
ّ
كلمةُ الربوف�سور �سليم دّكا�ش الَي�سوعي

رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف يف بريوت

جامعةُ القّدي�ش يو�سف 

والتزاُمها يف �سبيل املواَطنة

َنويِّ ِبعيِد اجلاِمَعة ِلُنا�َسبِة االحِتفاِل ال�سَّ

َيوَم ال�سبِت الواقِع فيه 18 اآذار )مار�س( 2017

ّ
يف ُمدرَّج جان دوكرويه الي�سوعي

كنولوجيا – مار روُكز م الُعلوم والتِّ
َ
َحر





فخامَة رئي�س اجلمهورّية اجلرنال مي�سال عون، ممثَّاًل مَبعايل الوزير ال�سّيد �سليم 

جَري�ساتي،

ال�سّيد  الوزير  مَبعايل  ممثَّاًل  احلريري،  �سعد  ال�سّيد  الوزراء  جمل�س  رئي�س  معايل 

َمروان حماده،

فخامَة الرئي�س اأمني اجلمّيل،

امَل�رِشق،  و�سائِر  اأنطاكَية  َبطرَيرك  الراعي،  ُبطر�س  ب�سارة  مار  الَبطرَيرك  غبطَة 

اًل ب�ِسيادة امُلطران حّنا َعلوان، ممثَّ

�سعادَة ال�سفري البابوّي يف لبنان، املون�سنيور غابرييل كا�سيا،

�سعادَة النائب ال�سّيدة نايلة معوَّ�س،

ح�رشات ال�سادة الوزراء والنّواب،

،Emmanuel Bonne سعادَة ال�سفري ال�سّيد اإميانويل بون�

ح�رشات رئي�س واأع�ساء املجل�س الد�ستوري،

ح�رشَة رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء،

ح�رشات اأع�ساء جمل�س �ُسورى الدولة،

ح�رشات ال�سادة روؤ�ساء اجلامعات يف لبنان،

 للرهبنة الي�سوعّية يف ال�رشق الأو�سط ويف املغرب،
ّ
ح�رشَة الأب، الرئي�س الإقليمي

ح�رشات ال�سّيدات وال�سادة روؤ�ساء النقابات واجلمعّيات املهنّية،

 يف اجلامعة،
ّ
ح�رشات ال�سّيدات وال�سادة اأع�ساء املجل�س ال�سرتاتيجي

والُعَمداء،  العام،  والأمني  اجلامعة،  رئي�س  نّواَب  وال�سادة  ال�سّيدات  ح�رشات 

واملديرين،

ح�رشَة ال�سّيد رئي�س م�ست�سفى اأوتيل ديو دو فران�س،

ح�رشَة ال�سّيد رئي�س اّتاد رابطات ُقدامى الطاّلب يف جامعة القّدي�س يو�سف،

ح�رشات ال�سّيدات وال�سادة روؤ�ساء واأع�ساء رابطات ُقدامى الطاّلب،

ح�رشات ال�سّيدات وال�سادة ممّثلي موّظفي اخلدمات العاّمة،

ح�رشات ال�سّيدات وال�سادة املعّلمني،

ح�رشات ال�سّيدات الطالبات وال�سادة الطاّلب،

ها الأ�سدقاُء الأعّزاء، اأيُّ
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)مقّدمة( : ملاذا حتمل جامعُتنا ا�سَم القّدي�س يو�سف؟

ملاذا يِحبُّ البابا فرن�سي�س القّدي�َس يو�سف؟

ملاذا حتبُّ جامعُة القّدي�س يو�سف هذا القّدي�س؟

اإّنه َلواجٌب نابٌع من القلب والروح اأن اأرّحب بكم وبُكّن جميًعا يف هذا العيد 

يف  جامعتنا،  �سفيع  عيد  وهو  يو�سف،  القّدي�س  جلامعة  الـ142  الحتفايّل 

بجهد،  ولو  لأنفا�سه،  لبنان  ا�ستعادة  ناحيٍة،  من  �سهَدت،  التي  ال�سنة  هذه 

– وكّنا قد عّبنا عن هذا املطلب هنا  �ساته و�سيا�سته 
ّ
يف ما يتعّلق مبوؤ�س

بالذات يف خالل ال�سنوات املا�سية - ومن ناحيٍة اأُخرى، �سهَدت هذه ال�سنة 

رحيل اثنني من ال�سخ�سيات الي�سوعّية البارزة اإىل دار الأبدّية هما: رئي�ُس 

 ،René Chamussy  
ّ
الي�سوعي �سامو�سي  رينيه  الفخرّي  الي�سوعّية  اجلامعة 

 Peter Hans اخلادُم املخِل�س لر�سالة جامعتنا، والأُب پيرت هانز كولڤنباخ

اللِبق  �س 
ِّ
واملدر الي�سوعّية  هبنة 

َّ
للر ال�سابق  العامُّ  الرئي�س   ،Kolvenbach

ل�س لالأل�ُسنّية وعلم الُلغة الأرمنّية يف جامعتنا. ن�ساأل القّدي�س يو�سف،  وال�سَّ

اهلُل بَرحمته الالُمتناهية وبعطِفه. يف  اأن يغمَرهما  �سفيع امليتة ال�ساحلة، 

�سياق هذه ال�سالة التي نوّجهها اإىل القّدي�س يو�سف، ميكننا اأن نتحّدث عن 

�ست يف العام 
ّ
منطق اختيار ا�سم القّدي�س يو�سف ك�سفيٍع للجامعة التي تاأ�س

:1875

بيو�س  البابا  اأ�سدر   ،1870 )دي�سمب(  الأّول  كانون  �سهر  يف  الواقع،  يف 

التا�سع مر�سوًما جعل فيه القّدي�س يو�سف �سفيَع الكني�سة اجلامعة. يف �سهر 

 للقّدي�س يو�سف بعبادة تفوق 
ّ
مّتوز )يوليو( 1871، مّت اإ�سدار مر�سوم اآخر اأقر

على  كان  ما  الواقع،  هذا  من  انطالًقا  القّدي�سني.  �سائر  بها  َينعم  التي  تلك 

با�سمه،  جامعتهم  تكري�س  اإىل  ي�سارعوا  اأن  اإل  الفرتة  تلك  يف  الي�سوعيني 

�سة 
ّ
موؤ�س اإىل  ينقلها  اأن  يو�سف وحده  القّدي�س  ي�ستطيع  التي  الفوائد   

َ
لَتجني

يرتّدد  ل  بالذات،  اليوم  عَر�سّية.  ال�سعوبات  فيه  تكن  مل  عامَلٍ  يف  اأن�ِسئْت 

القّدي�س يو�سف يف �سميم بع�س  البابا فرن�سي�س يف توجيهنا نحو  قدا�سة 

امل�ساكل التي نتخّبط فيها. يف اأحد اللقاءات مع الرهبانّيات يف �سهر �سباط 
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)فباير( 2016 يف روما، اأَعَلن ما ياأتي: »يف مكتبي متثال للقّدي�س يو�سف 

وهو م�سرت�سل يف النوم؛ اإّنه يعتني بالكني�سة وهو نائم!«، وقد تابع قائاًل: 

»عندما اأُعاين من م�سكلة و�سعوبة، اأَكتب بطاقًة اأ�سُعها تت متثال القّدي�س 

يو�سف، لكي ياأخذ هذه امل�سكلة على عاِتقه«. وُي�سيف البابا: »اأّما اأنا فاأْخُلد 

ا، واأنا  اإىل النوم«. وهذا يعني اأّنه ي�سّلي من اأجل هذه امل�سكلة!«. نحن اأي�سً

 يف الُلجوِء اإىل القّدي�س يو�سف لكي يحمل معنا اأيَّ م�سكلة قد 
ّ
ا، ن�ستمر اأي�سً

ُتقِلقنا، حّتى جِند لها احللَّ ِمن اأجل تاأدية اخلدمة هلل!

معايل وزير العدل الأ�ستاذ �سليم جري�ساتي،

 يف اجلامعة اأن تكونوا بيننا لتمّثلوا رئي�س اجلمهورّية 
ّ
يغمرنا فرٌح حقيقي

اجلامعة  طاّلب  وقدامى  اللبنانيني  من  الكثري  على  العزيز  احلدث  هذا  يف 

التي متّثلونها بجدارة. ح�سوُركم هذا امل�ساَء �سهادُة دعٍم من اأجل الر�سالة 

ه  الأكادميّية والوطنّية التي ُتقّدمها جامعة القّدي�س يو�سف يف بريوت. نوجِّ

�ُسكرنا اإىل فخامة رئي�س الدولة وال�سامن ل�ستمرارّية جمهورّيتنا، اجلرنال 

ا. مي�سال عون، من اأجل هذه الالفتة القّيمة جدًّ

العناوين  تت  موجزة  مقّدمة  بعد  كلمتي  اأَعِر�س  الأعّزاء،  الأ�سدقاء  اأّيها 

الثالثة التالية:

الق�سم الأّول: اأن ي�سري املرء مواِطًنا، مو�سوٌع قدمي ي�سغل اجلامعة!

يو�سف  القّدي�س  جامعة  �ِشعة  من  للمواَطنة:  حالّية  روؤية  الثاين:  الق�سم 

للعام 1975 اإىل روؤية نا�سطة للم�ستقبل.

الق�سم الثالث: َدور جامعة القّدي�س يو�سف: ِخياراتها واأعمالها من اأجل بناء 

املواَطنة.



6

بّد  ل  كان  القّدي�سني،  بني  مثالّيًة  الأكرث  القّدي�س  وهو  يو�سف،  القّدي�س   .2

ا اأف�سل ُمواطن اإذ كان يوؤّدي واجباِته كُمواطن حني قام  له اأن يكون اأي�سً

ُيدخلنا  بالّذاِت  الأمُر  ؛ هذا 
)1(

اأوغ�سط�س قي�رش �سِجاّلت  بت�سجيل عائلته يف 

لب املو�سوع الذي مّت اختياره ِللقائنا وِلَعْنَونِة كلمة اليوم: »جامعة  يف �سُ

البع�س  يجد  املواَطنة!«.  اأجل  من  والتزاُمها  بريوت،  يف  يو�سف  القّدي�س 

اليوم،  تفكرينا  حمور  املو�سوع  هذا  مثل  يكون  اأن  املنا�سب  غري  من  اأّنه 

ال�سحف  تت�سّدر عناوين  تزال  فيه احلروب من حولنا ول  تندلع  وقٍت  يف 

رًة املاليني من الالجئني  م�سّببًة مئات الآلف من القتلى واجلرحى، ومهجِّ

يف اأ�سقاع الأر�س وعر�س البحار؛ ويف وقٍت ُتفرَت�س فيه حمايُة الأقلّيات 

ب ُمرتبًطا بالإرهاب وي�سّبب  ا، وحيث ل يزال التع�سّ امل�سيحّية وغرِيها اأي�سً

فيه  ف  َتع�سِ وقٍت  ويف  والعقول؛  والنفو�س  الأج�ساد  م�ستوى  على  اخل�سائر 

انعزالّية جتماعّية  تها - وهي  بالعامَل رياُح النعزالّية املنطوية على هويَّ

من  اأَولي�س  احل�سارات!  بَحرب  يوحي  ما  معِلنًة  جدًّا-  �سّيقة  و�سيا�سّية 

، بالن�سبة اإىل اجلامعة، النظُر يف الوقائع الراهنة 
ّ
الواجب الفكرّي والأخالقي

وم�ستقبل جمتمعاتنا التي ترزح تت وطاأة النق�سامات واحلروب املندلعة 

يف  الأعمى،  الإرهاب  خالل  من  بالطائفّية،  تّت�ِسم  التي  وتلك  الأ�سّقاء  بني 

خالل احلرب اأو عند انتهائها، وهي تعاين من التالعب املفِرط للدِّين من اأجل 

 الذي يجب عدُم مواراِته يف 
ّ
اأو اقت�سادّية؟ الربيع العربي اأغرا�س �سيا�سّية 

الن�سيان ب�رشعة- �َسواٌء من الأنظمة القائمة، اأو ِمن ِقَبل تّيارات اإيديولوجّية 

م�ستِنًدا   
ّ
العربي الربيع  هذا  يكن  اأمل  اإن�سانّية-  قيمة  لكّل  ُمعادية  ودينّية 

اإىل القَيم القائمة على املواَطنة مثل »احلرّية والكرامة والعدالة وال�سفافَية 

ها 
ّ
ُتِقر مبادَئ  اإّل  لي�ست  وهي  الدميقراطّية،  الو�سائل  عْب  لطة  ال�سُّ وتناُوِب 

وفًقا ملا قاله ر�سوان ال�سّيد؟ عندنا هنا يف لبنان، هل �سنرتك 
 )2(

ال�رشيعة«

)1( الإجنيل بح�َسب القّدي�س لوقا، 2، 4.

