــشــعــار د هــــذا ـــــردّ ــطــيــب لــنــا أنْ ن يَ
و ثالثيّ وطالب  ة، فرنكوفونيّ

ٌ
"جامعة

متاحة هــي أخـــرى فــرصــًا الــلــغــة"، فـــإنّ
أو بي دُ في التزاماتنا لنا وتسمح لنا،
في ر نفكّ بــأنْ ة أخــرى عربيّ فــي دول
نضطرّ أنْ غــيــر مــن خـــيـــاراتٍ أخــــرى،
الــلــغــة عـــن ــًا كــلــيّ ــي فــيــهــا

ّ
إلــــى الــتــخــل
ة. الفرنسيّ

مرموق مركزٌ جامعتنا إنّ قولنا ا وأمّ
ات. البديهيّ والتعليم، فهو من للبحث
يحجب ال ى حتّ نعمل أنْ يبقى علينا
أمدٍ منذ نفسه ضَ ـــرَ

َ
ف الــذي التعليمُ

أن إلى ة الماسّ
َ
الحاجة كثابتة، بعيد

ن ستمكّ الــتــي الــبــنــى جامعتنا د  نــــزوّ
مباهج ق أنْ تــتــذوّ مــن أوســع شريحة
تكنولوجيا قطب إنّ وجفافه. البحث
ز
ّ
أنْ يحف ونأمل رمــزًا. ل يشكّ ة الصحّ

أخـــرى مـــجـــاالتٍ فـــي ــيــن االخــتــصــاصــيّ
الــمــطــلــوبــة لــهــذه ــنــى ر الــبِ

عــلــى تـــصـــوّ
على ن ويتعيّ جامعتنا. فــي األبــحــاث
بتمويلها سنقوم التي األبحاث هــذه
تمويلها ــًا جــزئــيّ أيــضــًا ــن هــي أنْ تــؤمّ
ا
ّ
حق ها

ّ
إن تنتجه. ما بواسطة الــذاتــيّ

ة.
ّ
شاق ة مهمّ

َ
ل

مــقــرٌّ جـــامـــعـــتـــنـــا إنّ  أخــــيــــرًا  وقـــلـــنـــا 
ن ه يتعيّ

ّ
فإن ة. المواطنيّ للتنشئة على

انخرطت مــا غالبًا التي جامعتنا  على
الـــســـنـــوات فــــي صـــمـــيـــم مــــا شـــهـــدتـــه

أنْ ة، سياسيّ اضطراباتٍ من األخيرة
التي الحركة  هذه صميم تنخرط في
العنف،  أشكال

ّ
كل تحاول، بعيدًا عن

بين مــا فــي الــعــالقــات أنْ تعيد رســـم
بــالدٍ مــواطــنــيّ أنفسهم يعتبرون ــن  مَ

بعدما أنفسهم، نـــذروا وقــد  واحــــدة، 
للعمل اختالفات، من بينهم ما وعــوا
بقيت بــالدٍ أساسات بناء على إعــادة

. زمنًا طويالً قة ممزّ
أركان لنا، يبدو ما على هي، فهذه
األبــعــاد األربعة وهــي تنا األربــعــة، هويّ
أردنا إنْ أنْ نضطلعَ بها، ن يتعيّ التي
ك رَ المشتَ العيش هــذا معًا نبني أنْ
ســابــقــًا. لقد ذكــــره الــــذي أتــيــنــا عــلــى
غياب في ة حاكميّ من ما ه

ّ
إن قلنا أعاله

أردفنا ثمّ الجميع، فيها يشارك رسالةٍ
في ك رَ عيش مشتَ من ــه ما

ّ
إن فضالًقائلين ــا وكــنّ دة. مــحــدّ ة ّغــيــاب حاكميّ

كل مقتضيات وصفنا قــد ذلــك  عــن 
نحن علينا ب

ّ
الذي يترت فما ة. حاكميّ

؟ منها
كانت إذا  ــه

ّ
إن بإيجاز

ْ
فلنقل (...)

