
ا  كّ قدسّي لآلداب، يلقيها الربوفسور سليم د رة التذكارية لربانمج أنيس الـم  احملاض
اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت، وعنواهنا "اجلامعة األمريكّية واجلامعة 

تشرين الثاين  8اليسوعّية يف بريوت، العمق التارخيي لرسالتيهما الرتبويّة وآفاق املستقبل، يف 
، يف B1، الساعة السادسة مساًء، يف قاعة حماضرات كوليدج هول 2017)نوفمرب( 

 األمريكّية يف بريوت.اجلامعة 
 

 عندما استقبلت اجلامعة األمريكّية الرهبان اليسوعّيني: مدخل

س العميق إىل الصديق الدكتور فضلو خوري، الرئيس الساد أوّد بدايًة أن أتوّجه ابلشكر
اليت أّسس خالهلا الدكتور ، 1866منذ السنة  ،عشر للجامعة األمريكّية يف بريوت

اجلامعة  1921يف السنة  اليت ستصبح الحًقا السوريّةاإلجنيلّية س الكلّية بلل دانيا
ضون هبذه س قائاًل : "إذا كان اللـه والبشر يرتتنّبأ عنها بلواليت بريوت األمريكّية يف 

س إىل دانيال بل). الشرق" Yale "يل"أو  "أمهرست"ّّنا سوف تصبح سؤّسسة ف امل
(. فالشكر له إذ BFP. ACA، )(1862الربوفسور ويليام اتيلر، سوق الغرب، شباط 

نا من حيث يحتّدث عن موضوع شّيق يتناول جامعتأيستضيفين يف هذه األمسّية لكي 
ه الربوفسور لتيهما الرتبويّة وآفاق املستقبل. وإّّن أزيد من امتناّن ابّّتاالعمق التارخيي لرسا

آمل أن أكون ب، فاندر البزري الذي يستضيفين يف إطار برانمج أنيس املقدسي لآلدا
 مع تطّلعات هذا الربانمج. افقً موا يف مداخليت

ه  قّلما مّت التطّرق إليه يف السابق وله أبعاده ودالالت عن موضوع أوّد أن أبدأ احلديث
ن حدًًث ألنّه كا منهعمره أكثر من مئة سنة وال بّد من استذكاره وأخذ العربة  أصبحو 
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أغلقت السلطات  1914يف السنة . اإلجنيلّية واجلامعة اليسوعّيةبني الكلّية بّدل العالقة 
كنيسة املعروفة ّن الوحّولتها إىل ثكنة عسكريّة حىت إ العثمانّية جامعة القّديس يوسف

  ء اليسوعّيونُهّجر اآلاب إذ مركز إداريّ حتّولت إىل  يف بريوت حتت اسم القّديس يوسف
ن ديرهم يف بريوت ، مارتباط اجلامعة ابلدولة الفرنسّيةخصوًصا الفرنسّيون منهم نظًرا إىل 

قّيني من يلجأون إليه. بعض املشر بيٌت وهو دير اجلامعة يف شارع اجلامعة ومل يعد هلم 
ويس شيخو األب لو  األب صاحلاّن يف أبنية اتبعة للجامعة مثل قابعنياب ء بقوا آلا

كتبة ارًسا عليها وعلى ممسؤّسس املكتبة الشرقّية الذي استطاع أن يفرض نفسه ح
هم  ىل أين رحل اآلاب ء الفرنسّيون اليسوعّيون ومن استضاففاملخطوطات الثمينة فيها. 

يف رسالة كتبها  س؟ يقول فريديريك بل عة األمريكّيةسوى املرسلون املسيحّيون يف اجلام
 يفبوست "هل تتصّورون أّن بيت الدكتور  : 1914 (نوفمرب)تشرين الثاّن  30يف 

ا قد حتّول إىل ملجأ لآلاب ء اليسوعيني ولإلخوة الفرنسّيني حيث أكلو اجلامعة األمريكّية 
ذلك ما حدث ابلتمام. أّما جامعة القّديس  ؟ وشربوا يف قاعة طعام الويست هول

يوسف اجلليلة مع مكتبتها العظيمة ذات املئة ألف كتاب فهي اليوم غنيمة احلرب بني 
هم زّع اآلاب ء يف احلََرم، وُجّلهم يسكن يف خمتلف أبنية اجلامعة، و قد تو لأيدي األتراك. و 

 Fred Bliss, Letter November 20th, 1914, Howard Bliss) ممتنون لتلك الضيافة".

Collection AUB, Archives وُيضيف مقال آخر يف املوضوع نفسه إّن "بعض طاّلب .)
 "فيها دراساهتم ملواليكالسوريّة اإلجنيلّية  جامعة القّديس يوسف التحقوا بكلّيات الكلّية

(Vahid Behmardi, Djemal Pacha and the Syrian  Protestant College during the World 

War, Al Abhath Magazine 2002-2003, p. 147-148.  ) . 
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 1919السنة  حىت 1914معة اليسوعّية يف السنة الكارثة اليت حّلت على اجلا تلك
كلّييت احلقوق واهلندسة كمدرستني   1913وهي اليت كانت قد أطلقت يف السنة 

لتحديد يف شخصّيات اإلرسالّية األمريكّية واب عنائهافرنسّيتني، وجدت من خيّفف من 
يف اجلامعة األمريكّية. ال أوّد أن أتوّقف كثريًا عند أحد الدوافع اليت  اهل زمال ءعرب 

ربوتستنتّية جلمع التربّعات وإلنشا ء الكلّية ال واليسوعّيون لون املشيخّيوناستخدمها املرس
نتشار اإل الواحد من خطر ختويفالسوريّة وجامعة القّديس يوسف يف بريوت من حيث 

باق الكاثوليكّية البابويّة من خطر إط والثاّن ،والشرق يف جبل لبنان البيبليشيالربوتستنيت 
رة فهناك أدبّيات عديدة وصفحات كثرية تتحّدث عن نظ ! ي الشرق قاطبةعلى مسيحيّ 

يوّحد عّما  ليوما العداوة املتبادلة بني الفريقني نعرفها جّيًدا إالّ أنّنا نرتكها للتاريخ فنجمع
 دخل يف احلوار البّنا ء ال عن الفرقة والتباعد.ويُ 
 

 البداايت مقّدمة :
كانون الثاّن   27س اليت نشرها ابنه، نقرأ إنّه بتاريخ ل بلايف مذّكرات وملّفات داني

الّلجنة اإلحرتازيّة للمجلس األمريكّي يف بوسطن إقامة "مسؤّسسة ، قّررت 1862)يناير( 
  الشرق األدىن نطقةمبسبب التماس أدبّية تّتسم مبستوى رفيع وعاٍل" لألسباب التالية : "

فّر منه، وكان من الضروري أّن يكون كان إنشا ء مسؤّسسة ذات مستوى عاٍل أمًرا ال م
  (1)أّول من يبادر إىل إنشائها من الربوتستانت وليس من اليسوعيني."

                                                        
1. Bliss, Daniel, 1823-1916, The reminiscences of Daniel Bliss p. 167-168. 
https://ia600203.us.archive.org/1/items/cu31924011492463/cu31924011492463.pdf 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bliss%2C+Daniel%2C+1823-1916%22
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الذي  Cornelius Van Dyckنتذّكر أيًضا النكتة الشهرية اليت قاهلا كورنيليوس فان ديك  
أشار و أعلن، وهو يف طريقه حنو صيدا، أنّه يّتجه إليها من أجل "إنشا ء أربع مدارس". 

لى عأنّه سيُنشئ مدرستني، واحدة للبنني وواحدة للبنات وأنّه  املستغربنيإىل حماوريه 
ة أّن الفرنسيني سوف يفعلون الشي ء نفسه على الفور ويفتحون يف صيدا مدرس يقني من

 4تم[ قائاًل: "سأكون مسسؤواًل عن إنشا ء نني وأخرى للبنات. وهكذا، ]خيللب
  :، عن علم أم من دون علماخمطئً  كان  الطبيب البارز واملستعرب . ولكنّ (2)مدارس"

 1855ون قد سبقوهم. فاملدرسة اليسوعّية يف صيدا افتُِتَحت يف العام كان اليسوعيّ 
  ، مع مقّر إقامة هو مبثابة مركز إشعاع مسؤثّر يف جبل عامل.1862ومنذ العام 

أان  -، نوًعا من ااحماكاة ابختصار، سوف تفهمون : كما الحظ العديد من الباحثني
جهة ال يتوافق مع و  من "التنافس" أو "املنافسة" الذيستخدم هذا املصطلح بداًل أ

 ذلك توجد حماكاة بني مسؤّسستينا، ويسعدّن -نظري، كما يبّينه حضوري اليوم بينكم 
، ألّّنا تعود ابلنفع على اجملتمع ااحمّلي وتساهم يف بقا ء لبنان وأتثريه اإلقليمّي والدولّ 

 .سؤّسستنياملاليوم كما يف القرن التاسع عشر عندما مّت إنشا ء 
لعثمانّية حد مناطق اإلمرباطوريّة اأن العشرين، "كان لبنان إىل حّد بعيد منذ بداية القر ف

ما تقّدًما يف جمال التعليم الشعيّب. وكان حمو األّمية منتشًرا جدًّا يف البالد، وال سيّ  األكثرَ 
. أذكر الراحل كمال صلييب الذي لست (3)يف جبل لبنان وبريوت وصيدا وطرابلس"

 ستاذ يف جامعة القّديس يوسف، الراحل مسري قصري الذي اغتيلحباجة إىل تقدميه، واأل
                                                        
2. ["Well," he retorted, "I shall set up one school for boys and one for girls. The French are sure to follow suit with 

one school for boys and one for girls, and so I will have been responsible for establishing four schools."] 

https://www.aub.edu.lb/ulibraries/about/Pages/beginning.aspx 
3. Kamal Salibi, Histoire du Liban du XVIIe siècle à nos jours, Paris, Naufal, 1988, p. 248. 

