اليسوعي
كلمة الربوفسور سليم دكّاش
ّ
رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت

جامعة الق ّديس يوسف في بيروت
ولبنان الكبير  :أي مستقبل ؟

ملناسبة االحتفال بعيد شفيع جامعة القدّ يس يوسف يف بريوت
يوم الخميس الواقع فيه  19آذار (مارس) 2020

فخامة رئيس الجمهوريّة العامد ميشال عون،
دولة رئيس مجلس الن ّواب األستاذ نبيه ب ّري،
حسان دياب،
معايل رئيس الوزراء األستاذ ّ
نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،بطريرك أنطاكية وسائر املرشق،
معايل الوزراء،
سعادة السفراء،
حرضات السيّدات والسادة الن ّواب،
حرضات السادة رؤساء السلطات القضائ ّية،
حرضات السيّدات والسادة رؤساء النقابات والجمعيّات املهنيّة،
يل واألمن العا ّم،
حرضات السادة ممثّيل الجيش اللّبنا ّين وقوى األمن الداخ ّ
حرضات الس ّيدات والسادة رؤساء الجامعات،
حرضات السادة رؤساء املنظّامت االجتامعيّة – االقتصاديّة،
اإلقليمي للرهبنة اليسوع ّية يف الرشق األدىن واملغرب،
حرضة األب الرئيس
ّ
اتيجي يف الجامعة،
حرضات الس ّيدات والسادة أعضاء املجلس االسرت ّ
حرضات السيّدات والسادة أعضاء مجلس الجامعة،
حرضات الس ّيدات والسادة رؤساء وممثّيل ات ّحاد جمع ّيات قدامى الطالّب،
حرضات السيّدات والسادة ممثّيل موظّفي الخدمات العا ّمة،
حرضات الس ّيدات والسادة املعلّامت واملعلّمني،
حرضات الس ّيدات والسادة الطالبات والطالّب،
أيّها األصدقاء األع ّزاء،
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مقدّ مة
نحن إذ نحتفل بعيد شفيع جامعة الق ّديس يوسف هذا املساء وإذ نذكر عالقة جامعة
الق ّديس يوسف بلبنان الكبري يف كلمتي هذا العام ،ألتفت م ّرة أخرى نحو قداسة البابا
املحب للق ّديس يوسف .قال لنا يف عظته يف  18كانون األ ّول (ديسمرب)
فرنسيس ،وهو
ّ
الواقعي ذو القلب الكبري» كان «رجل األحالم،
 2019إ ّن هذا الشفيع الق ّديس« ،الرجل
ّ
ولك ّنه مل يكن بالحامل»« ،فالحلم هو املكان املثا ّيل للبحث عن الحقيقة ،ففي أحالمنا نحن
ال ندافع عن أنفسنا .الله يكلّمنا يف أحالمنا» .ويُنهي البابا تأ ّمله مو ّج ًها كالمه إلينا« :ال
تفقدوا القدرة عىل الحلم باملستقبل ،وبعائلتنا ،وأوالدنا ،وأهلنا .وأنتم أيضً ا أيّها الكهنة،
ال تفقدوا هذه القدرة ،واحلموا باملؤمنني يف رعاياكم ،ومبا نبغيه لهم .الحلم هو أن نفتح
أبوابًا ونبقى مثمرين للمستقبل».1
من خالل الرتحيب مبمثّيل السلطات الثالث يف بلدنا ،ال يسعنا إالّ أن نطلب شفاعة
الق ّديس يوسف ليك يهب حكّامنا نكهة الحلم ببلد كبري وق ّوة ووع ًيا عميقًا ملسؤول ّياتهم
يف هذه األوقات الصعبة التي يرزح وطننا تحت وطأتها.
القسم األ ّول  :لبنان الكبري  :وعدٌ باملستقبل
ولكن ها هو لبنان هذا الذي أراده أسالفنا كب ًريا ،وكب ًريا ج ًّدا ،والذين حافظوا عليه يف
قلبهم وروحهم ،يرزح تحت وطأة أزمة سياس ّية ،واقتصاديّة ،ومال ّية ،واجتامع ّية وال س ّيام
أخالق ّية تكاد تكون مميتة.
املنصة ،ح ّذرتُ مرا ًرا وتكرا ًرا من اإلعصار
ومع ذلك ،يف آخر ثالث خُطب ألقيتها من هذه ّ
بدل من طائف ّية
الوشيك الذي يرضب البالد اليوم .لقد دعونا بإرصار إىل مواطنة متساوية ً
متح ّزبة ومامرسة الزبائن ّية يف الحياة السياس ّية التي ت ُثري النزاعات بكافّة أنواعها وتؤ ّججها
وتفكّك مك ّونات الدولة اللبنان ّية.
وخاص ًة
لقد طالبنا بالخروج من األزمة االقتصاديّة التي تؤ ّدي إىل بطالة تطال شبابنا
ّ
خ ّريجي جامعاتنا ،وتدفعهم إىل الهجرة خارج بلدهم.
النص بكامله ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل :
 .1من أجل مراجعة ّ