الإ�سالمّية يف اجلامعة  الدرا�سات  اأ�ستاذ  ال�سّيد،  البوف�سور  األقاها  التي  )2( راجع املحا�رشة 

 يف 
ّ
)اأبريل( 2011، يف كلّية الطب اللبنانّية، وهو مرجعّية �ُسنّية ماأذونة، يف �سهر ني�سان 

جامعة القّدي�س يو�سف تت العنوان: »م�ساهمات الإ�سالم وامل�سلمني يف احل�سارة العاملّية«.
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ّ
احلقيقي اخلطاب  يتجاوز  وملتب�ًسا،  ا  اأُحاديًّ  

ّ
والطائفي  

ّ
ال�سيا�سي اخِلطاب 

تكمن  هل  ذلك،  على  ِعالوًة  املواطنة؟  �سلوك  من  اأدنى  حدٍّ  اإىل  يدعو  الذي 

 ياأتي 
ٍّ
د اإعداد قانون انتخابي

ّ
امل�سكلة ال�سيا�سية احلقيقّية يف لبنان يف جمر

َد عمالَء ل مواِطنني؟ هل تكمن امل�سكلة يف املحاولة 
ّ
متاأّخًرا ويجعل مّنا جمر

 
ّ
ة لإعادة تاأليف هيكلّية ال�سلطات ال�سيا�سّية وابتكاِر قانوٍن انتخابي

ّ
امل�ستمر

املواَطنة  اإىل  والنتماِء  املواَطنة  جتاَه  اللتزام  اأزمِة  م�سكلُة  هي  اأو  جديد، 

اإىل جامعة  اإلينا وبالن�سبة  الأ�سئلة وغريها ت�سّكل بالن�سبة  اللبنانّية؟ هذه 

يف  التفكري  على  تّثنا  التي  والقلب  العقل  متطّلباِت  ُزبدَة  جامعتنا،  مثل 

اإحدى اأنبل مهاّم اجلامعة، األ وهي تن�سئة مواطن اليوِم وغًدا؛ هذه الرتبية 

ا جتاه وطن ل جتزئة فيه، وكذلك معرفة  على املواطنة تتطّلب �سعوًرا قويًّ

اأَلي�ست  احلقيقة.  اإغفال  دون  من  واحرتامها  وحقوقه  �سخ�س  كّل  واجبات 

جامعة القّدي�س يو�سف ذلك املكان العايل املرموق الذي ل ُي�ساهيه مكان، 

 كما كان يذّكرنا معايل 
ّ
 وال�سيا�سي

ّ
 والديني

ّ
والذي يحوي التنّوع الجتماعي

اإّن املكان الذي ين�ساأ فيه  وزير التعليم العايل ال�سّيد مروان حماده، بقوله 

القانون،  اأمام  امل�ساواة  وعلى  مًعا،  العي�س  على  ب 
ِّ
ُيدر مكان  هو  التنّوع 

اجتماعه  اإَلينا فخامُة رئي�س اجلمهورّية- يف  اأَومل يطلب  املواَطنة؟  وعلى 

مع املجل�س امل�سّغر للجامعة يف بعبدا- الرتكيَز على تن�سئة ال�سباب على 

بناء  يف  ال�سباب  هوؤلء  ي�سارك  لكي  ال�سيا�سّية  التوعية  وعلى  املواطنة، 

التفكري يف  للجامعة هي  الأ�سا�سّية  اإحدى املهاّم  اأّن  نتذّكر  الدولة؟ دعونا 

املواَطنة كخ�سبة خال�س لوطننا.

الق�سم الأّول: اأن ي�سري الطالب مواطًنا، مو�سوع قدمي ي�سغل اجلامعة!

اللبنانّية  املواَطنة  املواَطنة،  اأجل  من  هذه  اللتزام  م�ساألة  احتّلت  لطاملا 

الرئي�سة  مهّامها  اإحدى  اأّن  باعتبار  اجلامعة  يف  القياديِّني  عقوَل  بالّذات، 

هي تن�سئة قلوٍب وعقوٍل و�سخ�سّياٍت من رجال ون�ساء يجب عليهم العي�س 

يف جمتمع لبنايّن واحد، وكذلك جمتمع جامعة القّدي�س يو�سف، وبناوؤه مًعا. 

وهوؤلء، كمواطنني، على الرغم من اختالفاتهم وتنّوعهم، التَزموا 
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العي�س مًعا تت �سقٍف واحد، ملتزمني الواجبات املدنّية نف�سها ومتمّتعني 

باحلقوق نف�سها. روابط هذه املواَطنة، وَنقولها يف البداية، ل يتّم احل�سول 

عليها بطريقة فطرّية ولي�ست اأبًدا قائمة اإىل الأبد؛ املواَطنة التي تتما�سى مع 

التغرّيات ال�سيا�سّية والثقافّية والجتماعّية، ُتبنى عب التاريخ ومع الزمن، 

وِمن َثمَّ با�ستمراٍر مع اأجيال جديدة، لأّنها عن�رش من عنا�رش تي�سري اندماج 

الأجانب، وهو ما يحدث اأحياًنا يف لبنان، لكّنها ت�سطدم اأ�سا�ًسا بالتاأثريات 

ا  ال�سيا�سّية والرغبات اجلاحمة اخلارجّية، وهذا لي�س من غري املاألوف اأي�سً

، األ وهو 
ٍّ
يف لبنان. �رشعت جامعة القّدي�س يو�سف يف مواجهة تدٍّ اأ�سا�سي

امل�ساهمة يف اإجناح العي�س امل�سرتك بني اللبنانيني حول القيم الإن�سانّية، 

املتبادل،  والحرتام  الدميقراطّية،  وامل�ساركة  والت�سامح،  احلرّية،  وهي: 

والتعددّية، فاإّنها تلك القَيم املندرجة يف �رِشعة 1975. 

يف ما يتعّلق باللتزام من اأجل املواطنة، مل َيتواَن روؤ�ساء اجلامعة املتعاقبون 

Jacques Bonnet- بونيه-اإميار  جاك  الأب  وهكذا،  قناعاتهم.  اإعالن  يف 

Eymard، رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف من العام 1938 حّتى العام 1945، 

األقاها يف 7 ت�رشين  والتي  »الأ�سخا�س«،  لتن�سئة  �سها 
ّ
التي كر ُخْطبته  يف 

اإىل  ا�ستقالل لبنان، متوّجًها  اإعالن  اأي على عتبة  الثاين )نوفمب( 1943، 

الرئي�س ب�سارة اخلوري بالكلمات التالية: »الأ�سخا�س الذين تراهم يتبّواأون 

املنا�سب والذين يديرون هذا البلد على دروب ال�رشف، هم اأ�سخا�س قادرون 

على التفكري ال�سليم، اأ�سخا�س ميتلكهم �سغف الكمال )وواجب خدمة الوطن(. 

.
)1(

وهوؤلء الرجال هم اأبناء )جامعة القّدي�س يو�سف(«

Victor Pruvot، رئي�س اجلامعة من  اخُلطب لالأب فكتور بروفو  �سل�سلة من 

ا على اخلطبة  العام 1945 حّتى العام 1951، جاءت بعد ب�سع �سنوات ردًّ

 ،
)2(

لل�سباب« املقدَّمة  الجتماعّية  و»التن�سئة  اجلامعة  حول  اأُلِقيت  التي 

)3( رجال، جاك بونيه-اإميار، خطبة قّدا�س بدء ال�سنة الأكادميّية يف الكلّيات، �س 8.
)4( خطبة اأُلِقيت يوم الأحد الواقع فيه 5 ت�رشين الثاين )نوفمب( 1950 يف قّدا�س بدء ال�سنة 

الأكادميّية يف الكلّيات.
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. يف 
)4(

 وكذلك اجلامعة و»تن�سئة امُلواطن«
)3(

و»الإن�سان يف خدمة اجلماعة«

الكلمة التي األقاها العاَم 1947، يدعو بروفو Pruvot ال�ساب اأن يتلّقى تن�سئة 

اإجتماعيًّا  ي�سعر  اأن  اأجل  ومن  �سيء،  كّل  قبل  اإجتماعيًّا  يفّكر  اأن  اأجل  من 

اإطار  لأّن كّل حمّبة خارج  اإجتماعيًّا  يعمل  اأن  واأخرًيا  الآخرين،  مب�سائب 

خالل  من  موقعها  اجلامعة  ُتّدد  وهكذا  وِرٍع.  �سعور  د 
ّ
جمر تبقى  العمل 

 
ّ
حّث الطاّلب على النفتاح على ال�سمولّية انطالًقا من انتمائهم الجتماعي

الأقرب. يف الكلمة التي األقاها يف العام 1949 حول تن�سئة امُلواطن، َتوّجه 

الأب بروفو Pruvot اإىل رئي�س اجلمهورية اآنذاك، وكان ل يزال ب�سارة اخلوري، 

بروفو  املواطن. كان رئي�س اجلامعة  تن�سئة  اإىل  ق 
ّ
التطر يريد  اإّنه  له  قائاًل 

يدعو ال�سباب والبالغني اإىل تبّني موقف العرتاف باجلميل لَوطنهم لبنان 

ا حيث  والولء له، واإىل تخّطي الوثنّية الأنانّية التي قد جتعل من الوطن اأر�سً

يجنون املال وحيث احلياة �سهلة، واإىل تاأدية واجبهم يف معرفة تراثهم يف 

عه، وذلك من طريق درا�سة تاريخ وطنهم، لأّن »التاريخ هو الذي ي�سنع  تنوُّ

. وهو ُي�سيف: اإّننا نقول احلّق حني نقول اإّن 
)5(

تدريجيًّا منوذًجا لالإن�سانّية«

الوطن هو ابن التاريخ، واإّن املجتمع امل�ستنري يجب اأن ي�سارك دوًما وبهّمٍة 

يف �سناعة تاريخ بلده، واإّل ُيق�سي نف�َسه عن حا�رشه وم�ستقبله. وهو ُينهي 

وا  ُخطبَته بال�سالة التالية: »فلتُكِن ال�سماء مع ال�سباب اللبنانيني الذين تلقَّ

بلَدهم  بُعمٍق  يعرفون  �ساحلني،  مواطنني  لُي�سبحوا  البيت  هذا  من  تن�سئة 

ا ي�سل  واحتياجاِته من دون جتاُهل الآخرين، وُيحّبون وطنهم ُحبًّا خا�سًّ

بهم اإىل الت�سحية من اأجله، من دون التنازل عن الأُخّوة الإن�سانّية.