 تاريخ لبنان من القرن السابع عشر حتّي اليوم 

https://www.aub.edu.lb/ulibraries/about/Pages/beginning.aspx
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، يلفت انتباهنا إىل حقيقة أّن "بني روما وبوسطن... تصبح بريوت 2005يف العام 
املستوعب املفّضل يف بالد املشرق هلذا التخّصص ... ويبدو نشاط املرسلني يف طليعة 

جلامعّية يف ذلك من تطوير للرتبية ااملهارة نفسها اليت جيري بلورهتا ... مع ما يصاحب 
. هذا التجديد، وهذا البحث عن التمّيز األكادميّي، كما هو معرّب عنه اليوم، (4)الغرب"

يقوم على تقّدم العلوم ؛ ويف منطقتنا على وجه اخلصوص، يقوم أيًضا على التجديد 
فهم  وإّّن أقّدم لكم رقًما واحًدا تستطيعون من خالله الدييّن وعلى البعثات الرسولّية.

الواقع الرتبوي الذي أنشأه املرسلون يف ّناية القرن التاسع عشر. فبحسب جمّلة 
مدرسة عاملة يف ذلك الوقت، سّتون ابملاية منها  1473كان هنالك   "املقتطف"

 ة.ابملاية لإلرسالّيات اإلجنيليّ  أربعونلإلرسالّيات الكاثوليكّية و 
وسأعود إىل هذه الطريق الطويلة واملسارات التارخيّية املوازية للمسؤّسستني أّواًل، وعلى 
حتّدايهتما املشرتكة اليوم. والعرض اإلمجاّل الذي أقرتحه ال يصبو أبّي حاٍل من األحوال 
إىل الشمولّية، ألنّه يكاد يكون من املستحيل عرض مسامهات كّل من اجلامعتني، وهي 

ت غنّية جدًّا يف خمتلف اجملاالت منذ إنشائهما. املقصود من هذا التوليف أو مسامها
العرض اإلمجاّل أن يكون تفكريًا من أجل فتح النقاش حول ماضينا، بل وأكثر، حول 

 .مستقبلنا
 
 

                                                        
4. Samir Kassir, Histoire de Beyrouth, Fayard, Paris, 2003, p. 241 et 240. 

 تاريخ بيروت
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 القسم األّول : عالمات مضيئة من زمن التأسيس
 اجلامعة األمريكّية يف بريوت –أ 

سي للبناية عند وضع احلجر األسا ،دانيال بلس للجامعة األمريكّية األّول الرئيسلقد عرّب 
لة احلرّة وعن غايتها النبيعن سياستها التعليمّية  ،1871السنة  األوىل الرئيسّية فيها

ن م: "إّن هذه الكلّية تفتح أبواهبا جلميع الطاّلب على اختالف ظروفهم وطبقاهتم بقوله
أكان   ءواكّل إنسان، س  تابعّية أو العرق أو الدين. ويستطيعدون أي اعتبار للون أو ال

أكان مسيحيًّا أم يهودايًّ أم مسلًما أم وثنيًّا، أن يدخل   ءسود أم أصفر، وسواأبيض أم أ
هذه الكلّية ويفيد من كّل ما تقّدمه هذه املسؤّسسة من خدمات مّدة ثالث أو أربع أو 
مثاّن سنوات وخيرج منها وهو يسؤمن إبله واحد أو آبهلة عديدين أو ملحًدا ال يسؤمن إبله. 

ن هرانينا على أرض هذه املدرسة مّدة مولكن يستحيل على أّي إنسان أن يقيم بني ظ
ب يعرف األسس واألسبادون أن من دون أن يعرف احلقيقة اليت نسؤمن بـها و من الزمن 

 ".ةاليت تدعوان إىل هذا اإلميان ابحلقيق
يقول الدكتور فيليب حيّت يف "اتريخ لبنان منذ أقدم العصور التارخيّية إىل عصران 

إّن اجلامعة  ،يف اجلامعة األمريكّية الفنون كلّيةقدامى  والدكتور حيّت هو من  ،احلاضر"
غة التدريس يف ل غة العربّيةيف احلفاظ على الرتاث القومي يف جعلها اللّ  حرصها ّتّلى

ند ة للجامعة ع( وذلك كتبه دانيال بلس يف الشرعة األساسيّ 552ابدئ أمرها )ص. 
تخّلي عن هذا للاضطّرت  ،نفسهمستنًدا إىل كالم بلس  قول حيّت ي ،نشأهتا. " لكّنها

اليت   ألسباب عديدة منها تنوّع اجلنسّيات على حّد قول بلس نفسه، التقليد اجلميل
كانت تتمّثل على أرض اجلامعة، ومنها صعوبة إجياد املعّلمني من ذوي اخلربة الكافية 
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ركب مبغة العربّية، وصعوبة إجياد الكتب املدرسّية وختّلف العربّية ذاهتا عن اللحاق يف اللّ 
(. والواقع أّن اهليئة التعليمّية األوىل كانت Bliss Reminiscences p. 215العلوم والفلسفة )

نيليوس ر كو ني أّن  دانيال بلس نفسه يف ح دغة العربّية الفلسفة واألخالق على يس ابللّ تدرِّ 
غة اللّ  اللغة الفرنسّية وانصيف اليازجي فرينكان يدّرس علم الفلك ويدّرس   دايك فان

الشيوخ "يقول براين فان ده مارك يف كتابه و احلساب والعلوم.  الشدوديالعربّية وأسعد 
 الكلّية على نقيض املدارس الدينّية كانت تشّدد على التفكري العقالّن "إنّ  "األمريكّيون

والنقدي أكثر من احلفظ غيًبا. إّّنا مل تكن متأل رؤوس الطاّلب ابملعلومات بل إّّنا  
كيف   . أّما بلس ف نّه كان يعرفيف ينّظمون املعلومات ويفّسروّناكانت تعّلمهم ك
ا يف الصّف ها. إنّه كان جيربهم على التفكري عاليً الطاّلب وكيف يسؤثّر فييصل إىل عقول 

الكلّية السوريّة اإلجنيلّية حتّولت . "(49وحيّثهم على املناقشة احلرّة يف كّل موضوع )ص. 
من )نوفمرب(  شهر تشرين الثاّن من سم اجلامعة األمريكّية يف بريوت يف الثامن عشراإىل 

ذي انطلق ّية ف ّن قسم الطّب يف اجلامعة الغة العرب. وخبصوص التعليم ابللّ 1920السنة 
غة يف التعليم وكانت املراجع والكتب أتيت من هذه اللّ أيًضا عتمد إ 1867يف السنة 

القاهرة وكان وَضعها كبار االختصاصّيني املصرّيني يف بداية القرن التاسع عشر. وقسم 
ألمريكّية امعات االطّب هذا كان على مستوى رفيع وعلى أربع سنوات يف حني أّن اجل

ال التطبيق جمخيّص يف ما  يف أمريكا كانت تكتفي بثالث سنوات من التعليم. أّما 
قّدم التكنولوجيا . إاّل أّن تيف بريوتعلى املستشفى الربوسي العلمي، ف ّن اخليار وقع 

ملضمار كتشافات احلديثة يف هذا االطبّية يف الغرب وعدم حلاق الشرق بـها وكذلك اإل 
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ائيًّا يف قسم الطّب غة العربّية حيث انتقل التعليم ّندفعت اجلامعة للتخّلي عن التعليم ابللّ 
 .ّتربة فريدة من نوعها يف هذا اجملال ُمنهًياغة اإلنكليزيّة إىل اللّ  1883يف السنة 

ل غة العربّية لغة تدريس أساسّية ترك األثر الواضح يف النفوس وشكّ ال شّك أّن اعتماد اللّ 
غة ات ابللّ وعًيا قوايًّ ثقافيًّا متّثل يف حتديد الدراس وزرعسالة قويّة إىل العرب أنفسهم ر 

ذا االنفتاح ه أّسسالعربّية الكالسيكّية والتاريخ واآلداب والشعر على أنواعها. ولقد 
قول ابايرد جورج يف ي غة العربّية توتـًّرا واسًعا بني التقليد ااحمافظ واحلداثة.الواسع على اللّ 
ة الكلّية وّفرت جوًّا من حريّة التفكري وحريّة املناقشة ساعد يف والدة القوميّ هذا اجملال: إّن 

ّية العربّية وأاتحت الفرصة هلذه القومّية أبن تتعّزز، حبيث نستطيع القول أبّن فكرة القوم
  (.       53Quoted in Kaplan, Arabists p.37) "نطالًقا من الكلّيةإالعربّية نشأت 

 جامعة القّديس يوسف -ب

العديدة يف القرن التاسع عشر، شهدت رهبنة القّديس  كما الرهبانّيات األخرى
: 1813بعد عودهتا إىل العمل يف أورواب يف السنة  عدد مرسليها إغناطيوس تزايًدا يف

 ،كاترين الثانيةحتت محاية األمرباطورة  1803حنو العام  يف روسيا[من حواىل املئة ]
وأكثر من  1864يف العام  7734، و 1829يف العام  2137أصبح اليسوعّيون 

 . (5)1900حنو العام  15.000حواىل 

                                                        
5. EDDE compte rendu : Verdeil, La Mission jésuite du Mont-Liban et de Syrie (1830-1864), Paris, Les Indes 

Savantes, 2011, Tempora - Annales d’histoire et d’archéologie, Faculté des lettres et des sciences humaines, 

Université Saint-Joseph, vol. 20. 