https//:www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2018-12/
homelie-a-sainte-marthe-joseph-charpentier-pape-francois.html
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لقد قمنا بإدانة الفساد ذات النطاق الواسع والناجم عن الزبائن ّية ،والذي يه ّدد أسس
التعليم العايل ،بينام نسعى إىل تحقيق دعوتنا الجامع ّية كمه ّمة يف خدمة مت ّيز الوطن.
نتبي أ ّن توقّعاتنا املشؤومة كانت لألسف قامئة .ولكن ،بالنسبة إلينا،
اليوم ،من املحزن أن ّ
ال مجال أن نستسلم اليوم.
وسنظل
ّ
لبنان هذا ،ساهمت جامعتنا يف نشأته ومن ّوه .نحن ال نزال مخلصني اللتزامنا
فاعلني يف مجال التنمية .كجامعة ،سنواصل مسؤول ّياتنا بال كلل يف ما يتعلّق مبستقبلها.
 .1املؤ ّرخون اليسوع ّيون وآثار لبنان الكبري :مارتني  Martinوالمنس Lammens

املؤسسني ،أعظمهم بال ّ
شك
كانت فكرة لبنان الكبري ً
حلم كب ًريا راود جيالً كامالً من ّ
البطريرك إلياس الحويّك .2من دون محاولة القيام بالتوافقيّة وال رسد تاريخ مئة عام
يسوعي من بني األكادمييّني وامل َُرسلني العظامء من
مضت ،نذكّر يف هذا اليوم أ ّن أكرث من
ّ
نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ساهموا ،بفضل أعاملهم ،يف نشأة لبنان
الكبري يف حدوده الحاليّة.
أو ّد أن أتط ّرق إىل بعض الوجوه املثرية للجدل يف بعض األحيان ،لك ّنها أث ّرت بال ّ
شك عىل
مجرى التاريخ:

واملتخصص يف اإلسالم ّيات،
يك املؤ ّرخ
أ ّولً  ،هرني المنس  ،Henri Lammensالبلجي ّ
ّ
اليسوعي أ ّول من بلور فكرة لبنان الكبري منذ
مؤلّف كتاب تاريخ سوريا .3كان هذا
ّ
العام  ،1902يف مقال نرشته مجلّة  Etudesبعنوان Quarante années « :
«( 4 » d’autonomie au Libanأربعون عا ًما من الحكم الذايتّ يف لبنان») وفيه
يرسم المنس  Lammensحدود لبنان الكبري كام أُعلِن يف العام .1920
مؤسس جمع ّية راهبات العائلة املقدّسة املارون ّيات.
.2الياس الحويّك ( ،)1931-1843بطريرك املوارنةّ ،
الوطني املتح ّمس ناضل بال كلل من
رئيس الوفد اللّبنا ّين ملؤمتر السالم يف فرساي ،يف العام  ،1919هذا
ّ
أجل استقالل لبنان الكبري .أعلنه الكريس الرسو ّيل مك َّر ًما يف  9متّوز (يوليو) .2019
 .3راجع Henri Jalabert, Jésuites au Proche-Orient, Dar el Machreq, Beyrouth,
Notice no 331, I.

.4

H. Levantin (pseudonyme de H. Lammens), “Quarante ans d’autonomie
au Liban,” in revue Etudes, Paris, 1902.
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نص آخر هو ترسيح األبصار يف ما يحتوي لبنان من اآلثار ح ّدد معامل لبنان عمل ًّيا يف
ٌّ
5
عرض عن لبنان مقارن ًة
ص
ُص
خ
الثاين،
الجزء
بداية
يف
.1903
العام
منذ
ة
ي
الحال
مساحته
ٌ
ِّ
ّ
بجبل لبنان وحده ،وذلك لدعم أهميّته التاريخيّة وجغرافيّته من خالل قصص املسافرين
العرب والغربيّني.

يف سبعين ّيات القرن التاسع عرش ،سبق هذا العمل كتاب آخر عن تاريخ لبنان ،وهو مؤلَّف
الفرنيس بيار هرني مارتني  .Pierre Henri Martinومع
اليسوعي
غري منشور قام بتأليفه
ّ
ّ
ذلك ،يف العام  ،1898نرشت املطبعة الكاثوليك ّية لليسوع ّيني ملخ ًّصا بعنوان تاريخ لبنان
باللّغة العرب ّية وفيه يتت ّبع بيار هرني مارتني تاريخ لبنان منذ العصور القدمية يف حدود
لبنان الكبري الجغراف ّية.6
دعونا نتذكّر أ ّن هذين املؤلّفني مييّزان بوضوح ،جغرافيًّا وتاريخيًّا ،شبه الجزيرة العربيّة يف
الخاص بجبل لبنان املدع ّو ألن ينمو ليصبح لبنان
سوريا ،مع تسليط الضوء عىل الكيان
ّ
يظل قابالً للعيش فيه ضمن بيئة متيّزها تعدديّة الجامعات بني سكاّنه .بالتايل،
الكبري حتّى ّ
7
أصبح املؤلّفان وريثَي فكر البطريرك الكبري اسطفان الدويهي  .بالنظر إىل أهميّة هذا
التأريخي ،ميكننا أن نؤكّد أ ّن هذين اليسوعيَّني وغريهام قد أث ّروا عىل أصحاب
االت ّجاه
ّ