)5( خطبة اأُلِقيت يوم الأحد الواقع فيه 9 ت�رشين الثاين )نوفمب( 1947 يف قّدا�س بداية ال�سنة 
الأكادميّية يف الكلّيات.

)6( خطبة اأُلِقيت يوم الأحد الواقع فيه 6 ت�رشين الثاين )نوفمب( 1949 يف قّدا�س بداية ال�سنة 
الأكادميّية يف الكلّيات.

)7( خطبة 1947، ص 6.
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جامعٍة  رئي�ُس   ،1968 )اأكتوبر(  الأّول  ت�رشين   27 يف  �سنوات،  ع�رش  بعد 

، يعتب 
)1(

)جامعِتنا( اآَخُر، الأب عبداهلل داغر، يف كلمته »ال�سباب يت�ساءلون«

 كما اللبنايّن، بعد اأحداث 
ّ
اأّن العالج الوحيد ل�سطرابات املجتمع الفرن�سي

اأّيار )مايو( 1968 يف فرن�سا، هو التن�سئة على روح املواَطنة: »يجب على 

ِخيار  اإىل  يلجاأوا  اأن  الغد،  لبنان  �سُيبنى  اأيديهم  ل  وبف�سْ اللبنايّن،  ال�سباب 

يرفع  ولبناَن   ،
ٍّ
واإقطاعي جتاريٍّ  لبناَن  اإقامِة  بني  اّتخاُذه:  عليهم  �سعٍب 

ا القَيم ول َيقبل معايري اأُخرى غرَي معياَرِي الكفاءة والنزاهة«. يف  عالًيا جدًّ

هذا املنحى، كان رئي�س جامعتنا يف العام 1968 يدعو اأمام �سديقه رئي�س 

اجلمهورّية �سارل حلو، اإىل الرتبية املدنّية كطريق التزام من اأجل املواَطنة؛ 

اأو عفوّية،  لي�ست فطرّية وطبيعّية  املدنّية  الروح  اإليه،  بالن�سبة  الواقع،  يف 

لكّنها ُتكَت�َسب من طريق تربيٍة طويلة. هذه العملّية الرتبوّية تتكّفل بالكائن 

الذي يجهل  الع�سرية  ا رُجَل  اإىل مواطن، وخ�سو�سً اأجل تويله  بُكلِّيَّته من 

.
)2(

كيف يكون مواطًنا

والقانويّن   
ّ
الفل�سفي بعدها  املواَطنة، يف  م�ساألة  اإّن  نقول  اأن  اأبًدا  ا  �رشًّ لي�س 

لبنانّية-  م�سكلٌة  هي  بل  ل  بلبنان-  اخلا�ّس   
ّ
ال�سيا�سي  

ّ
والجتماعي

ع، وبُخطبٍة ِتلو ُخطبة، رئي�ُس اجلامعة جان دوكرويه �سَي�ستعيُدها ب�سكل مو�سَّ

Jean Ducruet رئي�س اجلامعة �سليم َعبو طوال وليَتيهما. يكفي اأن اأ�سري اإىل 

»اإعادة ت�سكيل املجتمع   ،Ducruet دوكرويه  للأب  اخُلَطب  عناوين بع�س 

اآذار/   19( لبنان«  �سيادة  »ا�ستعادة   ،)1993 مار�س  اآذار/   20( اللبنايّن« 

مار�س 1994(، »وتن�سئة رجال املجتمع« )18 اآذار/ مار�س 1995(، لَنفهم 

قَلقه جتاه اخلطر املتمّثل يف انعدام وجود روح املواطنة امل�سرتكة بالن�سبة 

وانعدام  املتعّددة  ال�سيا�سّية  ة  اخلا�سّ امل�سالح  ُتهّدده  لبنان،  مثل  بلد  اإىل 

ا بالتبّني  وجود ِح�سِّ الدولة. اإّن م�ساهمة جان دوكرويه، الذي كان لبنانيًّ

الروابط  اأمناط  ت�سكيل  اإعادة  �رشورة  يف  اأ�سا�سّية  م�ساهمة  هي  وبقناعة، 

)8( خطبة اأُلِقيت يوم الأحد الواقع فيه 27 ت�رشين الأّول )اأكتوبر( 1968 يف قّدا�س بداية ال�سنة 

الأكادميّية يف الكلّيات.

)9( املرجع ال�سابق، �س 8.
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الجتماعّية املختلفة: بتعزيز 1( الروابط الأ�رشّية التي ل تزال ت�سّكل ثروة 

اأع�ساء  والروابط بني   )2 فقط؛  اأع�سائها  الت�سامن بني  لبنانّية من طريق 

م�ستوى  على  والروابط   )3 طائفّية؛  من  اأكرث  هي  التي  العاملة  اجلماعات 

املدينة التي هي مكاُن التن�سئة الجتماعّية وُتعّلم احلياة الجتماعّية على 

الطائفّية  اجلماعات  اأع�ساء  بني  الجتماعّية  والروابط  و4(  وا�سع؛  نطاق 

اأّنها عائالٌت روحّية، ولي�ست طوائَف  اإليها على  املختلفة التي يجب النظر 

 )5 الآخرين؛  اأرا�سي  على  ال�ستيالء  طريق  من  اأفرادها  عن  ُتدافع  فقط 

وبا�ستعادة الروابط الجتماعّية على م�ستوى الوطن، وهي روابُط مواَطنٍة، 

روابط اأعمُق واأكرُث عقالنّيًة وتتطّلب اإرادة وتعاُقًدا. »الوطن )اللبنايّن( لي�س 

ا.  ا، ول حّتى دينيًّ ا وثقافيًّ وُلغويًّ ا  ِعرقيًّ ًعا، وجمتمًعا  ا مو�سَّ جمتمًعا عائليًّ

 ... الدين  اأو  الِعرق  َوحدة  على  قامت  التي  الأمُم  وخطرٌة  م�سلِّلة  هي  كم 

 ،  اإراديٍّ
ٍّ
النتماُء اإىل وطٍن )مثِل لبنان( هو قبل كّل �سيٍء تقيُق فعٍل �سخ�سي

ر م�ستقبٍل  ٍد للَعي�س مًعا باعتماد قواعَد م�سرتكة، مع ت�سوُّ والتوقيُع على تعهُّ

املجال  وُيتيح  امُلواطن،  ي�سنع  اأن  ميكن  باملجتمع  اللتزام   .
)3(

م�سرَتك«

 اإن توافرت ثالثة �رشوط:
ّ
لتكوين جمتمع �سيا�سي

ال�رشط الأّول هو اأّن الوطن ي�ستفيد من ركائَز م�سرتكٍة، وِمن َثّم ي�ستفيُد ِمن 

كّل  يف  بل  ل  اللبنايّن،  املجتمع  جممل  يف  م�سبًقا  ٍل  متاأ�سِّ  »
ٍّ
»وطني ِح�سٍّ 

جماعة.

 يثّبتها 
ّ
لكن هذه احلياة الجتماعّية وهذه الركائز، بحاجة اإىل نظام �سيا�سي

ة، باملعنى ال�سامي للكلمة،  وَيحُكمها؛ ذلك هو ال�رشط الثاين. الإدارة العامَّ

غرُي  ما هو  اجلمِع بني  املحيط، ويف  َمن هم يف  اإدماِج  مهّمُتها يف  تكمن 

متنا�سٍق، وتوفرِي الأمان لالأكرِث �سعًفا من اأع�سائها.

اإّن جْعَل م�ساألة املواَطنة تن�سج ل يتّم خارج اإطار تربية مدنّية حقيقّية من 

�ساأنها اأن تعّمق تعلَُّم احلياة الجتماعّية وال�سعوَر بالنتماء اإىل وطن واحد؛ 

هذا هو ال�رشط الثالث الذي و�سعه الأب دوكرويه، ويف راأيه اأّن الطالب هم 

)10( جان دوكرويه، اجلامعة واملدينة، �س 17.
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الذين يجب اأن ي�ستفيدوا بطبيعة احلال من هذه الرتبية، ُثمَّ طبًعا من برامج 

ة باملواطنة وتعلُّمها. التعليم اخلا�سّ

 يدور حول املواَطنة، 
ّ
اأّما رئي�س اجلامعة �سليم عبو، فنِجد اأّن فكره الأ�سا�سي

 ،
)1(

يف ُخَطبه يوم عيد القّدي�س يو�سف �سمن جمموعة تت عنوان »احلرّيات«

ا يف موؤّلفات اأُخرى له.  واإن كان املو�سوع يِرُد اأي�سً

�سحيٌح اأّن ُخَطَب رئي�س اجلامعة َعبو كانت تت�سّمن نداءاٍت للمقاَومة- من 

، ولكّنه كان يف الوقت نف�سه-  طريق »الكلمة«- ُمناَه�سًة للُمحتلِّ ال�سوريِّ

�سمت   واملفّكَر الذي اأخذ يف عاِتقه، بعد نهاية حرب اتَّ
َ
ويف خَطِبه- املرّبي

 
ّ
بطابٍع يتعّلق بالهوّية، اأن ي�ساعد اللبنانّيني يف الرّد على ال�سوؤال الأ�سا�سي

مًعا مت�ساوين يف حقوقهم وواجباتهم،  يعي�سون  ُيطَرح عليهم: كيف  الذي 

وخمتلفني يف انتماءاتهم اجَلماعّية؟ 

فكرة  بَبلَورة  عبو  اجلامعة  رئي�س  قام  ال�سوؤال،  هذا  عن  الإجابة  اأجل  من 

بني  امل�ساواة  هي:  مبادئ  ثالثة  اإىل  ت�ستند  التي  املختلفة«  »املواَطنة 

اجلماعّية  بانتماءاتهم   
ّ
�ساتي

ّ
املوؤ�س والعرتاف  الأفراد،  وحرّية  املواطنني، 

والثقافّية، اعرتاًفا ي�سّكل �ِسمًة من �ِسمات املواَطنة اللبنانّية. ويكمن اخلطر 

احلرّية  تقوِّ�س  اأن  �ساأنها  من  التي  الطائفّية  الولءات  على  النغالق  يف 

مفتوًحا  املجال  ترتك  والتي  الأفراد،  بها  يتمّتع  التي  تلك  بذاتها؛  القائمة 

للجماعات.  ال�سيا�سيني  املمّثلني  ِقَبل  من  اجَلماعّية  امل�سالح  ل�سرتداد 

امُل�ساحلة التي يجب العمُل بها بني انتماءاتنا اجلماعّية املختلفة، والعي�ُس 

الأب عبو �رشط ل  اإىل  الآخر، هي بالن�سبة  تاأ�سي�سه مع  )�سُيعاد(  الذي  مًعا 

يتنا. بالن�سبة اإليه، كما بالن�سبة اإىل البطريرك �سفري، 
ّ
بّد منه ل�ستعادة حر

املعركُة �سّد النظام ال�سورّي مل تكن لتتوافر لها اأّي فر�سة لتحقيق هدفها، 

ها يف اإطار معار�سٍة �سادرة عن اجلماعات املتعّددة. لو مل يتمَّ َخو�سُ

)11( �سليم عبو، احلرّيات، من�سورات جامعة القّدي�س يو�سف.
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اآِنّية للمواَطنة: ِمن �ِشعة جامعة القّدي�س يو�سف يف  الق�سم الثاين: روؤية 