بــيــن يــدي ــعــة ــهــا مــتــجــمّ
ّ
الــســلــطــة كــل

استشارة غير من ومجلسه، الرئيس
أنّ الــجــلــيّ فــمــن ين، المعنيّ األطــــراف 
ــة حــاكــمــيّ نــظــام ذلــــك ســيــقــودنــا إلــــى
نهاية فــي ــفــضــي يُ ــط،

ّ
شــديــد الــتــســل

هاوفقًا
ّ
كل األمور تسير إلى أنْ المطاف

واألوامــــر الــتــأديــب  مــجــالــس لمشيئة 
من من فوق. وعلى النقيض الصادرة
األمــور ر أخــرى لتصوّ ذلــك، فــإنّ طرقًا
يه يسمّ إلى ما بنا أنْ تفضي يمكنها
ة"، التشاركيّ ة "الديموقراطيّ البعض
ة لـ"الديموقراطيّ الصغرى األخــت أي
وهي االحــتــمــال، البعيدة  ة" التوافقيّ
أحيانًا ي  يــؤدّ ة الديموقراطيّ من نــوعٌ
ــــخــــاذ

ّ
ات عـــلـــى إلــــــى تــعــطــيــل الـــــقـــــدرة

دومًا تكون السلطات الــقــرارات، ألنّ
عن ذاك أو الفريق هذا امتناع أسيرة

.(...) ك التحرّ
السهل مــن ليس الحقيقة، وفــي
ال ة حاكميّ على العثور في ق

ّ
نوف أنْ

التقرير قطبي مــن  
ٌّ

كــل فيها ل
ّ
يعط

ن يتعيّ ما ولربّ صاحبه اآلخر. والتشاور
أنْ نعتمد المطاف، نهاية علينا، في
جــامــعــتــنــا والـــحـــالـــة هــــذه مـــا تـــمـــارســـه
هــذه الصيغة من فـــإنّ منذ ســنــوات.
رهـا، نطوّ بنا أنْ التي يحسن ة الحاكميّ
تــشــبــه بالفعل بـــه، وهــــذا مــا ســنــقــوم
دعى

ُ
ت التي ة الديموقراطيّ من نمطًا

أعـــرف ــة". الــعــضــويّ ــة "الــديــمــوقــراطــيّ
لدى فرائصهم سترتعد بعضهم أنّ
ر يتحدّ ــه

ّ
ألن المفهوم، هــذا سماعهم

من وعــــددٌ فــرانــكــو ــا كـــان  مــمّ
ً
مــبــاشــرة

قد ــة الــجــنــوبــيّ ــات أمــيــركــا ديــكــتــاتــوريّ
ولــكــن نــظــامــهــم. روه لــتــحــديــد تــــصــــوّ
ة األوروبيّ الخبراء في الشؤون أنّ فق

ّ
ات

المفهوم بهذا استأثروا بروكسيل في
ة حضاريّ فــارقــة، عــالمــة منه ليجعلوا 

بها. ينادون التي ة للحاكميّ الًالطابع، أوّ هــذه ة الحاكميّ صيغة تعتمد
مــحــدودة،

ً
ــة ديّ تــعــدّ مة

ّ
وبــصــورةٍ منظ

يها نسمّ أنْ يمكننا ة، فعليّ ها ولكنّ
تلحظ وهــي المفتوحة"،  ــة  ديّ "الــتــعــدّ
مع جرى

ُ
ت عة متنوّ مداوالت إلى اللجوء

ألغراض خدمة اختيارهم يتمّ أطراف ال
العــتــبــاراتٍ بــل دة، مــحــدّ ة  ايديولوجيّ

عليه ــفــق الــمــتّ ومـــن ــة. ــة وتــقــنــيّ عــمــلــيّ
ين المعنيّ األطــــراف اخــتــيــار أنّ  أيــضــًا 
إلى استنادًا يتمّ التشاور ال ات بعمليّ
إلى اســتــنــادًا يــتــمّ شهرتهم بــقــدر مــا

. لها(...) المشهود كفاءتهم
التشاور هذه دوائــر شــأن وإنّ من
مراعين السفينة قيادة من ننا تمكّ أنْ
مـــســـؤولـــيـــن، ــــهــــم، مـــــن

ّ
األطــــــــــراف كــــل

، نٌ بيِّ
َ
ل ــه

ّ
وإن (...) ب. وطـــالّ وأســاتــذة،

هــذا شــــأن مـــن جـــهـــةٍ أخــــــرى، أنّ مـــن
إدارة فـــــي يـــســـاعـــدنـــا أنْ  ر  ــدَالــــتــــصــــوّ ــهِ عُ الــــذي مــســتــشــفــى اوتـــيـــل ديــــو
أنّ الــجــلــيّ ــه مــن ولــكــنّ بــه إلــيــنــا. (...)
م

َ
العال هذا في هما، والتواصل التشاور

ان األساسيّ الركنان باألعباء، المثقل
. العامّ لبنائه

فــي الـــنـــظـــر إنّ : الـــخـــاتـــمـــة  وفــــــي 
مــفــاهــيــمــهــا ــة عــلــى أســـــاس الــحــاكــمــيّ
نــظــرة فــــي ر