 (.1864-1830الرسالة اليسوعّية في جبل لبنان وسوريا )
لون الرهبنة األوسع انتشاًرا للذكوريسوعي   36،000الذروة في منتصف الستينات من القرن الماضي مع وصلت   .. وهم يشك 

http://www.marquette.edu/faith/about-the-jesuits.php 

http://www.marquette.edu/faith/about-the-jesuits.php


9 
 

ن البطاركة بطلب م يف هذا اإلطار نشأت البعثة السوريّة اجلديدة للرهبنة اليسوعّية
 ،الكاثوليك يف لبنان واستقّرت هذه البعثة يف عني تراز لإلهتمام بدروس اإلكلرييكّيني

 وإن بدأت هذه األخرية بشكٍل متواضع جدًّا.
الفرنسّي، واألخ هانز  Planchetااليطاّل، واألب بالنشيه  Riccadonaاألب ريكادوان 

Henze 1831تشرين الثاّن )نوفمرب(  14ت يف قدموا إىل بريو ، الطبيب األملاّن  .
البداايت يف غاية الصعوبة حيث أّن اليسوعّيني، التابعني لرهبنة دولّية، ال كانت 

سا كانت حينئٍذ ؛ فرنوبّية املسؤثّرة يف اإلمرباطوريّةيستفيدون من دعم إحدى القوى األور 
ذلك العصر.  اإلجناز "الفرنسّي" ابمتياز يف الذين كانت تعتربهم ابريسحامية العازاريني 

 عاش املرسلون الثالثة يف التجّرد الكامل وغالًبا ما مل أيكلوا ليسّدوا جوعهم. 
إذا كانوا قد قدموا مع فكرة تنشئة األكلريوس الكاثوليكّي ااحملّي، أو حىّت لتبشري 

عل، يعتقد األب وابلفاملسيحيني ااحمليني، مّتت بسرعة مراجعة أولواّيهتم وتعديلها. 
ريكادوان، املسسؤول عن البعثة اإلرسالّية اليسوعّية، أّن "احلاجة األوىل هلذا الشعب هي 

، بدأ إنشا ء املدارس ابلتتابع وبوترية سريعة. سوف 1837التعليم". إنطالقًا من العام 
وحّية ومنها ر أخذت يف طباعة الكتب الدينّية ال يتّم أيًضا إنشا ء املطبعة الكاثوليكّية وقد

الرتبية ف ملت أيًضا على طباعة الكتب املدرسّية.بعة اليسوعّية للكتاب املقّدس، وعالط
لى زال على نظام تفاعلي بني األستاذ والطالب، يستند عتاليسوعّية كانت تعتمد وال 

، الركائز التالية : تربية الثقة يف الذات ويف هللايستند على   (Humanisteتصّور إنساّن )
ني اإلميان ابهلل احلوار بو الرتبية الشمولّية اليت تتناول الفكر والعقل والقلب واجلسد، و 

احرتام و  ،(Cura personalisاالنتباه إىل كّل طالب مبفرده وحبسب قدراته )و والثقافة، 
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قرية منها الف مة اإلنسانّية وخاّصةتوجيه مكتسبات الطالب حنو خدو احلياة ومنّوها، 
، (magisّوق )الرغبة الدائمة يف التفو م العملّية والشمولّية، يَ والتمّرس على القِ ، وااحمرومة

غري ذي ب رأسَبَدل حشو الأمهّية التفكري الصائب و النظرة إىل املعّلم كمرافق للطالب، و 
 التعّلم التعاوّن وتعّلم التكّيف مع الظروف واألحداث.و فائدة، 

ي رسلني على إقامة مكان يف اجملتمع ااحملّي، هاألولويّة األخرى، تلك اليت ساعدت امل
الطبيب الشخصّي لألمري بشري الثاّن شهاب  Henzeالطّب. أصبح األخ هينز 

( ؛ وصلت مسعته إىل اسطنبول حيث مّت استدعاؤه ألكثر من مرّة 1798-1840)
ان عدد أعضائها سوراي، وك يف ملعاجلة مرضى كانوا أشخاًصا ابرزين. منت البعثة اإلرسالّية

مرسوم ، أقّر الرئيس العام 1843. يف العام 1864قد بلغ حواىل السّتني يف العام 
الفرنسّية. مسح القرار للبعثة اإلرسالّية ابالستفادة  Lyonإحلاق بعثة سوراي مبقاطعة "ليون" 

ّلغة الفرنسّية كلغة د المن ثروات املوارد البشريّة واملالّية هلذه املقاطعة مع احلّث على اعتما
 للتعليم والتقارب مع فرنسا.

 نقل اإلكلرييكّية اليت أتّسست يف غزير  Canuti، طلب األب كانويت 1862منذ العام 
 : "كانت بريوت قد أصبحت مدينة هاّمة تتطّلبإىل بريوت بعد حواىل عشرين سنة

سلسلة من املدارس أعلى مستوى من تلك املوجودة حاليًّا. مرّة أخرى، يف العام 
: "أعّلق أمهّية  Beckxاألب بيكس الرئيس العام إىل  Badour، كتب األب بدور 1869

كربى على التعليم والتدريس الذين يتّمان بشكٍل صحيح يف هذه املدينة اليت أصبحت 
 طق".ناط مستقبل الكاثوليكّية هبذه املمركز سوراي حبيث ال أترّدد يف رب
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. كانت املرحلة األوىل تكمن يف 1870تقّرر اإلنتقال من غزير إىل بريوت يف العام 
شرا ء أرض وبنا ء مباٍن مناسبة ألّن قاعات مقّر اليسوعّيني ومدرستهم يف بريوت مل تكن  

مّت ب املدينة.  قلكافية. حتّدد اخليار على أرٍض تقع عند أطراف املدينة، واليوم هي يف
التفاوض يف السنة نفسها على حيازهتا وذلك أبكرب قدر من السريّة. من أجل متويل 

فكرة التوّجه إىل الكاثوليك األمريكيني    Monnotمونو أمرباوز البنا ء، خطرت ببال األب 
 François-Xavierكزافييه ابيو -. مع األب فرانسواكما فعل دانيال بلس  والكنديني

Pailloux ؛ وحتتفظ 1873و  1871، سافر إىل الوالايت املّتحدة وكندا بني األعوام
شخص وافقوا على املسامهة يف "البعثات اإلرسالّية الشرقّية  80،000ااحمفوظات أبمسا ء 
وبدأت  1873تشرين الثاّن )نوفمرب(  18؛ عادوا إىل بريوت يف  للرهبنة اليسوعّية"

، بدأت ااحماضرات تُعطى يف 1875تشرين الثاّن )نوفمرب(  3للتّو أعمال البنا ء. يف 
 املبىن اجلديد الذي ضّم بشكٍل سريع كلّية الالهوت والفلسفة.

؛  على األقلّ  1872إىل العام يعود اتريخ فكرة إنشا ء كلّية للطّب لتنشئة أطّبا ء "للشرق" 
مّت  1881كانت الفكرة مدعومة ابلقنصلّيات الفرنسّية يف بريوت. يف أيلول )سبتمرب( 

اإلعالن العاّم عن قرار أتسيس كلّية للطّب والصيدلة يف بريوت، من خالل شراكة بني 
. 1883الرهبنة اليسوعّية واحلكومة الفرنسّية. نشأت الكلّية الفرنسّية للطّب يف العام 

. مّتت لدروساعيني إدارهتا ؛ واحتفظت احلكومة الفرنسّية مبسسؤولّية وُعِهد إىل اليسو 
؛ مّث أخّتذت اسم كلّية الطّب والصيدلة. يف العام 1889إضافة كلّية الصيدلة يف العام 

، وعلى إثر مفاوضات مطّولة أجراها مستشار الكلّية، إعرتفت الدولة العثمانّية 1898
ة القّديس األطّبا ء والصيادلة يف جامعمبوجبها ل صحيلمسؤّسسة بلقب وامتيازات كلّية ل
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: دبلوم الدولة الفرنسّية ودبلوم الدولة وصاعًدا على دبلوم مزدوج يوسف من اآلن
ّلفني جلنة عثمانّية من الكلّية اإلمرباطوريّة يف اسطنبول إىل هيئة ااحم نضّمتإالعثمانّية. 