العام 1975 اإىل روؤية م�ستقبلّية

هذه الفكرة الرتاُكمّية التي تداَولها روؤ�ساء اجلامعة الأ�سبقون، توؤّكد التزام 

ة  خا�سّ �سيا�سّية  فل�سفًة  ُت�سبح  لبنانّية  مواَطنٍة  تعزيز  اأجل  من  اجلامعة 

الفكرة تبلغ ذروتها وُتتوَّج  اّتباُعها. هذه  َثمَّ طريًقا يجب  باملواَطنة، وِمن 

�س لر�سالة اجلامعة وروؤيتها، 
ّ
 يوؤ�س

ّ
يف �رِشعة اجلامعة. هذا الن�سُّ الت�رشيعي

 يف القيام بها. 
ّ
ف�ساًل عن الأعمال املتعّددة التي قامت بها، و�َسوف ت�ستمُر

تو�سح ال�رِشعُة القناعاِت وُتعّززها، وقد عّب عنها م�سبًقا روؤ�ساء اجلامعة: يف 

الواقع، اإذا كانت املواَطنة تت�سّمن م�ساركة تاّمة يف اّتخاذ القرارات، تن�ّس 

. »امل�ساَركة �رشورٌة؛ 
ّ
ال�رشعُة على مبداأ م�ساركة اجلميع يف العمل الأكادميي

 الذي 
ّ
لي�س من اأجل ُمناخ اجلامعة فح�ْسب، ولكن من اأجل النمط الجتماعي

ترتئي اجلامعة تعزيَزه« )املاّدة 7(. عادًة، مفهوُم املواَطنة يف عامَلنا هو ردٌّ 

دّيِة الجتماعّية والثقافّية حّتى الدينّيِة يف املجتمعات، واإن كانت  على التعدُّ

الأخرى  التعدُّدّيات  عن  خمتلفًة  البع�س-  يقول  كما  اللبنانّية-  دّيُة  التعدُّ

دّية  عة اإىل »التعدُّ ق ال�رشِّ
ّ
لأّنها جزٌء من كيان د�ستور ال�سعب اللبنايّن. تتطر

لرغبة  ت�ستجيب  و»هي  خا�ّس«،  بطابع  لبنان  يف  »تّت�سم  التي  اجلامعّية« 

توؤّكد  الأمر،  وكذلك  وتنمَيتها«.  الثقافّية  ال�سخ�سّيِة  ِغنى  اإنقاذ  يف  الوطن 

ق، واأداًة لتعزيز 
ِّ
د ول تفر يًة توحِّ ا مربِّ مًّ

ال�رشعة �رشورة اأن تكون اجلامعة اأُ

اللبنانّية: »ل  الجتماعّية  دّيَة  التعدُّ تاأخذ بالعتبار  الوطنّية، وهي  الهوّية 

َتقبل جامعُة القّدي�س يو�سف اأن تكون يف خدمة ح�رشّية لطبقٍة اجتماعّية اأو 

، تتمّنى اجلامعة اأن تكون  جماعة اإتنّية معّينة«. بانتمائها اإىل جمتمع معنيَّ

خمريَته« )املاّدة 6(.

املواَطنة هاج�ًسا من هواج�س  التن�سئة على  ال�سياق، لطاملا كانت  يف هذا 

 
ّ

اإّنها الرتبية على احِل�ِس  ،
ّ
جامعة القّدي�س يو�سف: 1( �سمن منظور ق�سائي

املديّن، كما على الت�رشُّف املديّن، وعلى الحرتام املْطَلق للواجبات واحلقوق، 

اإّنها   ،
ّ
اجتماعي ال�سحيحة؛ 2( و�سمن منظور  التعبري  والرتبية على حرّية 

 اللبناين القائم على 
ّ
، وعلى النتماء املواطني

ّ
الرتبية على احِل�سِّ الوطني
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اللبنانّية  الروحّية  التقاليد  احرتام  وعلى  امل�سرتك،  العي�س  اإىل  الدعوة 

الرتبية  اإّنها   ،
ّ
�سيا�سي منظور  ويف   )3 الثقافّية؛  دّية  التعدُّ وعلى  املختلفة، 

على املماَر�سة الدميقراطّية، وعلى وْعي امل�سلحة امل�سرَتكة، ومعها حرّيُة 

املجتمعات املكوِّنة ِلُلبنان، واملرتِبطة بُحرّية الفرد. هذا الهاج�س كان ول 

تدعونا  التي  لر�سالتنا  رئي�ًسا  وتّدًيا  دائًما  حِموًرا  هذه  اأّيامنا  حّتى  يزال 

واملحلِّلني  ال�سحافيِّني  اأف�سل  اأحد  اأذُكر  اأن  لهذا،   ، اأَودُّ جامعة.  نكون  اأن 

 خبًة كانت 
ّ
الُلبنانيِّني الذي َكتب: »من النادر اأن جند يف التاريخ العاملي

�س�ِس وطٍن، كما ح�سل يف لبنان  اأُ اأ�سِل بناِء  اأو جامعتان يف  فيها جامعٌة 

اإثر َثورات وُحروٍب فكانت هي التي  ومن اأجل لبنان. �ُسيَِّدت الأوطاُن على 

هُة نحو  �س جامعات. يف لبنان، جامعُة القّدي�س يو�سف يف بريوت املوجِّ توؤ�سِّ

املجتمع  نحو  هُة  املوجِّ بريوت  يف  الأمريكّية  واجلامعُة  اللبنايّن؛  املجتمع 

. ِمن هنا، األ�ْسنا نتحّمل على الأقّل 
)1(

عتا اأُ�س�َس ن�ساأِة بلِدنا لبنان« ؛ و�سَ
ّ
العربي

ًدا عن القَيم الجتماعّية التي  م�سوؤولّيًة م�سرَتكًة جتاَه لبنان هذا، لَنتكّلَم جُمدَّ

اأيِّ وقٍت م�سى، وفيما البلُد مهدَّد يف حميِطه  اأكرث مّما يف  �ُسه؟ اليوَم،  توؤ�سِّ

وفاًء  علينا-  يجُب  األ  الطائفية،  ال�رشاعات  اأعنِف  وطاأة  تت  وَيرزح 

- تكرمُي ر�سالتنا الوطنّية، والتاأكيُد اأّن دولة املواطنني 
ّ
ِلتاريِخنا الأكادميي

يجو 
ّ
الأحرار هي هدُفنا يف اخلدمة التي توؤّديها اجلامعة للمجتمع؟ ها ُهم ِخر

وت اّتاد رابطاتها، قد اأطلقوا �سعارهم  جامعة القّدي�س يو�سف الُقدامى، ب�سَ

يف  املواَطنة  ُتعِزّزها  قّوًة  »فلُن�سبْح  الوا�سح:  ال�سعار  هذا  يرافقه  اجلديد، 

ا تلك التي  اأجل املجتمعات الأُخرى، وخ�سو�سً لبنان«، ومَل ل ُن�سيف: من 

يجني القدامى من جامعتنا؟ وها 
ّ
ت الآلُف من اخلر

ّ
ُتيط بنا، وحيث ا�ستقر

نة 2025- وهي �سنة الحتفال  لل�سَّ القّدي�س يو�سف  َن�سَّ روؤية جامعة  اإّن 

جامعة  �رشُة  اأُ بْلَورْته  الذي  الن�سُّ  وهو  تاأ�سي�ِسها-  على  �سنة   150 مُبرور 

اأّن  ًدا  »الثقافة املدنّية« واكت�ساِبها، موؤكِّ ي�سدِّد على تعزيز  القّدي�س يو�سف، 

ز على التن�سئة  ، �سوف يركِّ
ّ
د بالتقليد الرتبوّي الي�سوعي »العمل الرتبوّي املزوَّ

)12( جريدة »النهار«، جهاد الزين، عدد 26237، ال�سنة 84.
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.
)2(

على املواَطنة من طريق الو�ساطة والتدريب على القيادة«

نا يف العتقاد اأّن اللتزام من اأجل املواَطنة ل يزال ِخياًرا حازًما 
ْ
اإذا ا�ستمَرر

اأّن لبنان ل يزال  اأّننا نعتقد دوًما  نّتخُذه للحا�رش وامل�ستقبل، ف�سبُب ذلك 

احلروب  اأّن  جميًعا  َنعلم  نحن  الأو�سط.  ال�رشق  يف  للدميقراطّية  رائًدا  بلًدا 

حني تنتهي، يجُب على ال�سعوب اأن ت�سعى اإىل �ُسبل ُم�ساحلٍة و�رشوِط عي�ٍس 

م�سرَتك. فعنا�رُش �سلبّيٌة وعنا�رُش اأُخرى نعرُفها، هي عوامُل تراُجٍع وتقهُقٍر 

بل  التنازل،  عدم  على  نا  يحثُّ هذا  كلُّ  املواَطنة.  اإىل  انتماوؤنا  منها  ُيعاين 

د النا�س بحافٍز على الأمل  جتديد قناعتنا باأّن دولة املواَطنة هي التي تزوِّ

واخلروِج من الأزمة. املهّمة لي�ست �سهلة، لكّنها �سُت�سبح اأ�ْسهل حني تتمّكُن 

من  اأكرَث  يف  النا�سط  املديّن  املجتمع  مبادرات  على  العتماد  من  الدولة 

 طاّلَب جامعِة القّدي�ِس يو�سَف الكلمَة؛ 
َ
جمال. يف هذا ال�سياق، اأودُّ اأن اأُعطي

تلبيُة حاجات  اإَليهم  ُطلَب  وال�سّبان،  ال�ساّبات  من  وطالًبا  فَخم�سوَن طالبًة 

هذه الكلمة، لإبداِء اآرائهم يف دولة املواَطنة يف لبنان. يف ما يلي، اأَعِر�س 

َلبة. لُكم بع�س العيِّنات التي متثِّل جمموع الطَّ

)3(
)طلّب َي�سهدون: بالن�سبة اإليكم، ما هي املواَطنُة اليوم ؟(

فمعظم  موجودة؛  غري  تكون  لبنان  يف  املواَطنة  تكاد  راأيي،  »يف  جورج: 

»املواطنني« يطالبون بحقوقهم ول يقومون بواجباتهم. كّل �سخ�س يفّكر 

يف  امل�سكلة  الواقع،  يف  وبيئته.  مبحيطه  ول  ببلده  يهتّم  ول  م�ساحله  يف 

ا بَدورهم ل يفّكرون اإّل يف م�ساحلهم«. لبنان تبداأ ب�ِسيا�سّيينا الذين هم اأي�سً

اللبنانيني.  اإىل عدد كبري من  اأ�سبحِت املواَطنُة حلًما بالن�سبة  زينب: »لقد 

ا  البطالة وزيادة الأ�سعار ت�سّجالن نقطة �سعيفة للبنان، حيث جِند اأ�سخا�سً

ا.  متعّلمني ومبدعني بحّق. ولكن، على الرغم من كّل �سيء، نحن نحبُّه حبًّا جمًّ

حُل�سن احلّظ اأّن هناك اجلي�س اللبنايّن الذي يوّفر الأمن جلميع املواطنني«.

)13( وثيقة داخلّية للجامعة: جامعة القّدي�س يو�سف روؤية �سنة 2025، اجلزء 2، املهّمة.