 .5طبعة جديدة ملناسبة االحتفاالت بتأسيس لبنان الكبري ت ّم نرشها يف الجامعة اللّبنان ّية األمريك ّية
( ،)LAUبريوت ،كانون األ ّول (ديسمرب) .2019
Henri Lammens, Le Liban ; notes archéologiques, historiques,
ethnographiques et géographiques, Imprimerie catholique, Beyrouth, 1914.

 .6يقول هرني جاالبري  Henri Jalabertيف التنويه رقم  1 ،37وهو تنويه األب مارتني  : Martinلقد
ضخم عن لبنان منذ بداياته ،مخطوطة من آالف الصفحات )...( ،مؤلَّف خطا ّيب
كتب مارتني «تاريخًا ً
ِ
ُشت يف العام  1890-1889برتجمة
لك ّنه موث َّق بجدّية )...( .مقتطفات من األب مارتني كانت قد ن َ
عرب ّية( ،نرشتها املطبعة الكاثوليك ّية) تحت عنوان تاريخ لبنان.
 .7البطريرك إسطفان الدويهي ( )1704-1630هو أحد أه ّم الشخصيّات التي عرفتها الكنيسة املارونيّة.
بحسب املونسنيور حميد موراين ،الفيلسوف ،كان إسطفان الدويهي قد فكّر يف دستور جبل لبنان
سيايس ويف التعدديّة الدرزيّة املارون ّية كأساس للبنان املستقبل (راجع املوقع اإللكرتو ّين التايل :
ككيان
ّ
https://ehdenz.com/news/news-of-the-parish/item/html
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نظريّة تأسيس لبنان الكبري مثل شارل قرم ،8وبولس نجيم املس ّمى بجوبالن ،9Jouplain
أو يوسف السودا 10الذين دعموا أطروحات املونسنيور حويّك.
 .2دعوة لوسيان كاتني Lucien Cattin

يسوعي آخر،
يف شهر حزيران (يونيو)  ،1920قبل بضعة أشهر من إعالن لبنان الكبري،
ّ
وهو األب لوسيان كاتني  ،Lucien Cattinمن الجنس ّية السويرسيّة والرئيس السابق
وطويل لقدامى الجامعة ليح ّدثهم عن تحديّات إعالن دولة
ً
لجامعتنا ،ألقى ندا ًء حا ًّدا
لبنان الكبري.

يف اللحظة الراهنة ،كام يقول ،وهي لحظة حاسمة التّخاذ قرارات ستحدّ د مصري وطنكم
نهائ ًّيا ،كثّفوا جهودكم .ابقوا م ّتحدين وصامدين يف مطالباتكم؛ إنّها رشط من رشوط
ح ّريتكم ،واستقاللكم ،ووجودكم .ال تتقاعسوا بل تسلّحوا باليد املعطاء فهي ،عىل الرغم
من بعض املظاهر ،يدٌ وديّة؛ تسلّحوا بها من أجل إحباط مؤامرات تحبكها سياسة ملثّمة
وماكرة وغيورة ،وستكون ما يستوجب أن تكون عليه ،ستكون يدً ا مح ّررة».
«إليكم أيضً ا أقول ،يا أصدقايئ ،يف اللحظة التي تصبحون فيها من ذوي السيادة ،كونوا
ً
رجال متسلّحني باإلرادة ويبحثون عن الواجب وتحقيقه بوالء وال يعرفون االنحناء أمام
النزوات الغريبة».

كل
«أح ّبوا إذن لبنان ،وطنكم العظيم لبنان ،أح ّبوه كثريًا ؛ فمن خالله تتو ّجه إليكم ّ
أجيال املايض بهذه الرصخة :من خالل املعاناة والصالة واملوت ،نلنا استقالل لبنان؛ أنتم
يا أبناءنا ،بعملكم ،وتفانيكم ،والتضحية بأنفسكم ،وبعون الله ،إعرفوا كيف متنحون
املستقل شكالً وطاب ًعا جدي َرين بآبائكم؛ فليكن لبنان الغد لبنان األياّم الخوايل ...
ّ
لبنان
متجل !».
ٍّ
.8شارل قرم ( )1963-1894هو أحد املناضلني من أجل لبنان الكبري وهو مؤلّف ديوان الجبل امللهم La
 ،Montagne inspiréeيتض ّمن تص ّو ًرا مسبقًا للبنان الكبري.
[Paul NOUJAIM]. JOUPLAIN, La Question du Liban. Étude d’histoire .9
diplomatique et de droit international. Paris, Rousseau, 1908.