 .(6)الفرنسيني الجتياز اإلمتحاانت
 مل حتصل لسوريّةا الربوتستانتّية الكلّية كلّية الطّب والصيدلة من  اإلشارة أنّ ما ّتدر إليه 

لني من املرسعلى إثر الطلبات امللّحة املوّجهة  1907إالّ يف السنة  على اإلعرتاف العثماّنّ 
وعندما  .إىل قنصلّية الوالايت املّتحدة اليت قامت بدورها ابلضغط على السلطة يف إسطنبول

نراجع صفحات التاريخ كما فعل الرئيس األسبق الراحل جان دوكرييه يف كتابه عن 
رنسّية من دوافع إنشا ء مدرسة الطّب الفاليسوعّية جند أّن املسؤّسسات الطبّية يف اجلامعة 

 تسجيل : أّوالً خيار بعض العائالت املارونّية يف التالواجلامعة بشكل عاّم فنتوّقف عند 
الكاثوليكّية و  نّيةاملارو  زرع اهللع يف األوساط اجلامعة األمريكّيةيف لطّب ا يف قسم اأبنائه

ان يتخرّج منه التعليم الثانوي الكاثوليكي حبيث ك ر؛ ًثنًيا تطو  وعّجل يف أتسيس الكلّية
الشباب يف صّف البكالوراي من دون إجياد فرص لاللتحاق ابجلامعة؛ ًثلثًا تطّور مدينة 

ا ء ال كلّية ممّا استوجب التفكري إبنش بريوت السريع على الصعيد البنوي واالقتصادي
 تطّلباتامللالستجابة إىل  1913نة الطّب فقط بل كليّـيَت احلقوق واهلندسة الحًقا يف الس

الفرنسّية وآدابـها  غة؛ رابًعا ختريج كوادر متمّكنة من اللّ جتماعّية والسياسّية والتنمويّةاإل
نانّية والسوريّة قتصادي والسياسي يف الربوع اللبهبدف تعزيز الوجود الفرنسي الرتبوي واإل

                                                        

الدقيق حول من ستكون له األولويّة، هل يكون األستاذ الفرنسّي أو العثماّّن، كانت رائسة هيئة ااحمّلفني بغية التحايل على السسؤال  . 6
املختلطة تّتوجه إىل يسوعّي، األمر الذي جعل جامعة القّديس يوسف تستحّق كلمة مشهورة قاهلا جورج كليمنصو حول "العلمانّية مع 

ت : "حريّة ا ما يطرحون أسئلة حول "القيم" املعلنة يف املسؤّسسة، يتّم إعطا ء ضمااننسيني الذين غالبً العّد التنازل" . إىل الربملانيني الفر 
 الضمري حُترتم إحرتاًما كامال يف كلّية الطّب يف بريوت من ِقَل كّل من األساتذة والطالب !"
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وكما يقول دوكرييه  .فوّن يف املنطقةو نكلاألوتقوية هذا الوجود بثقافة فرنسّية تواجه املّد 
اثوليكّية كانت ّن الرتبية الدينّية الكإو  هامًّا فرنسيًّا هدفًا كانت  العلمانّية نشر نّ أيًضا: "إ

هدف  إىل ماألايّ  مرور مع حتّوال نياهلدف هذين أنّ  إالّ لليسوعّيني  هامًّاهدفًا أساسيًّا 
 يضمن مبا والتعبري ريالضم حريّةالثقافة الفرنسّية والعربّية وعلى  على الرتبية مشرتك هو

 (.2001 اليسوعّية اجلامعة عن مقال دوكرييه،) أنواعها مبختلف التعّدديّة

 
 القسم الثاين: شخصّيتان منوذجّيتان من اجلامعت ني

 الدكتور كورنيليوس فان دايك -أ
ي ال يف حياة اجلامعتني األثر الكبري الذوإّّن أختار منوذجني من العلما ء الذين تركوا 

آلاب ء إحيا ء النهضة العربّية وكاان من ا مُيحى، إذ ساهم كّل واحد منهما على طريقته يف
املسؤّسسني للجامعة األمريكّية واجلامعة اليسوعّية. أّما األّول فهو كورنيليوس فان دايك 

كتاب ابلرتمجة العربّية لل( من اجلامعة األمريكّية والذي ارتبط امسه 1818-1895)
مسؤلًّفا ومرتمًجا غات منها العربّية و فان دايك. كان عالـًما يف الرايضّيات واللّ  /املقّدس مسيث

ته كان أستاًذا يف الطّب العاّم والفلك يف الكلّية. من أنشط  وهو كما يُعرف غزيًرا.وانشًرا 
النشرة". "عنوان  درها اإلرسالّية حتتاإلرسالّية أنّه حّرر األسبوعّية العربّية اليت كانت تص

علم يف ا الرايضّيات والطّب وخصوصً يف أّلف ثالثة عشر كتااًب يف اجلغرافيا وكذلك 
و مل يكن ، وه1883األزمة اليت أًثرها األستاذ إدوين لويس يف السنة  ويفالتشخيص. 

قف كورنيليوس إىل و واالرتقا ء،  و ءثر أتييده نظرة داروين يف النشوإ غة العربّية،ميتلك اللّ 
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ّلهم من اللبنانيني الذين كانوا أعلنوا اإلضراب ألّن رئيس الكلّية آنذاك جانب الطلبة وج
  األستاذ من هيئة التعليم. الواقع أّن املوضوع ذلكدانيال بلس وجملس األمنا ء فصلوا 

 االختالفستاذ يف األ مل يكن يتعّلق فقط بنظريّة داروين بل ما قاله ذلك كما نعرفه اليوم
بني العلم القائم على املعرفة والدين القائم على احلكمة وأبّن أّي تطوُّر يقوم على العلوم 

مع  ستقال فان دايك من التعليمإحياة للفرد واجلماعة.  ّنجوأّن احلكمة ليست سوى 
هتم بنجاح انابنه األستاذ ونظّم دروًسا خاّصة للطالب املضربني مما مسح هلم بتقدمي امتحا

اتّم يف اسطنبول. كان فان دايك يعترب نفسه مواطًنا من املواطنني العرب، يلبس العبا ءة 
يط به هالة من خّلف امًسا حتو ويدّخن النارجيلة، على ما يقول فيليب حيّت يف اترخيه، 

 حرتام والوقار. ومل ترتّدد بلديّة بريوت إبقامة نصب له مبناسبة اخلمسني سنة لدخولهاإل
 لبنان. 

 "غة العربّيةسلطان اللّ "لويس شيخو،  -ب
-1859هي األب لويس شيخو )فأّما الشخصّية املقابلة اليت أوّد التحّدث عنها 

 يف تركيا، درس يف لبنان وأورواب بعد أن دخلمن ماردين  كلداّن كاثوليكي،  (،1928
الشرقّية لفرتة  غة العربّية يف اجلامعة ومديًرا للمكتبةالرهبنة اليسوعّية مّث أصبح أستاذ اللّ 

وكان رئيًسا لتحريرها حىت  1898طويلة إىل جانب أتسيسه جمّلة "املشرق" يف السنة 
وفاته، حيث ساهم بكتابة املئات من املقاالت إىل جانب الثالثني مسؤلًّفا اليت أصدرها 

ة والفلسفة. شعر واحلياة الدينّية والروحيّ حيث تناول التاريخ واتريخ اآلداب واجلاهلّية وال
نّه جال يف بالد املشرق وأورواب فجمع املخطوطات الثمينة ملكتبة أمن إجنازاته الفّذة 

تبة خمطوط حمفوظة اليوم يف املكأكثر من أربعة اآلف اقتناه  عدد ما فـََوصلاجلامعة 
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يط إىل اخلليج حىت من ااحم من الكتب املعروفة يف العامل العريب القول إنّه. يكفي الشرقّية
يف حدائق العرب" وهو من النصوص الشهرية عند كّل األدب "جّماّن مسؤلّفه  اليوم،

 األجيال العربّية.
يقول فيليب حيّت عن إسهام األستاذين يف حركة الفكر العربّية معّلًقا : "إّن كتب هذين 

ومّية كتب الطليعة كانت حجر الزاوية يف احلركة الفكريّة واليقظة القاألستاذين وغريمها من  
ليس يف لبنان وحسب بل يف سائر أحنا ء العامل العريب. فقد كانت كتًبا مدرسّية )...( 

املعّلمون ومناذج يقتدى هبما يف البحث العلمي واألديب. بكالم آخر   يرجع إليهاومراجع 
 ع عشر".يف القرن التاس الفّعالةة اليقظة العربّية ادكان هذا النتاج العلمي واألديب أ

 غة العربّيةتعزيز دور اللّ  -ج
 ، يقود إىل الدور الصائب الذي لعبته اجلامعتان يف جمالواحلديث عن هذين األستاذين

ة العربّية، غغة العربّية. ف ىل جانب القرار بنقل الكتاب املقّدس بكامله إىل اللّ تعزيز اللّ 
لغة تدريس، أخذ كغة العربّية  بعلوم الطّب واعتماد اجلامعة األمريكّية بداية اللّ واالهتمام 

وعلم  لباثولوجيااغة واآلداب العربّية وكذلك العلوم الشرقّية عاّمة وخصوًصا االهتمام ابللّ 
اآلًثر والتاريخ مكانة هاّمة يف سياق برانمج كليَت اجلامَعتني. ففي اجلامعة اليسوعّية 

حىّت اليوم، الحًقا و  إىل معهد اآلداب الشرقّية توقد حتّول ة اآلداب الشرقّيةنشأت كليّ 
ف الآلاو  ،خمتلف االختصاصات واملراحل يفشهادات اآلداب لن و وقد خترّج منه حامل

 دونيس واألساتذةاعر أالدول العربّية واألوروبّية، نذكر منهم الش من اللبنانّيني ومن مواطين
محد الكواري وعقل العويط وهيفا ء أبو غزاله وسعاد احلكيم وليلى الصلح محاده ووليد 

 عّبود وغريهم كثريون من أهل األدب والسياسة والصحافة.
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ومن آًثر هذا املعهد، سلسلة أحباث ودراسات يف الفكر اإلسالمي "وقد صدر منها 
أكثر من مئة جمّلد يف التاريخ والتصّوف وعلم الكالم وعلوم القرآن واحلديث والدراسات 