)14( هذه ال�سل�سلة من ال�سهادات، مّت جمُعها بف�سل اجتهاد َوحدِة احلياة الطالبّية يف اجلامعة 

ورئي�سِة فريِقها الآن�سة غلوريا عبدو.
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�ستيفاين: »املواَطنة غري مطّبقة يف لبنان ب�سبب التيارات ال�سيا�سّية الطائفّية 

اللبنانيون موالني منذ مئات  التي توؤّجج ال�رشاعات فيما بينها. لقد كان 

 والحتاللت، حّتى 
ّ
ال�سنني لبلدهم، وحِلمايته يف مواجهة النتداب الفرن�سي

�سوَّهت التّياراُت ال�سيا�سّية الطائفّية كلَّ �سيء مبا يف ذلك املواَطنة اللبنانّية.

�ساَرة: املواَطنة تكُمن يف حمّبة بلدنا والعمل مَل�سلحِته واإثبات انتمائنا اإليه. 

.»
ّ
ب الأعمى ال�سيا�سي اأ�ستطيع اأن اأكون مواِطنة �ساحلة حني اأجتّنب التع�سُّ

عّبا�س: »كطالٍب، اأرى اأّن املواَطنة ل ُتَطبَّق يف لبنان؛ هناك مواَطنة قائمة، 

لكّن الأحزاب ال�سيا�سّية متنُعنا من احل�سول عليها«.

عدُم  منها  ينتج  التي  ال�سيا�سة  ب�سَبب  فا�سلٌة  املواَطنُة  لبناَن،  »يف  اأحمد: 

ا الأدياُن التي ل ت�ساعد على عي�س املواَطنة.  امل�ساواة الجتماعّية. هناك اأي�سً

فهي ل تدُعنا نح�سل على حقوقنا ول تدعنا نعرف كيف نعي�س. ال�سيا�سة 

ت�سبِّب فجوًة بني اللبنانّيني، هذا هو الأمر الذي يجعل احلقوق والواجبات 

مه�سومة ومنتَهكة«.

لبناينٍّ يخوِّل  ب�سَبب عدم وجود وعٍي  لبنان،  اإلي�سا: »ل ُوجود ملواَطنة يف 

اللبنانّيني اأن ي�سبحوا مواطنني �ساحلني«.

ف ليٍل دام�ٍس، واأنا اأُطِلق نداًء اإىل املواَطنة  فرح: »اإّنها حالة �سبيهة مُبنت�سَ

واإىل الوطنّية، وكلٌّ منهما تكّمُل الثانية. فبالنِّ�سبة اإيّل، التكلُّم عن املواَطنة 

د. اإن مل نحبَّ  من دون التكّلم عن الوطنّية، هو كالبحث عن اأمر حُمال ومعقَّ

 »كّلنا للوطن«، فكيف ن�سبح 
ّ
د متجيًدا عظيًما يف الن�سيد الوطني الوطن املمجَّ

مواطنني �ساحلني؟« 

ِغنى: »املواَطنة يف لبنان منعِدمة، لأّننا نعي�س يف بلٍد حيث ال�سعب يقتفي 

اأثر ال�سيا�سة املرتبطة بالدِّين، وذلك ي�سّبب لنا الكثري من امل�ساكل. ال�سعب 

من  نعاين  لذلك  يحرتمه،  يعد  ومل  اللبنايّن  بالقانون  يثق  يعد  مل  اللبنايّن 

امل�ساكل يف كّل مكان.

ِمن دون الإميان بالدولة اللبنانّية التي اأن�ِسَئت على اإثر مطالبات البطريرك 

احلوّيك يف موؤمتر ال�سالم يف العام 1918، كيف نحرتم الِتزاماِتنا املدنّية؟

ِمن دون اأن تكون لنا هوّية وطنّية َجماعّية، يْقبلها اجلميع، رجاًل ون�ساًء، 
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ويحَتفلون بها، كيف نقبل فعليًّا هذا الوطن؟ كيف لنا اأن نحرتم قوانيَنه؟ 

كيف نتوّقف عن القيادة حني ي�سري لنا ال�سوُء الأحمر بذلك، وننطلق حني 

ياأَذن لنا ال�سوُء الأخ�رش بالنطالق؟«

حني ُنلقي نظرة عن كَثٍب على جميع م�سامني هذه ال�سهادات التي �سُتن�رَش 

يف و�سائل الإعالم باجلامعة، ن�ستطيع اأن ن�ستخرج النقاط التالية:

ا يف ما يتعّلق بالو�سع احلايّل للمواَطنة.   جدًّ
ّ
1. راأي غالبّية الطالب �سلبي

فهي بالن�سبة اإليهم منعِدمة وفا�سلة، وتخلو من كّل معنى، وهي فقرية، وغري 

قالوا  الطاّلب  بع�س  اأّن  من  الرغم  التطبيق، على  تدخل حّيز  موجودة، ول 

اإّنها معا�سة بطريقة جّيدة على م�ستوى اجلامعة. لكّن الطاّلب يف غالبّيتهم 

وواقَع  مواطنني،  َكوِنهم  واقَع  ي�ِسم  الذي  اللبنايّن  اخلا�ّس  الطابع  يدركون 

لبنان القائَم على وجود جماعات متعّددة وثقافات متنّوعة.

النق�سامات  اأّوًل،  متعّددة:  لأ�سباٍب  لة  معطَّ املواَطنة  اإليهم،  بالن�سبة   .2

ممار�سة  مينع  انق�ساًما  ال�سيا�سّية،  والأحزاب  التيارات  بني  الطائفّية 

دّيِة ال�سيا�سّيِة وامل�ساَركِة يف هذه التعددّية،  املواطنة، وذلك لأّن َعي�َس التعدُّ

يتمُّ ب�سكٍل �سيِّئ؛ اأحُدهم ل يرتّدد يف و�سِف �سيا�سة لبنان بالو�ِسخة واملليئة 

بال�سوائب؛ ال�سبب الثاين هو، يف نظرهم، ا�ستغالُل الدِّين من ِقَبل ال�سيا�سيني 

بني  واخلالفات  ال�سقاق  ق  يعمِّ اأن  �ساأنه  ِمن  ا�ستغالًل  ة  اخلا�سّ مَل�ساحِلهم 

الطوائف الدينّية، وُيظِهَر لبناَن ك�ساحِة معركٍة بني هذه اجلماعات. ثالًثا، 

يالحظ الطاّلب اأّن اللبناينَّ ين�سى اأّنه ُمواطن، واأّنه اأ�سبح يعي�س نزعة فردّية، 

ويفتقر اإىل الوعي الكايف ِلُوجوب اأن ي�سبح مواطًنا �ساحًلا، ول ي�سعى اإّل 

للِحفاظ على ُحقوقه، وُيهِمل واجباِته جتاَه الآخرين وجتاَه الدولة.

دولة  اأ�سبحت  التي  الدولة  عن  �سلبّية  فكرة  الطالب  كّوَن  الأمر،  وكذلك   .3

كانت  اإذا  الهجرة.  اإىل  وا 
ُّ
ا�سُطر الذين  لل�سباب  العمل  ر  توفِّ ل  لأّنها  ُمِذّلة، 

الدولة ل توؤّدي َدوَرها كناقلٍة للمواَطنة، فذلك يعود اإىل اأّنها اأ�سبحت رهينًة 

لالأحزاب ال�سيا�سّية.

4. ومع ذلك، العديُد من الطاّلب َين�ُسدون الرتبيَة على املواَطنة ويِثقون بهذه 

الرتبية، فهي قادرة على تويل الأفراد اإىل مواطنني �ساحلني اإن كانت 
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ات عديدة، ُتعطى جامعُة القّدي�س يو�سف مثاًل ُيحتذى 
ّ
عملّية ووظيفّية. مر

ُتعلن  وهكذا،  املواَطنة.  على  التن�سئة  تعزِّز  تعليمّية  �سًة 
ّ
موؤ�س ِلَكونها  به 

ِع،  جامعة القّدي�س يو�سف اأّنها يف خدمة احلياِة امل�سرَتكة، والت�سامِح، والتنوُّ

اإذا  اللبنانّية:  �سات 
ّ
املوؤ�س اأّن  نكت�سُف  ا  اأي�سً لبنان. وهكذا  والدميقراطّيِة يف 

واإذا  �سّيئة،  بطريقة  تعمل  الدميقراطّية  كانت  واإذا  بال�سلل،  ُم�سابة  كانت 

الرتبية  وجوِد  عدِم  اإىل  ذلك  فمردُّ  موجودة؛  غري  امل�ساّدة  القوى  كانت 

مل�سلحِة  العقاليّن،  اللتزام  وعدِم  امُلواطن،  م�ساَركة  قيمة  وجهِل  املدنّية، 

الطائفّية واإق�ساِء الآخر.

ًدا 
َّ
5. وَيجدر الذِّكُر اأّن املواَطنة، يف الكثري من ال�سهادات، لي�ست مفهوًما جمر

ولكّنه مفهوٌم يرتبط ارتباًطا وثيًقا ببلٍد ووطٍن واأُّمة. اأحد الطاّلب يوؤّكد اأّن 

البحث  اإىل   
ٌ
�سعي الوطنّية، هو  التحّدث عن  دون  املواطنة من  التحّدث عن 

هو  بلد،  يف  مواطًنا  املرء  ي�سبح  اأن  هو  هان 
ِّ
الر د.  معقَّ  

ٌ
اأمر اأو  حُماٍل  عن 

ه، وُبِني بفعِل اإرادة م�سرَتكة نابعة من جماعات  لبنان، بلٍد يتمّتع بَخ�سائ�سِ

متعّددة تاريخّية، اأُ�سوًة بَزوجني يلتزمان بعقٍد من اأجل بناء اأُ�رشة. من خالل 

النتماء اإىل هوّية وطنّية لبنانّية، ميكن اأن مُتاَر�س املواَطنة ب�سكٍل تاّم؛ فاأنا 

�سُيعطي  الذي  هو  الوطن  وهذا  الوطن،  هذا  جتاه  واجباتي  اأوؤّدي  كُمواطن، 

حقوقي نوًعا من العدالة والّت�ساق.

ل ي�سُعني اإّل اأن اأكون الناطق با�ْسم طَلبِتنا ال�سباب، لأقول اإّن مهّمتنا نحن 

اأ�سا�س  يف  تكون  اأن  ميكن  التي  امل�سرَتكة  القَيم  تديد  يف  تكمن  جميًعا 

الروحّية  التقاليد  من  نغرفها  اأن  يجب  قيٌم  وهي  اللبنانّية،  مواَطنيَّتنا 

والإن�سانّية امل�ستّمدة من اأر�سنا ومن جتربتنا التاريخيّة يف احلياة الوطنّية 

اإىل  والتطّلِع  والت�ساُمح،  املتباَدل،  الحرتام  قيم  وهي  ال�سنني،  مئات  منذ 

مل  بالأم�س،  وال�سيافة.  الأُ�رشّية  واحلياة  والت�سامن،  العاّمة،  امل�سلحة 

يف  الفكرّية  ال�سخ�سّيات  وكبار  امل�سوؤولني  جمع  يف  الأزهر  جامعة  ترتّدد 

وٍت عاٍل، وبتاأييٍد  - من اأجل اأن ُتعلن ب�سَ
ّ
م�رش- ويف لبنان والعامل العربي

ه نحو املواَطنة هو م�ستقبُل   واملوجَّ
َّ
من ال�سلطات امل�سيحّية، اأّن العقل احُلر

القانون،  اأمام  مت�ساوون  وم�سيحيِّني،  م�سلمني  جميًعا،  واأّننا  جمتمعاتنا؛ 
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ول م�ستقَبل مُلجتمعاِتنا من دون املواَطنة. يجب اأّل ندَع الآخرين يتفّوقون 