وصحفي ،ووزير العدل ،ومؤلّف
.10يوسف السودا ( ،)1969-1891مناضل من أجل لبنان الكبري ،ومحامٍ
ّ
لعدّة كتب حول الوطن والقض ّية اللّبنان ّية.
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مالحظة من لويس شيخو
اليسوعي لويس شيخو ،الكلدا ّين املتح ّدر من ماردين ،يف مقا ٍل نُرش يف مجلّة املرشق يف
ّ
العام  ،1921ملناسبة إعالن لبنان الكبري وتكريس البلد إىل قلب يسوع األقدس ،فكّر يف
املعنى النها ّيئ لهذا اإلعالن .بنظره ،كان لبنان الكبري يتمتّع من اآلن وصاع ًدا ،وكدولة،
بحريّة سياديّة كانت لتُ َت َجم بإنشاء وطن لبنا ّين قائم عىل الوحدة والعلم والرخاء
النص نفسه ،عن بعض التحفّظ املتشائم .يف الواقع،
يعب يف ّ
لجميع أبنائه .لك ّن املؤلّف ّ
لقد كان يخىش أن تؤ ّدي «املشاكل الصعبة والشاقّة ،والعقبات املتع ّددة الناجمة عن
االنشقاقات الدينيّة الداخليّة ،والرصاعات بني الجامعات ،واالختالفات يف وجهات النظر،
والتباين يف املصالح السياسيّة ،والتناقض بني اآلراء ،إىل ضياعه وتفكّكه .كصاحب رؤية،
كان شيخو يستبق ويتوقّع بتو ّجس الطبيعة املتضاربة الكامنة يف العالقات بني الناس
وكذلك سوء إدارة هذا الرصاع من ِقبَل رجال السياسة.
11

« .3مح ّبة الوطن» للبطريرك الحو ّيك
سيحض املونسنيور الحويّك ،بعد  10سنوات من إعالن دولة
مثل هذا الوضع املؤذي
ّ
لبنان الكبري ،إىل التح ّدث بلهجة قاسية ض ّد املامرسة املتخاذلة يف سياسة الحكم يف
البالد! يف رسالته الرعويّة للعام « ،1931محب ّة الوطن ، »12يضع املونسنيور الحويّك أُسس
الحكم الرشيد ،سواء لألفراد أو لقوى السلطة القامئة آنذاك .فحني تو ّجه إىل املوارنة وإىل
املسيح ّيني ،قال لهم:
نحب املوىت واألحياء
نحب أبناء وطننا ونعيش معهم بسالم ووئام .علينا أن ّ
«علينا أن ّ
منهم .فقد أعطونا حياتهم وجاهدوا من قبلنا يف الدفاع عن الوطن ،فامتوا يف الوديان
ونحب األرض وندافع عن األرض
والحقول ،وها إنّ قبورهم تذكّرنا بهم .فلنك ّرم األرض
ّ
التي ض ّمت رفاتهم ...إنّ البرش يشعرون برابطة قوي ّة عندما يفتكرون بأنّ األرض التي
حملتهم وغ ّذتهم ،وهم أحياء ،ستض ّمهم يف حشاها بعد املامت ،فختلط رفاتهم مع
بعضها».
مؤسس مجلّة املرشق ،مؤلّف عرشات الكتب ومئات املقاالت .س ِّمي
.11لويس شيخو
اليسوعيّ ،
ّ
بسلطان اللّغة العربيّة ،وكان عىل رأس رجال النهضة العربيّة .1927-1859
النص يف العام  1912برعاية جمع ّية راهبات العائلة املقدّسة املارون ّيات التي ّأسسها
.12متّ ت إعادة نرش ّ
الفرنيس هو من مؤلّف هذه الكلمة.
النص
بنفسه 60 ،صفحة ،عربين ،لبنانّ .
ّ
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الرسالة الثانية من رسالته هي حثّ أبنائه لـ»السعي يف سبيل النفع العا ّم من خالل العمل
السيايس ،ليس
يف سياسة الدولة وعدم الته ّرب من تح ّمل املسؤول ّية واالنخراط يف العمل
ّ
معي ،بل بقصد ايالء الحكم العادل مكانه لصالح الجميع».
بهدف إقرار مذهب
سيايس ّ
ّ