ربّية نذكر منها "املختصر يف علم القواعد العربّية" وقد وضعه األب فليش عالغويّة اللّ 
ة العربّية غّن وجود الكثري من اآلاب ء اليسوعّيني الذين تضّلعوا ابللّ إل اليسوعّي. وميكن القو 

وآدابـها كان الضامن لنجاح هذا املعهد الذي فقد اليوم من بريقه ألكثر من سبب. ويف 
 ،ألمريكّية واظبتإىل اإلنكليزيّة، ف ّن اجلامعة ااملقابل، وإن انتقل التعليم سريًعا من العربّية 

عربّية وآدابـها غة العلى ااحمافظة بشكٍل متواصل على قسم اللّ  ، اليوممنذ نشأهتا حىت
والعلوم اإلسالمّية ودراسات الشرق األوسط بشكٍل عاّم، حيث يتوّجه العديد من 
طالّبـها لإلستزادة من معارفهم يف هذه العلوم. ومن املتخّرجني منها أو من طاّلهبا 

سم جرجي زيدان مسؤّسس اهلالل ويعقوب صّروف وفارس منر مسؤّسسي ااألوائل، يُذكر 
تاذ إدوين لويس األس يف الثمانينات من القرن التاسع عشر اليت انصرت "املقتطف"جمّلة 

 وينّية.ر والنظريّة الدا
 

 القسم الثالث: 
 إحرتام وتضامن من حيث املبدأ يف احملنة -أ

ا من مرسلني القّديس يوسف اللتان مّت إنشاؤمها معً الكلّية السوريّة الربوتستانتّية وجامعة 
ّية، اإلسالم، واجهتا املسائل نفسها، بد ًءا مبسألة احلريّة الدينو  العرب مسيحيني يف أرض

 ان سيحيني شبّ م وحريّتهما الدينّية اخلاّصة وحريّة طالهبما. كلتامها استقبلت بشكٍل سريع
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ري أّن هدف املرسلني األّول كان التبش سلمني. فلنذّكراملمن خمتلف الطقوس وكذلك 
ّية فالنظم األساسّية يف ذلك الوقت كانت ّتعل اخلدمات الدينابإلجنيل والوعظ الدييّن. 
 إلزامية جلميع املسّجلني.

ة من الطاّلب املسلمني واليهود واملطالبني مبمارسة الشعائر الدينّية املسيحيّ  قضّيةحتّولت 
وخاّصًة  1908م السوريّة يف العا الربوتستانتّيةحة يف الكلّية إىل أزمة مفتو  قبل اإلدارة

  . واعتماًدا على حريّة الضمري املندرجة يف الدستور العثماّّن الذي(7)1909يف العام 
طالب مسلم ويهودّي، أي جمموع الطالب  220أعيد إصالحه قبل عام، رفض  كان

من جمموع الطالب املسّجلني يف اجلامعة، رفضوا متابعة  ٪25 همغري املسيحيني و 
مقّررات التعليم الدييّن الدراسّية وقداديس األحد. واخّتذت القضّية نطاقًا واسًعا ومّتت 
مناقشتها يف الصحافة املصريّة ودوائر السلطة، ويف اسطنبول وواشنطن. ورفض املسسؤولون 

ندما أظهر ن أّن املعنيني تسّجلوا عن سابق علم، عيف املسؤّسسة تقدمي التنازالت، معتربي
، وأقسموا على القرآن الكرمي، متوّجهني  هسؤال ء، وخاّصًة املسلمني منهم، تصميًما قوايًّ

ع ليس واقوهو إىل الصحافة واحلكومة وطلبوا اخنراطهم إىل جامعة القّديس يوسف )
 معروًفا جدًّا يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت...(.

ض النظام وعوجلت بشكٍل خمتلف. فر  سألة نفسها طُرَِحت يف جامعة القّديس يوسفامل
ابلطبع الوجود اإلجباري جلميع املسّجلني يف املمارسات الدينّية. ولكن منذ العام 
                                                        
7. Anne-Laure Dupont, « Une école missionnaire et étrangère dans la tourmente de la révolution constitutionnelle 

ottomane », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 75 | 2007, mis en ligne le 21 juillet 2008, consulté le 22 octobre 

2017. URL : http://cdlm.revues.org/3483 et Chantal Verdeil, « Un établissement catholique dans la société 

pluriconfessionnelle de la fin de l’Empire ottoman », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 75 | 2007, mis en ligne 

le 21 juillet 2008, consulté le 22 octobre 2017. URL : http://cdlm.revues.org/3373  ALSI, faculté de médecine, histoire 

et documents divers, vol. 3, p. 107-108.  Faculté de médecine, histoire et documents divers, vol. 2, p. 372. 

 "في اضطرابات الثورة الدستورّي العثمانّية "مدرسة إرسالّية وأجنبّية

http://cdlm.revues.org/3483
http://cdlm.revues.org/3373
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مّت التسامح ّتاه اخلروقات اليت حصلت من ِقَبل الطالب غري الكاثوليك.  1875
 ة القرن العشرين، وال سّيما استجابًة لطلبوأصبح هذا املوقف هو القاعدة يف بداي

من  بالطالب الفارسيني إعفا ءهم من املمارسة الدينّية. ومنذ ذلك احلني، ال ُيطلَ 
ارسة الشعائر اجلامعة اليسوعّية يف بريوت مميف و  الطبّ  كلّيةالطالب غري املسيحيني يف  

لتال مّت نقل قنصل فرنسا ؛ ابالدينّية، إال يوم اإلحتفال ابلقّداس السنوّي الذي حيضره 
كما   ،املسجد إلقامة شعائرهم الدينّية من يرغب ابلصالة من الطالب املسلمني إىل

 وصفت األمر املسؤّرخة شانتال فرداي.
عة بطبيعة احلال ابحلريّة اليت تسود يف اجلامعة : يف اجلام ينفخور  كانوا  اليسوعيون

القيام بدراسة  يف الكلّية الفرنسّية يقتصر األمر علىاألمريكّية، "مُياَرس التبشري الدييّن، و 
من االرتياح. بطبيعة احلال، كان من   ءٍ بشي Cattinالطّب"، كما كتب األب كاتني 

الصعب تفويت مثل هذه الفرصة ... ولكّن احلقيقة األهّم هي أّن سلطات جامعة 
السوريّة  ستانتّيةوتالرب  القّديس يوسف رفضت قبول طالب مهّددين ابإلقصا ء من الكلّية

؛ األب كاتني نفسه، الذي استقبل البعض منهم، أعادهم قائاًل هلم أن يعودوا عندما 
 تنتهي القضّية.

 تسويتها ب املضربني من اجلامعة. وسوف يتمّ يتّم استبعاد الطالّ  فلم ،األزمة مسؤقتةكانت 
كّية الربوتستانتّية اجلامعة األمري ، عندما أصبحت الكلّية السوريّة 1920حقًّا يف العام 

يف بريوت، مزيلًة ابلتال ذكر الدين من امسها للتأكيد على احلريّة الدينّية اليت بوشر 
 .(8)بتعزيزها رمسيًّا منذ تلك الفرتة

                                                        
8. The American University of Beirut, A visual History of the American University of Beirut’s First One Hundred and 

Fifty Years, Beirut, AUB, 2016, p. 69. 
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ومن األعمال املشرتكة اليت قام بـها علما ء من اجلامعتني املوسوعة اللبنانّية اليت صدرت 
ورشة واسعة  1915الوال عزمي بك الذي أطلق يف العام ف العاملّية األوىل.إاّبن احلرب 

دراسة حول "اتريخ بريوت  إبجرا ء 1916، أمر يف العام مدينة بريوتإلعادة هيكلة 
ا نشر هذه الدراسة بعد احلرب، وسوف تصبح مرجعً  ومت  " من ِقَبل األب شيخو. وآًثرها

ب ألإمساعيل حقي بك من انحيته إىل ابنان أوكل متصّرف جبل لو يف هذه املسألة. 
ذة ساهم فيها أيًضا أربعة أساتحلاّن اإلشراف على صياغة موسوعة شيخو واألب صا

: "لبنان، دراسات علمّية وأدبّية". وحدمها كتبا أكثر (9)السوريّة الربوتستانتّية من الكلّية
ملدير الرتكي كتبه ا  مقاالً من الثلث، ووضعا قائمة املصادر واملراجع والفهارس، رافضني 

 للتعليم يف لبنان، والذي اعُترب مسيًئا للمدارس األجنبّية. 
 (Malkolm Kerrيف مواجهة اغتيال مالكومل كري )مّتحدون يف حرب لبنان واحملنة  - 

يظهر التضامن يف مواجهة املَِحن ويف خدمة اجملتمع عندما يتعّرض لبنان ألزمة كربى 
متّزقه حرب ال ّناية هلا بني األشّقا ء. جامعّيون مسؤمنون، مسيحّيون ومسلمون، حني 
وعوا أصالة دايانهتم ومسامهة احلوار من أجل التفاهم واملصاحلة، قّرروا إنشا ء مساحة 

، قسم الدراسات 1977ادل اآلرا ء والدراسة. وهكذا نشأ يف العام أكادميّية لإلصغا ء وتب
بذكرى مرور  بليوم اجلمعة املقالذي سيحتفل  يف اجلامعة اليسوعّيةاإلسالمّية املسيحّية 

 سنة على أتسيسه بندوة أنتم مجيًعا مدعّوون إليها. 40

                                                        
9. EDDE, « Le savoir encyclopédique ou la continuation de la guerre par d’autres moyens », La Première Guerre 

Mondiale au Proche-Orient : expériences, savoirs, mémoires, colloque organisé par l’Institut français du Proche-

Orient, l’Orient-Institut Beirut, le Département d’Histoire de l’Université Saint-Joseph et l’Institut des études 

palestiniennes, Beyrouth, 3 et 4 novembre 2014. 