علينا يف هذا املجال، لأّن ر�سالة لبنان واللبنانيِّني تكمن يف التلويح عالًيا 

دّية. برايٍة متعِدّدة الألوان؛ هي األواُن املواَطنة والعي�ِس امل�سرَتك والتعدُّ

الق�سم الثالث: َدور جامعة القّدي�س يو�سف: ِخياراُتها واأعماُلها من اأجل بناء 

املواَطنة

اإذا اأعَطينا اجلامعَة دوًرا حا�سًما لتكوَن َبوتقًة للمواَطنة، فذلك لأّن جامعَتنا- 

 والثقايّف، وهي ُتاكي 
ّ
ع الجتماعي اأبواَبها للتنوُّ اأّي جامعة- تفتح  كما 

 بالن�سبة اإىل الطالب حيث يكت�سف حرّيَته، ويقوم بِخياراته 
ّ
العامَل احلقيقي

دورات  يف  وُي�سارك  مهنّينَي،  ويلتقي  م�سوؤولّياِته،  ويتحّمل  به،  ة  اخلا�سّ

 .
ّ
احلقيقي العامل  اإىل  ينطلق  اأن  قبل  اجلامعّية  الإدارة  ويعي�س  تدريبّية، 

فاجلامعُة، يف َكوِنها خمتلفًة عن الأُ�رشة واملدر�سة، هي اأّوُل حُماكاٍة للعامل 

و�ساطة  اإّنها  والعاّمة.  املدنّية  احلياة  يف  الطالُب  يلتزم  اأن  قبل   
ّ
احلقيقي

. اإّنها 
ّ
وج�رٌش بني مرحلة الطفولة املحمّية يف كنف العائلة، والعامل اخلارجي

اأجل  من  ًكا 
ِّ
حمر دوًرا  امل�سوؤولُة  املواَطنُة  فيها  توؤّدي  التي  الزمنّية  الفرتة 

تطوير اآلّيات النفتاح الكامنة يف الفرِد، وَتوعَيِته على الوحدة الجتماعّية 

وامل�سلحة اجلماعّية. من هنا تاأتي اأهمّية َدور اجلامعة يف تعزيز املواَطنة.

ِغنى  تعك�س  كذلك؛  تكون  اأن  الأقّل  على  ينبغي  اأو  متنّوعة،  بيئٌة  جامعُتنا 

، اإلخ. يلتقي الطالُب فيها غرَيه 
ّ
 والطائفي

ّ
ع اللبنايّن: الِغنى الجتماعي التنوُّ

اأنحاء البلد؛ من جماعات دينّية، وثقافاٍت واأو�ساط  من الطاّلب من جميع 

َليلتقي  لَديها ميوٌل �سيا�سّية متعّددة، حّتى  اجتماعّية واقت�سادّية متنّوعة 

الأنواع،  جميع  من  الختالفات  نكت�سف  هنا  اأُخرى.  ُبلداٍن  من  جماعاٍت 

ا احلاجة العملّية احلقيقّية اإىل عي�ِس حياٍة م�سرَتكة مع  ولكّننا نكت�سف اأي�سً

ِد  دّية، تبداأ املواَطنُة بالتج�سُّ الآخرين. اإًذا هنا، يف هذه الأُ�رشة اجلامعّية التعدُّ

احلياِة  هذه  حقوِق  واكت�ساِف  مًعا،  للَعي�س  والإرادة  الرغبة  يف  وتتجّلى 

ع بَذكاٍء. وواجباِتها امل�سرَتكِة هذه، وكذلك �رشورة اإدارة هذا التنوُّ
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اإذا اأخذِت اجلامعُة على عاِتقها ق�سّيَة املواَطنة، هذا يعني اأّنها تتَّخُذ و�َسوف 

تتَّخُذ اإجراءات من اأجل تعزيزها. اخلطر يكمن يف اإح�ساِء هذه الإجراءات اأو 

الأعمال اأو اإدراِجها يف قائمة، ولي�س هذا هو هدَف هذه امُلداخلة. من امُلهّم 

ِخَذت، ولكْن الأَهمَّ هو اأن نْذكر �سبَب هذه  اأن نذكر بع�س الإجراءات التي اتُّ

بوّية. الإجراءات املّتَخذة، ل بل تديُد معانيها واأبعاِدها الرتَّ

�سوف اأبداأ بالقول اإّن ال�رشوع بالأعمال اأو القيام بامل�ساريع من اأجل بناء 

 12 الـ  الأعمال  مثال  على  تكون  تكاد  اللبنانّية،  الطريقة  على  مواَطنٍة 

باأمٍر  فيها  ال�رشوع  بداأ  والتي   ،Héraclès ِهرقل�س  بها  قام  التي  الأ�سا�سّية 

من الإلهة اأوري�ست�س Eurysthée، ف�ساًل عن الأعمال ال�سغرية التي اأجنَزتها 

بُطرق  اأحياًنا  اأُجِنز  وقد  م�ستحياًل،  لي�س  ولكّنه  �سعب  لعمٌل  اإّنه  اجلامعة! 

ب�سيطة! الأعمال تاأتي دائًما نتيجة التفكري من اأجل تنفيِذها وجعِلها ذاَت 

اأربعة  تغطية  اإىل  الأعماُل  هذه  ت�سعى  لالإجناز!  وقابلًة  وفعالّيٍة  ِم�سداقّيٍة 

حماوَر اأ�سا�سّيٍة لاللتزام يف ما يتعّلق باملواَطنة، وهي التالية:

1( امِلور األكادميّي: وهو الذي تُرِجم أساًسا بَوضع مقرَّرات التعليم 
جامعة  العاّمة يف  »التن�سئة  ا�سُم  عليها  اأُطلق  التي  املغَلقة  الختيارّية 

القّدي�س يو�سف«

 عملّية 
ّ
يف اجلامعة، يكت�سب الطالُب الأدواِت الأكادميّية الالزمة لكي ت�ستمر

القّدي�س  جامعة  با�سم  عاّمة  كتن�سئٍة  اجلامعُة  اأطلقْته  ما  املواَطنة.  بناء 

يو�سف، يف كّل معاهدها، يوؤّكد اأّن الفل�سفة، وِعلَم الجتماع، وتاريَخ لبنان، 

واملواَطنَة، وتعليَم اأُ�س�س النقا�س واحلوار، والأخالقّياِت، هي موادُّ �رشورّية 

الثقافّية  املناق�سات  وتعزيِز  لالإن�سان،  اللبنايّن  الَوعي  ت�سكيل  اأجل  من 

يف  وامل�ساركة  اللتزام  لأّن  اخليار  هذا  اّتخْذنا  وال�سيا�سّية.  والجتماعّية 

هنا،  من  ا.  وجوهريًّ عميًقا  ُبعًدا  يّتخذان  اجلامعة  اأحرام  يف  املناق�سات 

الب�رشّية  املوارَد  وكذلك  الأبحاث،  ومراكز  املختبات  كّل  اأهّنئ  اأن  اأوّد 

 الذي يتمُّ ب�سورة متوا�سلة، كي ُتقيم 
ّ
كّلها املنخرطَة يف البحث التطبيقي

�سبيل  على  اأُفّكر هنا،  الواقع.  قريبة من  ولكّنها   
ّ
علمي ذاَت طابٍع  م�ساريَع 

الِغذاء،  نوعّية  ت�سني  اأجل  من  والتحاليل  النُّفايات،  معاجلة  يف  املثال، 
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»برييتيك  عمِل  يف  ر  اأُفكِّ مثلما  الوراثة،  بِعلم  املتعّلقة  البحثّية  والأعمال 

القّدي�س يو�سف  والدَّوؤوب، وهي مبادرة من جامعة  املتوا�سل   »Berytech

وحا�سنِتها للم�ساريع املبتَكرة. اإّنها اأمثلة تتطّلب قناعة كبرية واإرادة تغيري 

لها اأهمّيُتها الظاهرة.

الدرا�سات  تعزيز  يف  اجلامعة  ت 
ّ
ا�ستمر هذه،  النظر  وجهة  من  انطالًقا 

تتحّملها  التي  الجتماعّية  وامل�سوؤولّية  الجتماعّية  الأعمال  تنظيم  حول 

اأن ت�سبح منوذًجا يف  اإىل  اأّن اجلامعة نف�سها ت�سعى  العلم  �سات، مع 
ّ
املوؤ�س

 واملتعلِّق باملواَطنة.
ّ
التزامها من اأجل العمل الجتماعي

2( ِمور التن�سئة ال�سيا�سّية: برملان الطلّب ونادي املناق�سات

والحرتام  للتبادل  وم�ساحة  حقيقّية،  م�سرتكة  جتربة  هو  الطاّلب  برملان 

ا منٌب للحوار  اأي�سً النقا�س هو  املتبادل على رغم وجود الختالف. نادي 

والتفكري حول م�سائَل غالًبا ما تتعّلق باملجال العاّم. التوعَيُة على ق�سايا 

النتخابّية  وامل�ساركة  الجتماعّية،  والق�سايا  الإن�سان،  وحقوق  البيئة، 

التن�سئِة  ل�ستكمال  �رشورّية  موا�سيُع  كلُّها  وغريها،  املواَطنة  من  بِح�سٍّ 

التن�سئُة  ترافقها  اأن  يجب  التي  املهنّية  احلياة  ملواجهة  والإعداِد  التقنّية، 

النزعتني  التخفيف من  لأْجل  اجلماعة  ترّكز على  التي  تلك  املواَطنة؛  على 

الفردّية واملادّية اللَتني يتّم تعزيُزهما يف ميدان العمل.

)يوم الدميقراطّية، اأو انتخابات مكاتب رابطات القدامى(

ا، الأمثلُة على الأعمال التي تقوم بها جامعُة القّدي�س يو�سف  كما راأينا توًّ

يوَم  اآخَر-  كمثاٍل  نذكر-  دعونا  بال�سئيلة.  لي�ست  املواطنة،  مَل�سَلحة 

هم  الدميقراطّية الذي يتمُّ تنظيُمه من اأْجل مْنح اأكرَث من 12000 طالٍب حقَّ

القدامى.  رابطات  َمكاتب  م�سوؤويل  انتخاب  ويف  مواطنني،  يكونوا  اأن  يف 

ا كان  اإمنَّ النتخابات يف اجلامعة،  بتعليِق  القراُر قبل عاَمني  ِخذ  اتُّ عندما 

الفاعلني  وو�سَعت  اأهدافها  عن  تّوَلت  املواَطنة  فعِل  ممار�سة  اأّن  ال�سبُب 

اأنف�َسهم يف خطر. لكن، ملاذا هذا الإ�رشاُر على اإجراِء النتخابات؟ وملاذا 
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تنظيم  يف  املتمّثل  التحّدَي  تواِجه  اأن  يو�سف  القّدي�س  جامعة  على  يجُب 

�سات اأُخرى على الأرجح- 
ّ
النتخابات؟ لأّننا نريد اأن نبقى- اإىل جانب موؤ�س

ٌل يف   وم�ستقلٌّ ومتاأ�سِّ
ٌّ
 وُحر

ّ
ذلك الرمَز الذي ي�سري اإىل اأّن لبنان بلٌد دميقراطي

الثقافة  العامل وعلى  ، ولكّنه منفتٌح على 
ّ
 والإ�سالمي

ّ
العربي  

ّ
ال�رشقي ُتراثه 

العاملّية التي تبني الإن�سانّيَة يف الإن�سان؛ وهذا الأمر يبداأ بتعليم الطالب 

، واحلواَر، واحرتاَم كلمِة الآَخِر ؛ واأّن الُعنف لي�س  مبداأَ احلرّية، واحِل�سَّ النقديَّ