تتّضح الرسالة الثالثة من خالل الدعوة التالية« :أنتم أيّها املسلّطون ،أنتم يا أولياء األمور،
أنتم يا قضاة األرض ،أنتم يا ن ّواب الشعب الذين تعيشون عىل حساب الشعب الذي
خاصة وألقاب رشف،
يقدّ م لكم النفقات واملرتّبات ،ومي ّتع أشخاصكم املك َّرمة بامتيازات ّ
أنتم ملتزمون ،بصفتكم الرسم ّية من ِق َبل مه ّمتكم ،أن تسعوا وراء املصلحة العا ّمة.
وقتكم ليس لكم ،شغللكم ليس لكم ،بل للدولة وللوطن الذي متثّلونه .أقمتم إلسعاد
الحق ،وتخرقوا بنوع فادح
الوطن ،فال ميكنكم أن تض ّحوا مبصالحه من دون أن تهينوا ّ
ما يقيض به عليكم واجب األمانة .فمن خالل مامرسة الحريّة بطريقة عادلة يصبح
اإلنسان مواط ًنا».
الرسالة الرابعة ،و ّجهها البطريرك بالكلامت التالية« :يا له من مشهد مؤثّر يضعه أمامنا
أقل أولياء األمور الذين تج ّردوا عن امليل والتح ّيز لألشخاص،
التاريخ املنصف ! ما ّ
ناظرين إىل الجدارة فحسب! ما أكرث أولياء األمور الذين عن ضعف عزمية أو عن رداءة
األقل جدارة ،ألنّه من حزبهم عىل فالن األكرث
قصد أو عن حقد أو حسد يفضّ لون فالنًا ّ
جدارة! يقتيض من أولياء األمور أن ينظروا إىل األهل ّية والجدارة ،وال يصغوا لصوت الدم،
يخصوا الوظيفة امله ّمة الكثرية ال ّراتب بأصحابهم واملتزلّفني
وال يأخذوا بالوجوه ،فال ّ
إليهم معرضني عن األكرث جدارة».
اسمحوا يل أن أق ّدم هذا التعليق الرسيع الذي يتض ّمن ثالث نقاط :
املؤسس للبنان ،ليست مو َّجهة فقط إىل جيل املسؤولني
 .1إ ّن رسالة نيافة البطريرك ،األب ّ
يف ثالثين ّيات القرن العرشين .ال يزال خطابه موضوع ًّيا للغاية .إنّه يتو ّجه أيضً ا إىل من
يحكموننا اليوم .إنّه يذكّرهم بالقيمة التي ال تُق َّدر بثمن التي تتمتّع بها امل َواطَنة اللبنان ّية
كل شكل من أشكال
املتساوية ،الواحدة وغري املج ّزأة التي كان يجلّها .لقد ناشدهم بإنهاء ّ
اإلفالت من العقاب.
أي َص َمم يُصيب حكّامنا منذ ثالثينيّات القرن العرشين وحتّى اليوم؟ أليس التح ّزب
ّ .2
رصفاتهم؟ إ ّن دعوة البطريرك
الطائفي
العشائري
ّ
ّ
والتجاري هو شعارهم؟ أال يزال ّ
يسي ت ّ
ّ
العظيم واضحة :إذا مل يضع السياسيّون ح ًّدا لهذا التح ّزب للمحسوبيّة ،سيكون لبنان يف
خطر يه ّدد وجوده.
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 .3يف دعوته إىل تغيري املواقف والسلوك ّيات ،كان البطريرك حويّك يُعرب عن حقيقة
خالدة .اليوم ،أكرث من أمس وأكرث من أي وقت مىض ،ال يزال هناك وقت للقيام بذلك .لن
رصف بجرأة بغية تحقيق التغيري.
يفوت األوان أب ًدا للقيام بذلك أل ّن الوقت قد حان للت ّ