 "المعرفة الموسوعّية أو استمرار الحرب بوسائل أخرى"، الحرب العالمّية األولى في الشرق األوسط : خبرات ومعرفة وذكريات.
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يحّية من واملس تعزيز معرفة اإلسالمب األكادميّية كان يقضي وما يزالالغرض من هذه 
م ِقَبل املسيحيني واملسلمني، بروٍح من االحرتام املتبادل ووفًقا للمناهج األكادميّية. يف العا

معهد الدراسات اإلسالمّية املسيحّية وواصل أنشطته  ت األكادميّية، أصبح1980
تواجد أيًضا يوسف إبيش التور -. حول األب أوغسطني دوبري(10)خالل احلرب

Yusuf Ibich ( ثل ممن اجلامعة األمريكّية يف بريوت والعديد من الشخصّيات األخرى
 .(11)...(وأندريه سكرميا هابهشام نشّ 

وقد دفعت كّل من جامعة القّديس يوسف واجلامعة األمريكّية يف بريوت مثًنا ابهظًا 
هولندّي و للحرب. تويّف فيها سبعة آاب ء يسوعيني غري لبنانيني، مخسة فرنسيني، 

 .هم كانوا مكّرسني خلدمة لبنان لسنوات عديدة، وكلّ (12)وأمريكيّ 
وا أثنا ء ف الذين توفّ سيف أسرة جامعة القّديس يو  أان ال أنسى أيًضا األعضا ء اآلخرين

احلرب، وال اؤلئك الذين كانوا يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت. أان أفّكر بشكٍل خاّص 
، رئيس اجلامعة األمريكّية يف بريوت يف العام David Dodgeيف اختطاف ديفيد دودج 

. مجيع رؤسا ء 1984كانون الثاّن )يناير(   18، وخاّصة إغتيال مالكومل كري يف 1982
  Jean Ducruetاجلامعات يف لبنان بد ًءا من رئيس اجلامعة الراحل األب جان دوكروييه 

 .(13)حضروا مراسم الدفن ونشروا بيااًن مشرتًكا يدين هذا العمل
                                                        
10. http://www.ieic.usj.edu.lb/files/pres.htm 

11. Sur Yusuf Ibich : The American University of Beirut, A visual History of the American University of Beirut’s 

First One Hundred and Fifty Years, Beirut, AUB, 2016, p. 168. 

اس 1984-1912أصيب األب جيمس فينغان ) .12 ( بقذيفة حين كان يمشي من مقر  دير اليسوعيين نحو مستشفى أوتيل ديو لإلحتفال فيها بالقد 
 Portrait de l’USJ سف.صورة جامعة القّديس يو كامعتاد(. 

13. Carla Eddé, Les dialogues dans la société civile pendant la guerre du Liban (1975-1990), Research working 

paper, UNDP, 2012. Et http://www.memoryatwork.org/public/uploads/files/malcolmkerrpa-facts-assafir-19840119-

1,9.pdf. 

 .(1990-1975الحوار في المجتمع المدنّي أثناء حرب لبنان )

http://www.memoryatwork.org/public/uploads/files/malcolmkerrpa-facts-assafir-19840119-1,9.pdf
http://www.memoryatwork.org/public/uploads/files/malcolmkerrpa-facts-assafir-19840119-1,9.pdf
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رت جامعة القّديس حىّت اضط –أتطّرق إىل اخلسائر املاديّة اهلائلة اليت سّببتها احلرب لن 
يوسف إخال ء بعض أحرامها املدّمرة وااحمتّلة يف التسعينات. وقد متّكنت اجلامعة األمريكّية 
يف بريوت وجامعة القّديس يوسف من االستمرار وحىّت التوّسع. وقد أنشأت اجلامعة 

جلامعة، وجامعة خارج املقّر الرئيسّي ا هيف األشرفّية وجوني منيرَ ة يف بريوت حَ األمريكيّ 
القّديس يوسف مراكزها اإلقليمّية الثالثة يف الشمال واجلنوب والبقاع واملراكز اجلامعّية 

 اإلقليمّية اليت ال تزال قائمة ويف تطّور دائم.
 

 القسم الرابع: بني التقليد واحلداثة
ى، يف حدٍّ كبري، إىل جانب مسؤّسسات تربويّة أخر القول إّن اجلامعتني سامهتا إىل وميكن 

سم النهضة اعليها  وأطلق إرسا ء قواعد النهضة العربّية واليقظة الثقافّية يف العامل العريب
هل احلركة الفكريّة غة العربّية اليت ظّلت حىّت مستعرب التغيريات اليت طرأت على اللّ  األوىل

 نياللبنانيّ  ابأقالم الكتّ لغة جامدة يصعب التعبري هبا عن الفكر واحلضارة. فعلى 
ة وتكّيفت غتطّورت اللّ  متخّرجي اجلامعَتني،)وغريهم من البالد العربّية( وجّلهم من 

ة العربّية يعود غالذي حصل على اللّ  ، ومرّد هذا التبّدلاحلديثةلتالئم متطّلبات الثقافة 
ة وإىل اآلداب وإىل غالذي حصل بني الثقافة الغربّية احلديثة اليت تنظر إىل اللّ  التالقحإىل 

النّص املكتوب بشكٍل عاّم كمعطى اترخيي مُيكن تفكيكه وإعادة تركيبه وإدخال اجلديد 
ت ال جيوز مّسه. كمعطى قدسي ًثب  غة العربّيةع عليه يف حني أنّه كان يُنظر إىل اللّ املبدَ 

الة احلملرجو و ّن هذا التالقح مل يوّلد دوًما التناغم اإيف الوقت عينه  القول إالّ انّه ينبغي لنا
 واحلديثليد قبولة، بل إنّه خلق أيًضا حالة تشّنج ونزاع كبريين بني التقاملديدة اجلثقافّية ال
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ألدبّية زلنا حىّت اليوم نعاّن منه على خمتلف املستوايت ال فقط ا مابني القدمي والدخيل، و 
والعلمّية بل إنّه ترك آًثره على العالقات بني الناس ضمن اجملتمع الواحد. إّن هذا 

شرق لالتالقح مل يرَق إىل مستوى صياغة مع ما هو أصيل، أي ما هو نتيجة تالقح بني ا
أيًضا على هر ظن املوضوعي القول إّن هذا النزاع وإنّه مل والغرب وبني القدمي واحلديث.

صفحات  وعلى "البشري"جريدة  منشورات قريبة من اجلامعة اليسوعّية مثل صفحات
اليت أدانت األفكار املاديّة اليت رّوج لـها أحد متخّرجي اجلامعة األمريكّية  "املشرق"جمّلة 

إىل  تشبلي الشميل وكذلك الطروحات اليت اعتربها البعض معادية للدين وقد عمد
 ".املقتطف"جمّلة نشرها 

 بني القومّية اخلاّصة والقومّية العربّية
: سوهو من أحفاد دانيال بلس املسؤسّ وأستشهد يف هذا السياق مبا قاله دايفيد دودج، 

ثقافة العربّية ت من خالله اللتقإتفكري احلّر والنقاش احلّر. "إّن الكلّية وّفرت جوًّا من ال
نتما ء والطاّلب العرب ابملفاهيم الغربّية، ممّا وّلد الكثري من األفكار ومنها فكرة اإل

 .(Quoted by Kaplan, VanderMark p. 53". )القومي، ممّا أّسس لفكرة القومّية العربّية
ا خلق جوًّا ها العريب واإلقليمي، ممّ ياجلامعة األمريكّية كانت عّززت نشأة القومّية بشقّ ف

من معاداة الوجود الفرنسي والربيطاّن عند الطاّلب واصفني ذلك الوجود ابإلمربايلّية 
(، VandermMark, 114املغلقة )األوروبّية كما كان يقول الرئيس ابايرد دودج يف احللقات 

( والدميوقراطّية األمريكّية، ومها شرطان لتحّقق egalitarianismوذلك ما يناقض املساواتية )
 حريّة الشعوب.
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وواقع احلال أّن اجلامعة األمريكّية إاّبن االنتداب وبعده ولفرتة غري وجيزة مثّلت قطًبا 
ن خمتلف حيث إّن الطاّلب كانوا يتوافدون إليها م، حمّصًناأكادمييًّا ثقافيًّا أيديولوجيًّا 

ة املناطق العربّية، يف حني أّن اجلامعة اليسوعّية ختّصصت يف تكوين كوادر الدولة اللبنانيّ 
ّية زالت حىّت اليوم، وصارت مع األاّيم وحىّت ّناية احلرب اللبنان ماالناشئة وملّدة طويلة و 

ادر األحزاب املسيحّية ضمن صراع مساحة ترعرعت فيها كو  1990و 1975بني 
ة األملانّية ومسؤّسًسا غاألستاذ أنطوان سعاده معّلًما اللّ  نجدفاألمريكّية  اجلامعةيف . أّما بينها

اليت تنهج  قىالعروة الوثحزب سورية الكربى، يف حني كانت تنمو يوًما بعد يوم جمموعة 
الذي  النكبة"معىن " كتابه  موقـًّعانطني زريق العربّية. مثّ جند الدمشقي قسط منهج القومّية