ُر ِمن اأغالل اجلهل والعنف.
ِّ
م�ستقَبل الإن�سان، بل وحَده التعليُم يحر

يف حالة لبنان، اخلطُر يكُمن يف �سّقني: من ناحيٍة، ياأتي اخلطر من النغالق 

على الهوّية الطائفّية، واّلذي ي�ستبعد كلَّ عالقة بالآَخر. ومن ناحية ثانية، 

اإّياُه، لأْجل تقيِق  اأو ا�ستخداِمها  يكُمن اخلطر يف ا�ستغالِل ال�سيا�سِة للدِّيِن 

التي  امُلواطِن  الطالِب  �رِشعُة  ال�سلطة.  اإىل  الو�سول  طريق  من  م�ساحِلها 

ا مع الطاّلب، �سُتحدِّد اإطاَر عمِل الطاّلب قبَل العملّية النتخابّية  نكتُبها حاليًّ

يف  النتخابات  اأّن  يعرفون،  والطاّلب  نعرف،  نحن  وبعَدها.  اأثنائها  ويف 

 يهدف اإىل متثيل 
ٌّ
جامعة القّد�س يو�سف لي�ست ِبال �سوائب: لَدينا نظاٌم ِن�سبي

الأغلبّية والأقلّية، ولكْن ن�ساُط بع�ِس الِلجان القائمة هو اإّما مقاطعُة الأقلّية 

لالنتخابات، اأو اأّن الأع�ساَء املنتِخبني ل ياأخذونها على حَممل اجِلدِّ. لي�ست 

طريق  من  ُتكَت�َسب  لكنَّما  طبيعّية،  �ساملة  قيمٍة  اأو  اإرٍث  َد 
َّ
جمر الدميقراطّيُة 

ا. اجلهد لَكي ي�سبح الطالب دميقراطيًّ

3( ِمور اللتزام الجتماعّي: اليوم ال�سابع، ِمثاًل

ُل جامعُة القّدي�س يو�سف يف خدمة املجتمع، يف اإطار عملّية »اليوم  تتاأ�سّ

ال�سابع« التي اأطلقها املرحوم الرئي�س رينيه �سامو�سي يف �سهر مّتوز )يوليو( 

2006، وم�ساريع اأُخرى مماثلة. فيها يعي�س الطاّلُب املواَطنَة ويختِبونها 

املفاهيم  يتخّطى  ما  يف  ويكت�سفونها  الختالفات،  ي�سَتوعب  �سياٍق  �سمن 

العملّيُة  هذه  اأ�سبحت  �سنوات،  ع�رِش  بعد  املدر�سة.  يف  املكت�َسبة  الأ�سا�سّية 

اللبنايّن.  املجتمع  مكوِّنات  جميع  خدمة  يف  التطّوع  من  ا  لبنانيًّ منوذًجا 

�س الطالُب واملعّلُم جزًءا من وقتهما وجزًءا 
ِّ
وتكُمن خدمة املجتمع يف اأن يكر
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والبقاِء  احلياة  موارِد  اإىل  يحتاجون  الذين  خِلدمة  وقدرتهما،  علمهما  من 

وِبناِء الّذات من دون متييز؛ وال�سهر على راحة الأطفال ورفاهَيتهم، وتعزيِز 

ُل  ي�سكِّ ما  البع�ُس.  منها  ُحِرم  اأ�سا�سّية  تتّية  بًنى  واإقامة  املراأة،  و�سِع 

قناعَتنا وقناعَة اآخريَن ُكرٍث، هو اأّن اجلامعَة التي تعتمُد على ِريادِتها، يجب 

ا  وُخ�سو�سً للمجتمع-  توؤّدى  التي  اخلدمة  هذه  يف  با�ستمراٍر  ُت�ستثَمر  اأن 

جتاَه اأفراِده الأكرَث �سعًفا- بهدف تطويره حّتى لو مل يكن على اجلامعة اأن 

ت�سبح منّظمًة غري حكومّية. الهدُف الأهّم يكُمن يف اإعطاِء كلِّ طالٍب �سابٍّ 

واأن  ويواجَهها،  �سعوبًة  الأكرَث  الجتماعّية  احلقائَق  َف 
ّ
يتعر اأن  الُفر�سَة 

مُيَنح فر�سًة خِلدمة املجتمع من خالل تنفيِذ م�ساريَع اإن�سانّيٍة �سغرية. يف 

�سياق الواقع اللبنايّن- حيث يعي�س ِمليوَنا لجٍئ، وحيُث كلُّ �سيٍء مرتبٌط 

�س بامُلواَطنة من خالل هذا 
ُّ
التمر اإىل اجلماعات- يتطّلب  اليوَم بالنتماِء 

، خروًجا من الذات نحو م�ساحة جديدة اأُ�سّميها م�ساحة 
ّ
اللتزام الجتماعي

من الأُخّوة. 

4( امِلحوران الجتماعّي والثقايّف: الأندية الطلّبّية

من  جّيدة  ا  فَر�سً مُتّثل  تثريها،  التي  والق�سايا  الـ35،  الطاّلبّية  الأندية 

ة باملواَطنة وامل�ساريع الجتماعّية. ما علينا اإّل اأن ننظَر  املبادرات اخلا�سّ

فنو�سي  املواَطنة،  عي�س  على  الطاّلب  ع  ت�سجِّ التي  الأعمال  اإىل  كَثب  عن 

جمل�َس جامعتنا باأن ياأخذ بَعني بالعتبار التزاَم ال�سباب يف م�ساريع مدنّية 

مة. وت�سامنّية بطريقة مرقَّ

)منتدى املبادرات املتعلّقة باملواَطنة(

�ستعرُف جامعُتنا هذه ال�سنَة الن�سخَة الثانية من »منتدى املبادرات املتعّلقة 

لـِ  ومناق�سٌة  عر�ٌس  خالله  يف  �سيتّم  الذي  املختار  التوقيت  باملواَطنة«؛ 

هذه  اأكانت  �سواء  بها،  قاموا  التي  باملبادرات  املتعّلقة  الطاّلب  »اأعمال 

اإن�سايّن. �سيجمُع هذا  اأم   
ّ
اأم بيئي اأم ثقايّف   

ّ
املبادرات ذات طابع اجتماعي

نة 2017- هذه ال�سنَة طاّلًبا من جامعة القّدي�س يو�سف 
ّ
املنتدى- لل�س
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واجلامعة الأمريكّية يف بريوت مّدة يومني: اليوم الأّول �سيكون يف اجلامعة 

الأمريكّية يف بريوت، والثاين يف جامعة القّدي�س يو�سف، يف منت�سف �سهر 

ني�سان )اأبريل(. اأكرث من مئَتي طالٍب من جامعة القّدي�س يو�سف �سَيعِر�سون 

الأطفال  وجوه  على   Draw a smile ب�سمة«  كـ»ر�سم  اجتماعّية  اإجنازاٍت 

نادي  مع  حّمود  بُرج  يف  لأُ�رشة  منزل  وجتديِد  بال�رشطان،  امُل�سابني 

 Donner sang compter »و»العطاء من دون مقابل ،Rotaract »روتاراكت«

بالتبُّع بالدَّم، والنادي الَعلمايّن مُل�ساركة ال�سباب يف املظاهرات، واإعادة 

تريج الغابات؛ و�سَيعِر�سون كذلك ن�ساطاٍت ثقافّية مثل »دَرج الي�سوعّية« 

عند  والثقافّية  الفنّية  التعابري  فيها  ر 
ّ
تتحر كم�ساحٍة  نف�َسه  يفِر�س  الذي 

ف اإىل عامل اجلامعة. 
ّ
ًة تالمذَة املدار�س الذين ياأتون للتعر طاّلبنا، وخا�سّ

 Jesuit ا العمُل مع الالجئني والهيئة الي�سوعّية خلدمة الالجئني وهناك اأي�سً

على  قائم  عمل  هو  املنتدى  هذا  اإلخ.  النفايات،  ز 
ْ
وفر  ،Refugee Service

ة، 
ّ
الرتبية على املواَطنة، ونحن ن�سهر على اأن تكون هذه الرتبية مبتَكرة، وُحر

مة للم�ساريع، وواقعّية. يهرب الطالُب من الواعظني يف الأخالق ومن  ومنظِّ

جتاه  التزاماته  لَوعي  الفَر�س  كّل  فَينتهز  الواقع،  عن  املنف�سلة  املفاهيم 

ق، و»ل يوّفر فر�سة للم�ساعدة عند اأي مفرَتق للطُرق 
ْ
املواَطنة، واإحداِث الفر

التي ي�سُلكها«.

ا اأن اأك�سف عن الفل�سفة التي  بالنظر اإىل هذه املجموعة من الن�ساطات، مهمٌّ جدًّ

 
ّ
ُتّددها هذه الن�ساطات، م�ستعرًيا ما �ساأقوله من �سهادة الرئي�س الإقليمي

للرهبنة الي�سوعّية داين يون�س، على اإثر زيارته الأخرية لأربيل. اأ�ست�سهد مبا 

)متطّوعون(.  النتماءات  ر�سَم حدود  ُيعيد  الت�سامن  اأربيل،  قال: »هنا، يف 

ا من  الفريق امل�ساِرك ل ياأتي من قبيلتي، ل بل يجمعنا عرُق اجلبني عو�سً

�س القناعاُت لالأذى. 
ّ
الدَّم، ولغٌة م�سرَتكة لي�ست لغَة الدين، من دون اأن تتعر

الرابط الذي َيبز يفاجئ الأ�سخا�س املعنيني الذين ل يعرفون بعُد كيفّية 

اأّننا ننده�س من �سهولة اجتياز حدوٍد كانت  التعبري عنه. ما هو موؤّكد هو 

�س 
ّ
اأ�سخا�س كانت تتعر اإن�سانّية  العبور، ون�ستمتُع باكت�ساف  تبدو �سعبة 
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لالإهانة والإ�ساءة واختزلْتها الر�سوم الكاريكاتورّية ال�ساخرة ب�ساأن هوّياتها 

 اجلديد 
ّ
التي مل تعد تخّبئ خلفّيًة ي�سوُبها اخلوُف واحلذر. الرابط الجتماعي

ا«. هو رابط اإن�ساينٌّ �رشيع التاأّثر بدًل من اأن يكون ت�سامًنا قبليًّ

)القيام بالأعمال والإجنازات من اأجل اإعادة بناء الدولة والقيام باإ�سلح 

�سيا�سّي(

اإل اأّن هذا القلق من اأجل تعزيز الرتبية على املواَطنة، على م�ستوى اجلامعة 

الأعمال- كاإ�سارة على  اإذا كانت  اإّل  ُيعبَّ عنه  اأن  حّتى املدر�سة، ل ميكن 

الأقّل- ل ُتنَجز على م�ستوى اإدارة ُجمهورّيتنا:

بناء  لإعادة  م�ستنَزفًة  �رشورًة  تت�سّمُن  املواَطنة  لإر�ساخ  طريقة  اأْف�سل  اأ( 

ِبُخطب  اأخذنا  ما  اإذا  الف�ساد،  على  بالق�ساء  تبداأ  هذه  البناء  اإعادُة  الدولة؛ 

ٍة يف لبنان- مل 
ّ
اأّوَل مر اللَذين-  الوزراء  رئي�س اجلمهورّية ورئي�س جمل�س 

يرتّددا يف تعيني وزير م�سوؤول عن مكافحة الف�ساد. نّواب الوطن ُيدرجونه 

كّل يوم على �سفحات و�سائل الإعالم. ولكن حّتى الآن مل يتمَّ الإعالن عن 

اأّي �سيٍء؛ ل على امل�ستوى الرمزّي ول يف الواقع. وي�سبح ال�رشوع بالعمل 

ا بقدر ما ترتاجع الوعود والتوّقعات الكبرية، وي�سبح  يف هذا الإطار حيويًّ

من  ا،  ملحًّ الف�ساد  حماربة  طريق  من  جّيدة  نتيجة  اإىل  ل  التو�سّ يف  الأمل 