س ّيدايت ساديت ،أعتذر منكم عىل إرصاري عىل التكرار بأ ّن التغيري مل يعد خيا ًرا بني خيارات
أخرى .مل يعد بإمكاننا تح ّمل ترف املامطلة .التغيري موجود ،إنّه يفرض نفسه علينا كواجب
كل منزل ،واستق ّر يف ضامئرنا ليك ال يخرج منها أب ًدا.
ورضورة .لقد دخل يف ّ
لقد ترك لنا البطريرك الحويّك وص ّية ال ت ُق َّدر بثمن ونحن مؤمتنون عليها .إنّه يعهد إلينا
مبعنى قيم الجمهوريّة العليا التي يتو ّجب عىل الحكّام واملواطنني أن يحرتموها ويدرجوها
يف واقع البحث عن الصالح العا ّم املتو َّجب عىل الجميع .يف أسس استدامة الحياة الوطنيّة،
يفضّ ل الحويّك التعليم ،وتعزيز العقالنيّة واللّغة العربيّة ،وهي لغة وطنيّة ال ميكن للغة
تحل محلّها مهام كانت قريبة.
أخرى أن ّ
أنتم تبحثون عن القيم األساس ّية ليكون لبنان واق ًعا سياس ًّيا دامئًا؟ الحويّك يع ّددها عىل
باملؤسسات االجتامع ّية
النحو التايل :التعلّق الراسخ باملصالح والصالح العا ّم ،وكذلك
ّ
وباللّغة الوطن ّية ،وبشهداء الوطن ،والتاريخ املشرتك ،ووحدة األرض ،وروح الوطن ،أو
ظل الدستور وحكم القانون .وهو يقول إ ّن حصانة
الوحدة السياس ّية للعيش م ًعا يف ّ
الوطن تتشكّل من خالل السعي إىل تحقيق الصالح العا ّم ومصلحة الجميع .ال ميكنكم
ملموسا ،إذا كنتم ال متنحونه الدولة التي يستحقّها والتي
أب ًدا جعل لبنان الكبري واق ًعا
ً
يتمثّل سبب وجوده يف ضامن قيم جمهوريّتنا.
القسم الثاين  :اإلدانات الثالث الحاسمة التي جلبتها ثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر).
عندما تفشل الدولة...
ُ
ِ
السؤال املطروح اليوم هو التايل :أين نحن من دولتنا الوطنيّة التي أعل َنت يف العام ،1920
وكذلك من تعاليم أولئك الذين كانت لديهم اإلرادة واالقتناع للمطالبة ببناء لبنان الكبري
وسيايس؟ خالل مئة عام ،عمل اللّبنانيّون عىل بناء الدولة التي
اجتامعي
كوعد وكمرشوع
ّ
ّ
يستحقّونها .أ ّوالً ،من خالل توفري الخدمات العا ّمة التي قامت بأفضل ما يف وسعها فكانت
يف بعض األحيان ف ّعالة وغالبًا ما كانت فاشلة ،ومن ث ّم من خالل تعزيز دولة القانون،
كل التع ّديات
حامية الحريّات األساسيّة والسياسيّة التي ما زلنا نفتخر بها عىل الرغم من ّ
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كل االضطرابات التي عرفها بلدنا ،أظهر مجتمعنا اللّبنا ّين
وحاالت القمع .عىل الرغم من ّ
صمو ًدا مستم ًّرا يف إخالصه يف حمل رسالة حقيق ّية تتض ّمن احرتام التع ّدديّة ،والح ّريات
املهني،
التي تُعتَ َب االسم اآلخر للبنان .لقد أنشأنا أيضً ا شبكة كثيفة من معاهد التدريب
ّ
كل يشء ،املدارس والجامعات التي متثّل بلدنا ورأساملنا الذي ال يُق َّدر بثمن .واليوم،
وقبل ّ
كل هذه اإلنجازات يف خطر بسبب الليرباليّة والزبائنيّة الوحشيّتني والفاسدتني
أصبحت ّ
مؤسسات التعليم العايل التي متنح الشهادات بطريقة
اللتني ّ
تغص بهام العديد من ّ
ُ
ِ
الأخالقيّة .هذه الدولة التي أنشأت بصرب هي اليوم غائبة لألسف.
عندما ّ
السيايس هو الذي
تتعث الدولة ،تصبح السيادة فيها موضع تشكيك ،13والقرار
ّ
يصبح يف حالة مرت ّدية .عندما تذبل السلطة العا ّمة ،فإ ّن صاحب السيادة هو الذي ال يعود
كل مواطن والذود
قاد ًرا عىل القيام بامله ّمة األساس ّية املوكلة إليه أال وهي الدفاع عن ّ
املستقل الذي نبجلّه .عندما
ّ
عن حقوقه .من دون دولة ،ال يعود املواطن ذلك الشخص
تفشل الدولة ،اجتامع ًّيا واقتصاديًّا ومال ًّيا ،يجد املواطن نفسه خاض ًعا للدولة الطبيع ّية
التي يصفها هوبز  Hobbesبأنّها «حرب الجميع ض ّد الجميع».14

يف مواجهة ذلك ،ال يسعنا إال أن نشيد بر ّد فعل املجتمع املد ّين اللّبنا ّين الذي ت ّم تنظيمه،
وما زال يقوم بذلك ،من أجل الحفاظ عىل تضامن العيش م ًعا من خالل س ّد ثغرة النقص
الشديد يف الخدمة العا ّمة بقدر اإلمكان .يجب أن نُشيد باملبادرات العفويّة العديدة التي
ظهرت هنا وهناك ،بهدف تلبية احتياجات الجميع من دون أي متييز ،يف مجتمع تع ّددي
مثل مجتمع لبنان .من دون السعي لوضع تقييم لديون الدولة اللّبنانيّة ،من الواضح ،كام
األخالقي الذي أ ّدى إىل
يؤكّد أحد مفكّرينا ،أ ّن رجال السياسة دفعوا الدولة إىل االنهيار
ّ
يس الناجم عن األزمات السياسيّة التي
االنهيار
ّ
االقتصادي واملا ّيل ،وكذلك إىل الشلل ّ
املؤس ّ
ال تنتهي واملتتالية .املسؤولون غري القادرين عىل مواجهة مثل هذا املوقف ،أظهروا عدم
مسؤوليّتهم يف شؤون الحكم ،فه ّمهم الوحيد هو تقاسم رسقات الدولة كام يتقاسمون
الغنائم.
Antoine Messarra, l’Orient-le-Jour, « Les impostures sursaturées », du .13
mercredi 4 mars 2020.
Bellum omnium contra omnes, (1651). .14
جملة التين ّية تعني «حرب الجميع ض ّد الجميع» ،وهي وصف أعطاه توماس هوبز Thomas
البرشي يف التجربة الفكريّة للحالة الطبيعيّة التي أدّت إىل معاهدة Léviathan
 Hobbesللوجود
ّ