ة املوقف األمريكي زدواجيّ إويتسا ءل عن  حيال فلسطني إّنزامّيةعربّية  عقلّيةيّتهم فيه 
الذي ينادي ابلعدالة والدميوقراطّية يف اجلامعة وال يفعل شيًئا حيال شعب جيّرد من أرضه 

لكثري الفلسطينّيني حنو اجلامعة وابدفعت ابلعديدين من األساتذة  1948وهويّته. نكبة 
من الطاّلب الذين عملوا على أن تبقى قضّية فلسطني قضّية حّية. ومن بني هسؤال ء 

العرب. تلك احلركة غزت التّيار الناصري  القومّينيجورج حبش أحد مسؤّسسي حركة 
يف ك  حركات جهاديّة متنّوعة. ونتذّكر من خالل قرا ءة التاريخ تتحّولأبفكارها قبل أن 

اجلامعة استمّرت ثورة حتّرك ضّد العدوان الثالثي على السويس، مثّ ضّد حرب اجلزائر  أنّ 
ذين أّسسوا األمريكّية هم الوضّد السياسة األمريكّية إاّبن احلرب الباردة. وطاّلب اجلامعة 

بة على ااحمسو و   اليت أطلقها ميشال أمسر ي الثقايف العريب يف مواجهة الندوة اللبنانّيةالناد
ساحة  الفرنكوفونّية. فقد استمّرت اجلامعة م األوساط متخّرجي اجلامعة اليسوعّية وعلى

ة غموبوليتّية، أكثر من اجلامعة اليسوعّية اليت احنسر دورها اإلقليمي بفعل احنسار اللّ ز كو 
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، وقد أفضى ذلك بنانّينيلل والثقافة الفرنسّية واليت حتّولت أكثر فأكثر إىل جامعة لبنانّية
وإنشا ء  مركزيّتهاحيث أعلنت فيها عن  1975إىل إعالن شرعتها احلديثة يف السنة 

رائسة فاعلة لـها، وكذلك عن نظرهتا إىل الواقع اللبناّن كمساحة للعيش املشرتك بني 
  .عبني اجلميجمموعاهتا الدينّية، تعمل على إعال ء الشعور ابملواطنّية الواحدة 

 السنة الالهوت يفمع أتسيس كلّية  ،إنّه من انحية اجلامعة اليسوعّيةكن القول وميُ 
 اّلب اإلكلرييكّينيبني الط فكرة االنتما ء القومي للبنان الكبري شيًئا فشيًئا منت ،1875

طريرك أن يكون البازدهرت بشكٍل ملحوظ مع ّناية احلرب العاملّية األوىل وال عجب و 
ني بدولة لبنان س املطالبيسوعّية على رأكلّية الالهوت يف الحد متخّرجي  الياس احلوّيك أ

 الكبري ومن املفاوضني األساسّيني املوقّعني على معاهدة فرساي الشهرية.
نعرف أّن متخّرجي كلّية احلقوق لعبوا الدور البارز يف التأسيس القانوّن واإلداري للبنان 

 1913 ّن فكرة أتسيس الكلّية يف السنةالكبري كما أراده عديدون من اللبنانّيني، إاّل أ
مل تكن مرتبطة ابإلعداد إلنشا ء دولة لبنان. الدافع األساسي لليسوعّيني والفرنسّيني، 

الرتبويّة بني قتصاديّة والقضائّية و عرب بول هوفالن، جا ء من ازدايد العالقات التجاريّة واإل
 رسة للحقوق تضاهي املدرسةمدفرنسا وأورواب والشرق األدّن ممّا عّزز فكرة إنشا ء 

اماة وت، تعدُّ الكوادر احلقوقّية واملوارد البشريّة القادرة على محل عب ء ااحمانّية يف بري مالرو 
ملدّن ا ّن األوروبّيني كانوا يريدون إدخال الشرعأواملرافعة أمام ااحماكم. زد على ذلك 

البتعاد عن الشرع لتال الى الشرق كمرجع حيفظ حقوقهم وحيّدد واجباهتم، وابعالفرنسي 
 اإلسالمي الذي مل يكن يتوافق مع مصاحلهم.
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ونظرة سريعة إىل ما حّققته كلّية احلقوق من مآثر إعداد العشرات من رؤسا ء اجلمهوريّة 
اللبنانّية والوزرا ء من متخّرجيها ومئات النّواب وكبار موظّفي الدولة من مدرا ء وسفرا ء 

ي جنازات ذات طابع نوعي يف جمال البحث العلمي احلقوقوقناصل، ف ّن الكلّية حّققت إ
مبختلف جوانبه. ومن اجلّيد أن نستذكر بعض األمسا ء مثل شكري قرداحي يف جمال 

ة ظمة احلقوقيّ يف التوافق بني األن الشرع اإلسالمي املقارن والقانون واألخالق وبشاره طّباع
 نتّياوإميل   (humanismeواألنسنة ) السياسيوامللكّية اخلاّصة والسجّل العقاري واحلّق 

جه امن اتريخ النظام القانوّن يف البالد اإلسالمّية والقانون اللبناّن، إىل جان ابز وبيار غنّ 
 .الذّمةوأنطوان فّتال املعروف بكتابه حول الشرع اإلسالمي وأهل 

 القسم اخلامس:
 التحّدايت

وان إىل وإن كان مشرقيًّا، فهو يدع اللبناّن اجلامعيإّن األولويّة يف أتسيس النظام  (1
املزيد من االلتزام يف رسالة الرتبية ويف إعداد كوادر الرأمسال البشري اللبناّن والعريب، 

ام اجلامعي ال يعيش اليوم أفضل أاّيمه، بشهادة املراقبني ظخصوًصا وإّن هذا الن
ملوضوعّية بني أيدينا أحد التقارير اواالختصاصيني من أهل علوم الرتبية. فعندما يقع 

ألحوال هذا التعليم )عدانن األمني( أو عندما تسمع أحد العارفني حياضر يف التعليم 
، ف نّنا جند بعض "العال العريب حتت عنوان : "كيف يصبح التعليم العال العريب أعلى

اجلامعة وضرورة ":  ثلالتعليم العال العريب، م حقّ العبارات الشديدة الوقع والقاسية يف 
إصالحها، اجلامعة مركز تفريخ العاطلني عن العمل، العنف الديين والقبلي الذي يضرب 

عطي بدل املعرفة واحلريّة، اجلامعة والشهادات الفارغة" كّل ذلك يُ تنا، إنتاج التبعّية اجامع
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د هناك هالتقرير نفسه يعرتف أّن يف هذا املش –صورة سودا ء حلالة التعليم اجلامعي 
الكثري  وّلدتإمّنا  ،بعض جزر التميُّز واجلودة، إاّل أّن هذه اجلزر وحنن منها على األرجح

كأّّنا قالع يف خدمة أهل املال والسلطان. اجلديدة  امعات اجلزر اجلمن احلسد وتصّور 
ال شّك أّن التصنيف الذي يطال جامعات املنطقة العربّية اليت تقوم به بعض وكاالت 

امعة كأنّه واقعة حنو األفضل إمّنا يطال على األكثر املئة جو ف العاملّية إمّنا يبدو التصني
على األلف جامعة اليت تعمل ضمن العامل العريب. ليس عندي الكثري من احللول هلذا 

 خمتلف العامل توّجهة إىلإن اعتربان رسالتنا م مًعا شكل إاّل أنّه موضوع ينبغي دراستهامل
 عضها.ألنّنا يف خدمة الشبيبة كّلها ال بأدوات إعال ء للتعليم األعلى العريب، فنكون 

التحّدي الثاّن يتناول موضوع الرتبية على املواطنة وَدور اجلامعة يف ذلك، واجلامعة  (2
ًة َدوًرا ابرًزا يف ذلك واجلامعة اليسوعّية كذلك. نعرف أّن هناك نزع هلا األمريكّية كما رأينا

 وإعطا ءها اجلواز ابلشهادة اليت املاهرةتقول "إّن دور اجلامعة ال يتعّدى إعداد الكوادر 
احة جامعتينا إختارات أن تكوان مس تسمح لـها ابلدخول السهل يف سوق العمل. إالّ أن

واطن القادر على العيش مًعا مع اآلخر ابلسالم واألمان حوار ونقاش وبنا ء شخصّية امل
يحة أحد وذلك حُيّدد األطر الصحمع احرتام االختالف الديين والعرقي والسياسي لكل 

 والشكّ  ة التعليم ُتشّدد على الفكر النقدييملمارسة املواطنّية الصاحلة. حىّت أّن منهج
 لثابتةاىل جانب استظهار املعطيات املنهجي وعلى استنباط اجلديد وّتاوز املألوف إ

مبا أّّنا  ،اليت على العقل أن يتكّيف يف استخدامها حبسب الظروف. وكما أّن اجلامعة
للفرد الطالب  يارتسؤمن ابلتداول الدميوقراطي على السلطة وابلرتبية على ذلك وابخت

يف املكان املناسب، إمّنا عمدت وتعمد إىل تنظيم االنتخاابت كل  الشخص املناسب
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سنة لتشكيل اهليئات واحلكومات الطالبّية. إالّ أّن السسؤال يطرح موضوعيًّا، إىل أّي حّد 
ان جتماعي والثقايف على مستوى اجملتمعات واألوطاستطعنا أن ننجح يف التغيري اإل
 اجملموعات رتك بنياحلّد األدّن من العيش املش وإىل للوصول إىل حياة دميوقراطّية حقّ 

حادية ومبا أّن األوضاع السياسّية واليقظات الدينّية املتطّرفة وصعود القومّيات األ ؟ والناس
طفافات صالاإىل جانب استمراريّة املشكلة الفلسطنّية والصراع العريب اإلسرائيلي وازدايد 

فكري السياسي العريب، ذلك كّله مل يساعد للت املذهبّية والطائفّية وعدم ّتّدد النظام
على مستوى جامعاتنا وعلى صعيد أكادميي، واليت من الناجعة اخلاّلق يف األدوات 

شأّنا حتويل مساحة احلريّة واحلوار والنقاش على مساحة بنا ء الشخصّية املتوازنة القادرة 
ار التال: اجلامعة األمريكّية واجلامعة اليسوعّية مّتفقتان على الشع نّ ويبقى أ على التغيري.