الإ�سالح ميكن  اإّن  لنا  ُيقال  اأن ل  �ساته. يجب 
ّ
البلد وموؤ�س بناء  اإعادة  اأجل 

الأمور  ل�ستمرار  ذريعة  لي�ست  هذه  اجلماعات؛  حقوق  يف  �سلًبا  يوؤّثر  اأن 

على حالتها احلا�رشة، ولي�س هناك ما هو اأكرث اإ�رشاًرا بالعي�س امل�سرتك، 

و�رشقة  الف�ساد  حماية  من  والدميقراطّية  الدينّية  والروح  وباجلماعات 

�ُس ال�رشائب من دون اأّي حماولة لالإ�سالح- بينما 
ْ
ا، فر الدولة. وكذلك اأي�سً

 خطري يوؤّدي اإىل 
ٌ
- لي�س بالأمر غرِي العادل فح�ْسُب، بل هو اأمر الف�ساد ُم�ست�رْشٍ

 والهجرة.
ّ
النفجار الجتماعي

على  ول  فقط،  النتخابات  قانون  على  يقت�رش  ل   
ّ
ال�سيا�سي املاأِزق  ب( 

اأو  املختَلطة  ال�سيغة  اإىل  التقليدّية،  ال�سيغة  من  بدًءا  املختلفة،  ت�سكيالته 

من  الن�سبّية. �سحيٌح اأّن وراء كّل �سيغة انتخابّية ح�ساباٍت؛ ولكْن ِمن �سِ
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القانون  ُيخفي  وتعزيزها،  اللبنانّية  املواَطنة  على  الرتبية  اهتمامات 

الذي  الثمن  هو  ما  التايل:  ال�سوؤال  تطرح  تكاد  اأُخرى  اإ�سكالّيًة   
ُّ
النتخابي

واإعادة  امل�سرتك،  العي�س  اأجل  ِمن  لَقبوله  ا�ستعداٍد  على  اللبنانينَي  يجعُل 

بْلَورة ثقافة ال�سالم مًعا، واإدارة �سوؤون البالد مًعا كُمواطنني؟ ما هو الثمن 

الذي يجعل كلَّ م�سوؤول يف الدولة وكلَّ زعيِم حزٍب، على ا�ستعداد لدْفعه من 

فَمن  مثاليني؛  تتطّلب مناذج من مواطنني  املواَطنة  املواَطنة؟  تعزيز  اأجل 

النموذج  هذا  يوّفر  اأن  ميكنه  والإدارة  والتعليم  والدين  ال�سيا�سة  كبار  بني 

التطبيق، فِمن املحتَمل عدُم   حيَِّز 
ّ
الإ�سالُح احلقيقي اإن مل يدخل  ال�سالح؟ 

 واقت�سادّي. وتلك الأزمُة- بح�َسب اخلباء- تكاُد ُتثقل 
ّ
ح�سول تغيري �سيا�سي

اء جتربتنا يف 
ّ
كاِهَلنا، ونكاُد نرَزح تت وطاأتها يف الأ�سهر املقبلة. من جر

اجلامعة، يتبنّي لنا اأّن القدرة ال�رشائّية لدى اللبنايّن يف لبنان وخارِجه هي 

؛ ي�سهد على ذلك العدُد غرُي املحدود من الطاّلب امل�سّجلني 
ّ
يف تَدهُور م�ستمر

امل�ساعدة  ويطلبون  اجلامعّية،  الدرا�سّية  امِلَنح  برنامج  يف  �سنٍة  بعد  �سنًة 

لة درا�ستهم. ملوا�سَ

ًعا، فذلك �سَيكون من اأجل الدفاع   متوقَّ
ّ
ج( اإذا كان اإ�سالح النظام ال�سيا�سي

رهينًة  اأ�سبح  الذي  اللبنايّن  اجلماعات  لنظام  وحمايًة  املواَطنة،  عن  اأّوًل 

لل�سيا�سة وتالُعبها؛ فهذا الأمُر ينَطوي على حوار �سامل ممكٍن ِلقوى الوطن 

ًة والطاقاِت الذكّية يف هذا  احلّية يف الوطن، من اأجل اإ�رشاك ال�سباب خا�سّ

اأجل  من  ل  حوار؛  اإّنه  نقدّي.  بِح�سٍّ  لبنان  م�ستقبل  روؤية  بْلورة  يف  البلد، 

ٍة يف كيفية بناء ان�سجاِم  ا للنظر بخا�سّ الّتفاق على الغنائم ... ولكّنه اأي�سً

اإىل  يرجعوا  كي  ا  خ�سو�سً النازحني  ال�سوريِّني  ومُل�ساعدة  الغِد،  جمتَمِع 

الوقوف  من  بدًل  �سوريا،  بناء  اإعادة  على  م�ساعدتهم  طريق  من  بالدهم 

الالجئني،  الوجود املكّثف من  لهذا   
ّ
ال�سلبي الِعيان  ج و�ساِهِد 

ّ
موقَف املتفر

رين الفل�سطينيني. ر م�سكلة اأ�سا�سّية هي م�سكلة املهجَّ
ِّ
والذي يكر
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اخلامتة

 الكبري لوي�س جوزف لوبريه 
ّ
اأ�ستطيع اأن اأُنهي هذه الكلمة بذِكر اخلبري العاملي

Louis Joseph Lebret الذي قال للُّبنانيِّني يف العام 1961: »ما يفتقر اإليه 

العمل  النق�ُس يف جماعات  لبنان، قبل املياه والكهرباء والّت�سالت، هو 

�س نف�َسها للم�سلحة امل�سرَتكة، والتي تعمل بروحّية التعاون على 
ِّ
التي تكر

القت�سادّي  امل�ستوَيني  على  امل�سكالت  كّل  حّل  ُبغية  الأ�سعدة،  خمتِلف 

والإن�سايّن. يف حال مل يجِر تّوٌل يف ِذهنّية النُّخبة ال�ساّبة اللبنانية، وما مل 

ا ولن يتمّكن لبنان من القيام  تُقم ثورة فكرّية ومعنوّية، ف�سَيبقى التطّور ه�سًّ

 .
)1(

بَدوره يف الداخل كعامِل متا�ُسٍك، ول يف اخلارج كُقطِب ح�سارة عاملّية«

باأنف�سنا،  اأن نقوم به  َتويّل ما يجب  : »يف حال ترْكنا لَغرينا  وختم قائاًل 

اأذّكر مبا قاله  اأن  ف�سيكون هذا الأمر دللة على مر�ٍس اأ�سابنا«. واأ�ستطيع 

 
ُّ
الإمام مو�سى ال�سدر منذ اأربعني �سنة: »يف لبناَن وطِننا، راأ�ُس املال الأ�سا�سي

لبنان بُجهوده، وبِهجراته، وبتفكريه  الذي خّط جمَد  الإن�سان  الإن�سان.  هو 

البلدان الأُخرى تتمّتع- بعد الإن�سان- برَثواٍت، فاإّن  اإذا كانت  وُمبادراته. 

اإّن  حيُث  ولكْن،   .
)2(

الإن�سان« ا  اأي�سً هي  الإن�سان-  بعد  لبنان-  يف  وتنا 
ْ
ثر

متعّددة،  كلّيات  من  يو�سف،  القّدي�س  جامعة  يف  طالًبا   11 من  جمموعة 

ًرا تاريَخ املواَطنة اللبنانّية بعَرق جبينهم وذكاِء عملهم امُلنَجز  كتبوا موؤَخّ

وب  �سَ »تعا  فريِق  ِة  بِق�سّ امل�ساَء  هذا  كلمتي  اأُنهي  املواَطنة،  اأجل  من  مًعا 

القياَم بعمٍل �سارم �سّد  الأخرية،  الأ�سهر  التزم يف خالل هذه  الذي  الفّن« 

ف من طريق تعليم الفّن لتالميذ املدار�س الر�سمّية يف طرابل�س 
ّ
العنف والتطر

و�سمال لبنان. ِغنوة واإيزابيل وعلي و�رشبل ونادين وِليا وغاييل واآخرون 

بريوت لَيذهبوا لكت�ساف لبناَن اآَخَر، 
َ
ك 

ْ
ا�ستطاعوا- بقلٍب واحد- تر

(15) Louis Joseph Lebret, Besoins et possibilités de développement du Liban. Étude 
préliminaire, 2 vol., Beyrouth, ministère du Plan, Mission Irfed-Liban, 1960-1961, 
vol, 2, pp. 476-477

)16( الإمام مو�سى ال�سدر، الأديان يف خدمة الإن�سان، عظة األقاها الإمام مو�سى ال�سدر يف 

كني�سة الكبو�سيني يف 18 �سباط )فباير( 1975، يف فرتة ال�سوم، من�سورات الباق، 2015.
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والعي�ِس فرتة من الزمن مع �سبابه. يف �سهاداتهم التي قّدموها منذ اأ�سبوع، 

يف حفٍل اأُقيم يف كلّية الآداب والعلوم الإن�سانّية يف جامعة القّدي�س يو�سف، 

كانوا يتكّلمون عن عملهم الذي غرّي بالطبع م�ساعَر وت�رّشفاٍت عنيفًة لدى 

ا قلوبهم ومواقفهم. عالمة هذا التغيري  ال�سباب. لكن هذا التغيري طاَول اأي�سً

كانت احلما�سَة والتاأّثَر اللَذين رافقْتهما بع�ُس الدموع. وعالمُة هذا التغيري 

ف، 
ُّ
كانت ت�سجيَل عملهم وم�رشوعهم يف مباراة دولّية حول مكافحة التطر

اإىل جانب مئة وخم�سني جامعة. و�سل هذا العمل اإىل نهائّيات املباراة التي 

 اإجناز هوؤلء الطاّلب الذين ربحوا املباراة 
َ
مّتت يف وا�سنطن؛ واأوّد اأن اأُحّيي

واحتّلوا املرتبة الأوىل ب�سجاعة وكفاءة.

اأّيها الزمالء والأ�سدقاء الأعّزاء، هذه الإجنازات وغرُيها من الأعمال التي 

ز ال�سهادات، ت�سنُع هذه اجلامعَة التي ُتدعى جامعة القّدي�س  تندرج �سمن متيُّ

�سًة فقط يح�سُل منها 
ّ
يو�سف؛ وهي درٌب ُت�سَلك، ومدر�سٌة للحياة ولي�ست موؤ�س

به  يتمّيز   
ٍّ
اإيجابي ٍق 

ْ
فر دوًما تقيَق  �سيكون هدُفنا  �سهادات.  الطاّلب على 

والروحّية،  الإن�سانّية  القَيِم  لبناَن  م�ستقبِل  اأجِل  من  واملجتمع،  ج 
ّ
املتخر

َمنطقتنا  م�ستقبل  اأجل  ومن  باملواِطنة،  واملتمّتِع   
ِّ
واحُلر املت�سامِن  لبناَن 

ويتمّتع  نف�ِسه،  مع  ومَت�سالٍح  مزدهٍر  م�ستقبٍل  اأُخرى؛  ومناطَق  العربّية 

بالت�سامح والثقة بالنف�س والعي�س امل�سرَتك.

عا�ست جامعة القّدي�س يو�سف يف بريوت،

عا�س لبنان. 