(.)1651
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السيايس أو األزمة األخالق ّية
 .1التنديد بعدم أخالق ّيات السلوك
ّ
وجود الدولة يستوجب أ ّوالً أن يقوم الجميع بالتفكري بها .فشل الدولة يعني أنّنا ضحايا
ومسؤولون يف آنٍ م ًعا عن أزمة هي يف املقام األ ّول أخالقيّة قبل أن تكون فكريّة أو
كل فرد ،ويج ّرده
كل رجاء يُض ِعف كيان ّ
تتجسد األزمة األخالقيّة من خالل فقدان ّ
سياسيّةّ .
كل ثقة بالنفس ،وبالتايل يؤ ّدي إىل الخوف من اآلخر .نحن نجد أنفسنا يف دولة ال
من ّ
زمني من املواعيد
تشكّل فيها الوعود العمود
ّ
الفقري للمشاريع املندرجة يف تسلسل ّ
النهائيّة املح ّددة .بعبارة أخرى ،إنّها وعود من دون تاريخ يشري إىل انتهاء صالحيّتها .كيف
يل أن يقبل عدم قدرة بلدنا عىل إضاءة شوارعه وساحاته العا ّمة ،وهو
ميكن لعقلنا العم ّ
الذي يفتخر بكونه منارة الرشق األدىن والرشق األوسط ورساجه؟
من أين تأيت هذه األزمة األخالق ّية؟ أليست ناتجة عن االستقاالت املتع ّددة والتخلّيات
املتعاقبة عن نُخب فكريّة وروح ّية تحتاج إليها الدميقراط ّية؟ من خالل عدم قيام هذه
املواطني ك ُحامة ملقياس القيم ،تتوقّف هذه ال ُنخب عن تح ّمل املسؤول ّية
ال ُنخب بدورها
ّ
األخالق ّية بنفسها وتدع املجتمع يُصاب بالضعف والوهن .وبالتايل ،ما هو املوقف األكرث
امي للطبقة الحاكمة يف مواجهة البطالة الجامع ّية
ال أخالق ّية من موقف اإلذعان اإلجر ّ
التي ترضب الخ ّريجني الشباب املرغمني عىل مغادرة هذا البلد .هل يعلمون أ ّن اآلالف
من خ ّريجينا الشباب امل ُجازين يقومون بإعداد ملفّات الهجرة نحو الجامعات األجنب ّية
خارج لبنان؟
سيّدايت ساديت ،اعلموا أ ّن بطالة شبابنا ،وال سيّام شبابنا الخ ّريجني ،هي رسطان املجتمع.
إنّها ت ُثبط معنويّات الشباب ،وتنخر الدميقراطيّة وتستنفدها.
مأساوي .من أجل محاولة القضاء عليها ،سيكون من
إ ّن تق ّدم ويالت األزمة األخالق ّية
ّ
الرضوري القيام م ًعا بتشخيص قرائنها وأه ّمها عدم الثقة بشبابنا الذي كان ،قبل بضعة
ّ
أشهر ،وال يزال يف طليعة الكفاح من أجل دولة املواطنني .بالنسبة إليهم ،يبدو األفق
مغلقًا ،فال سكن وال وظائف وال اعرتاف بالجميل .ماذا يعني مفهوم املستقبل إذا أقصينا
وخاصة أولئك الذين يحملون أفضل الشهادات التي ت ّم الحصول عليها بعرق
منه الشبابّ ،
الجبني؟ ما هو املستقبل إذا مل يكن املكان يتّسع لجميع االحتامالت التي تسمح للشباب
كل براعة اإلنسان وإبداعه يف ضبطه لقوى الفوىض؟
بإظهار ّ
حالة أخرى :الخدمة العا ّمة .حتّى العام  ،1975كانت الخدمة العا ّمة تشكّل  ٪ 19من
ميزانيّة الدولة .يف وقت الحق ،رأينا أنّها تصل إىل ما يقرب من  40يف املئة من امليزانيّة
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التوسع الهائل ملصلحة الصالح العا ّم ،ولكن لصالح عاملة املصالح
نفسها .مل يت ّم هذا ّ
الخاصة والبطالة املق ّنعة.
ّ
هل نتح ّدث عن أزمة أخالق ّية؟ سيكون من األهم ّية مبكان التح ّدث عن الالأخالق ّيات.
تتم ّيز السياسة بسخريتها ،وبالتايل قتل أي فكرة تتبلور حول مدينة أفضل .ميكن مالحظة