ّ
الــــراهــــنــــة يــعــنــي الــــتــــجــــذ

المارونية الرابطة ورئيس حماده مروان والنائب بييتون دوني الفرنسي السفير
القداس. في مقدم الحضور في طبارة بهيج والنائب السابق طربيه جوزف

صايغ) (ميشال

واآلخــريــن ــم
َ
الــعــال إلـــى ــزة ــة ومــمــيّ خــاصّ

ــن مــعــيّ ر تـــصـــوّ ــي ؛ ويــعــنــي أيــضــًا تــبــنّ
إقــامــة ويــعــنــي أخــيــرًا ــة، لــلــديــمــوقــراطــيّ
هــذا تــتــيــح بــنــى لــلــتــشــاور والـــتـــواصـــل
إليه ع 

ّ
نتطل الـــذي ك  ــرَ الــمــشــتَ العيش 

حين ــنــا
ّ
الــبــيــان أن عــن جميعنا. وغــنــيٌّ

التي للمسألة المختلفة األبعاد رنا
َ
ك

َ
ذ

؛ الً أوّ جامعتنا في رنا فكّ بالنا، تشغل
"أوتيل مستشفى أيضًا ــرنــا

َ
ك

َ
ذ ولقد

أنّ أيــضــًا الـــواضـــح مــن ــه ديــــو". ولــكــنّ
ودعمهايعنيان، السياسة اعتمادهذه
ة الجامعيّ أسرتنا أعضاء ذلك عن فضالً
وجميعَ ضمنهم القدامى، ومن هم،

ّ
كل

ون معنيّ ــهــم
ّ
أن يـــروا أنْ يمكنهم ـــن  مَ

الــمــنــظــومــات فـــي بــمــســألــة الــتــفــكــيــر
كالجامعات األعباء، الثقيلة ة االجتماعيّ
يكون أنْ فينبغي والمستشفيات.
بــهــذا ــعــنــى

ُ
ت انــــخــــراط األطـــــــراف الـــتـــي

على أكبر انخراطًا التفكير من  النوع
سعيها يكون ، وأنْ الوطنيّ المستوى
البالد سات مؤسّ صميم في العمل إلى
ة نيّ هْ المِ الهيئات خالل من ة، الحيويّ
السياسيّ الــشــأن ترعى التي والبنى
من أيضًا نفسه وبالمقدار البالد، في
من ــة، الــحــكــومــيّ خـــالل الــهــيــئــات غــيــر

الجامعة، مجلس أقرّ لقد ات. البديهيّ
ــة خــاصّ وثــيــقــة فــي مــطــلــع هـــذا الـــعـــام،
تعتمد ة، بيّ الطالّ الهيئات  بانتخابات
ة. النسبيّ على يــقــوم ًا انتخابيّ نظامًا
ردود الخيار أثار هذا الواضح أنّ ومن
النقاش وأطلق ومعترضة، بة مرحّ فعلٍ
التفكير إطار ع ووسّ اه، نتمنّ ا كنّ الذي
ــــن هم مَ فــشــمــل فــيــه إلــــى أبــعــد مــــدى
ة القضيّ هذه إنّ جامعتنا. أحرام خارج
الكثير الذي من الكثير نة عيّ إالّ هي ما

به. القيام يمكننا
بها لـــيـــؤول ــس جــامــعــتــنــا لـــم تــتــأسّ
بــاســتــمــرار ـــل نــفــســهــا األمـــــر إلــــى تـــأمُّ
بـــالـــذات. عــقــيــمــة ــة إعـــجـــاب فـــي عــمــلــيّ
هنا وجــودهــا من ة الحقيقيّ الغاية إنّ 
أنْ ين الجنسَ من بها ن طالّ تمكّ أنْ هو
وا، ويشعّ روا، ويفكّ لوا، ويعمَ موا،

َّ
يتعل

التي والمنطقة بالدهم خير أجل من
نكون ون ألنْ مدعوّ فيها. فنحن نحن
جديدة  عــوالــم

َ
بــنــاة معنا ــن هــم  مَ

ّ
لكل

مجتمعاتنا فننتشل معهم، قيمها
ُ
ن

ــل
ّ
تــعــط الــتــي مـــن اإلعــــاقــــات الــمــريــعــة

ــرة. الــمــدمّ انحرافاتها ومــن مسيرتها، 
وهــذا هو كثير،

َ
ل انــجــازه  المطلوب إنّ 

عملنا".
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