وهو " املشرتكة واملبادئ الِقَيم من على الكثري ّتفقنجيعلنا  ما فيها اجلامعة مساحة "إنّ 
 وهو ورجج ابايرد األسبق الرئيس يقول كان  كما  ،االختالف مثار هو ما فيها اممّ  أكثر
 األب رّددهي كان  وما يوسف القّديس جلامعة األساسّية الشرعة تقوله الذي نفسه القول

 "االختالف مببدأ ليقب طالب أيّ  على أنّ  يعين الشعار فذلك. املتعّددة خطبه يف دوكرييه
 الطريق شةواملناق احلوار يكون وأن السياسي وخطهم وداينتهم اآلخرين هويّة حيرتم أن

 .الرأي عن وللتعبري للتخاطب الوحيد
والعلوم اإلسالمّية  غة العربّية وآدابـهاأّما التحّدي الثالث فيتعّلق مبستقبل دراسات اللّ  (3

ى اجلانب يكمن يف التال : كيف نبقي علوالعلوم الشرق أوسطّية يف جامعاتنا. والسسؤال 
 النقدي التارخيي واملعريف يف دراساتنا وأحباثنا يف وقت يعمد فيه التعليم يف الكلّيات

ي يس إاّل ومن دون أليّة، حىت تلك اليت حتسب يف خانة االنفتاح على التقليد التقليد
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 نبقي هذا اجلانب النقدي يف ؟ كيف عي حول صّحة املعلومات املقّدمةنقاش موضو 
ّنى فيه االستشراق الذي يدّرس تلك املعلومات كداللة على ظاهرة معّينة جيب وقت أ

تفسريها وأتويلها ويف وقت يتضا ءل عدد الطاّلب اللنانّيني والعرب الذين يسؤّمون معاهدان 
لعشرات إىل الورا ء لوجدان ا سنواتف ذا عدان  ؟ يف هذا اجملال العاملةوأقسامنا وكّلّياتنا 
 م على مقاعد الدراسة يف حني أّن عددهم تقّلص إىل القليل اليوم.ال بل املئات منه

رمّبا من التحّدايت األخرى األساسّية اليوم أمام جامعاتنا، موضوع البحث العلمي ( 4
مبختلف وجوهه وهو يتطّلب املزيد واملزيد من التوظيفات يف املوارد املاديّة والبشريّة. 

رب بل اهلام هو أن نرتك ع ،فقط وهذا ضروري ال أن ننشر وننشر األحباثفالتحّدي 
نا يف لبنان والعامل العريب خمتلف أحوال يفأعمالنا البحثّية األساسّية والتطبيقّية أثًرا إجيابيًّا 

بيننا. فالبحث خرية البّحاثة معنا و  قيبوملَ ال على املستوى العاملي. ومن التحّدايت أن نُ 
ملنهجّية رًفا أكادمييًّا بل إنّه يُعّد طالًبا متخّرًجا لديه اأو ت الـُمَوضالعلمي ليس موضة من 

جلامعة األمريكّية ايف معاجلة األمور ختتلف عن املنهجّية التقليديّة العميا ء. لقد اشتهرت 
ة عّية يف بريوت ملّدة طويلة ابألحباث يف ميدان العلوم األدبّية واإلنسانيّ واجلامعة اليسو 

اضية ليرتك امل السنوات سالفذا االهتمام خفت بشكل شديد يف جتماعّية إالّ أّن هواإل
الثالثة واملئة و  الوقت مع هذه املئة واخلمسني حاناملكان أمام العلوم الصحيحة. رمّبا 

والعريب لريى  العامل اللبناّن حيتاج إليه الستدراك ذلك املعطى األساسي الذي واألربعني
 املستقبل. ذاته بوجه أفضل ويشّد رحيله حنو بنا ء

هناك عمٌل آخر ال بّد أن ننظر إليه كوعد للمستقبل يف جمال الدراسات القانونّية ( 5
خصوًصا يف جمال حقوق الفرد وعالقتها حبقوق اجلماعة أكانت سياسّية أو  والشرعّية



29 
 

املادي  جمّدًدا ودوًما ابلرتاثدينّية. وميكن القول أيًضا إّن من شأن اجلامعتني االهتمام 
من اهتمام اجلامعتني. فالرتاث هو خمزون املاضي ومرجع أساسي  َدوًماواملعنوي، وهو 

احلديث  لتشكيليا جيدر االهتمام ابالنتاج الرتاث القدمي،ابلنسبة إىل و من مراجع اهلويّة. 
 مبختلف أنواعه.

اصل إّّن حتّدثت عن ضرورة تو  وأّني هبذا األمر. أعلم ،كتساب اللغويحتّدي اإل ( 6
غة العربّية وآدابـها، إاّل أّن ما يعنيين يف هذا النطاق هو االحنطاط الذي هتمام ابللّ اإل

بقى سبب وسبب، فاجلامعة ال تستطيع أن ت أللفغات ويف أاّيمنا أصاب اكتساب اللّ 
مكتوفة اليدين أمام اجلاهل خصوًصا وأّن الطالب يف جمتمعاتنا ال يكفي أن يكون طليًقا 

غة العربّية وعلى األكثر ليس هو ضليع فيها، بل إّن عليه أن يكتسب أكثر من لغة ابللّ 
نا  جامعتيفليت تتواجد أجنبّية وهذا حتدٍّ يشمل اجلميع وال شّك أّن من التحداّيت ا

غة اح على اللّ غة الفرنسّية واالنفتهي املزاوجة بني االستمرار ابلتعليم ابللّ اليسوعّية 
 اإلنكليزيّة كلغة التواصل اليوم يف جمال األعمال.

الشّك أّن هناك سسؤااًل أساسيًّا ُيطرح أمام اجلامعات التارخيّية وأمام كّل جامعة : أمام 
جتماعّية وأمام السعي لتوحيد املناهج والربامج وكذلك تصاديّة واإلقحّدة العوملة اإل

 اجلامعات، ماذا يبقى من هواّيتنا ؟ من عمق اترخينا ؟  حوكمات
 يف اخلتام،

لقد مسعنا أكثر من مرّة أّن لبنان مل يستطع أن يكون ما هو عليه، ابلرغم من املآسي 
اليت عاشها، لوال اإلسهام العلمي واألكادميي والفكري الذي قامت به جامعتان ممّيزاتن 
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، 2015ر، )جهاد الزين، جريدة النها واجلامعة اليسوعّية مها اجلامعة األمريكّية يف بريوت
من كبار وهو (. ولقد أضاف أحدهم 2011بّري يف اجلامعة اليسوعّية، الرئيس نبيه 

جتماعّية، إالّ إأّن األوطان تنشأ يف العادة بعد أزمات سياسّية و  ،الصحفيني اللبنانّيني
عمل الرتبوي والعراك والكثري من ال السياسة من القليلأّن لبنان كان يف أتسيسه ونشأته 

 املدرسّية اليت أّسسها املرسلون الغربّيون واملعّلمون املنظومة حّققتهوالعلمي الذي 
ّية. قامت به جامعتان مها األمريكّية واليسوع الذي، وكذلك النشاط األكادميي وااحمّليون

وإّن صّح هذا التحليل يف الرأي، ملا كان فقط مصدر غبطة ومثار تبجيل بل إنّه يضع 
كمال ي املتوّسع بشكل عاّم، مسسؤولّية إوعلى النظام اجلامع اليوم على كاهل اجلامعتني

 وّتديد ما قامت به اجلامعتان يف سبيل لبنان والعامل العريب.
إّن أتسيس اجلامعة كجسم إرسال دول على أرض الشرق األدىن تبّناه مواطنو هذه 

زال رسالة نستطيع أن نوجزها بكلمة خدمة توال  تاملنطقة ألّن ورا ء هذا التأسيس كان
ه جتماعي والفكري جملتمعاتنا. واضح أّن هذقتصادي واإلاإلو أصيلة للنمّو البشري، 

الرسالة ما زالت حّية ألّن هذه اجملتمعات أخذت هي أيًضا على عاتقها أتسيس 
لى شاكلة عاجلامعات ومسؤّسسات التعليم العال على شاكلة اجلامعتني ورمّبا على األكثر 

اجلامعة األمريكّية يف بريوت. إّن النشاط األكادميي املتنوّع الذي قامت به اجلامعتان يف 
خضّم أاّيم النهضة األوىل وبعدها كان جوااًب على السسؤال الذي طرحه األديب الكبري 
شكيب إرسالن يف ّناية القرن التاسع عشر : ملاذا تقّدم الغرب يف حني أّن البالد 

 ّية بقيت متأّخرة؟ اإلسالم