الحل
ذلك يف أعداد حاالت عدم املساواة االجتامع ّية التي تتبعرث حرف ًيا ،يف الالمباالة أو ّ
الوسط ،أل ّن جز ًءا من املساعدات االجتامع ّية التي تهبها الدولة ال تصل أب ًدا إىل من يجب
تسلّمها ،أو يت ّم ابتالعها بواسطة جمع ّيات بال اسم وبال سمعة .لحسن الح ّظ أ ّن املجتمع
املؤسسات االجتامع ّية التي يجب
املد ّين ما زال يقظًا .ال يزال هنا ،من خالل العديد من ّ
اإلشادة بجهودها .ماذا يفعل القادة يف مواجهة عالمات التحذير املستم ّرة هذه؟ إنّهم
أخالقي ،إىل مشاحنات الرنجس ّية املميتة مع غرور
يواصلون االنغامس ،من دون أي ضبط
ّ
تلك «األنا» املتمحورة حول ذات ّيتهم واالنكفاء عليها.
الكل
األفقي حيث ّ
لك ّن األزمة سياسيّة أيضً ا .السلطة تذوب يف االبتذال عىل الصعيد
ّ
السيايس ،وإلقاء
يستأثر بالسلطة ولكن ال أحد فيها يحكم .إ ّن الخداع مامثل للذكاء
ّ
املسؤوليّة الواحد عىل اآلخر أصبح ف ًّنا مستهلكًا للسياسة .األنا املتضخّمة لدى الشخص
الذي ميارس السلطة أصبحت القيمة الوحيدة املشرتكة .مل يعد هناك مكان لألخالق،
فاألخالق تبدأ مبراعاة وجود اآلخرين .أصبحت األزمة السياسيّة تقلي ًدا .وهي تقرتن
مم يكشف عن منافسة غري صحيّة من أجل لبنان الذي
بعبوديّة طوعيّة من الناخبنيّ ،
أصبح جثّة أكرث منه كائ ًنا حيًّا .والنتيجة هي انحدار عىل مستويات متع ّددة .لقد تع ّرضت
اطي ألرضار جسيمة ،ناهيك عن الصدى املرت ّدد حول الحكم اللّبنا ّين
صورة لبنان الدميقر ّ
النموذجي ،والقدرات الفريدة التي تتمتّع بها مواردنا البرشيّة ،والهبوط الهائل يف عملتنا.
ّ
 .2التنديد بالطائف ّية أو إعادة النظر يف االنكفاء عىل الهو ّية ،واختفاء املساحة العا ّمة
إ ّن ثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر) هي تنديد بالطائف ّية .تبدأ الطائف ّية دامئًا بالح َّدين
ومستقلن عن بعضهام البعض يف
ّ
املشهورين« :نحن وهم» ،وهام جسامن متم ّيزان
التص ّور واملامرسة (جورج غورفيتش  .)Georges Gurvitchيق ّدم هذا الثنا ّيئ املتناقض
الفكري واإلنسا ّين ،مع العلم
نفسه كمبدأ للمعرفة ،ألنّه وسيلة ملعرفة اآلخر عىل املستوى
ّ
أنّه يوجد دامئًا جدار فاصل بينهام.
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بالنسبة إىل فريدريك معتوق ،أحد أبرز علامء االجتامع واملفكّرين العرب ،ت ّم تحقيق
مم أ ّدى إىل مجتمعات
االندماج
السيايس يف مجتمعاتنا العرب ّية حول مبدأ الطائف ّيةّ ،
ّ
15
تفصلها معرفتنا غري الكافية عن اآلخر والتي تح ّد من التق ّدم
االجتامعي .
ّ

لقد أظهرت الدراسات واألبحاث االجتامع ّية حول املجتمعات العرب ّية والرشق أوسط ّية
أ ّن جعل أصول الطائف ّية تعود إىل الدين أمر خاطئ متا ًما وال أساس له .هذه الطائف ّية
الفاصلة بني «نحن وهم» ،يف املجتمعات املنقسمة ،تستم ّد ق ّوتها ورشع ّيتها من الرتاث
واالجتامعي املهيمن .الطائف ّية غائبة متا ًما عن النصوص املق ّدسة .ال نجد أي أثر
الثقا ّيف
ّ
مه ّم لها ال يف نصوص األناجيل وال يف آيات القرآن الكريم .يف الواقع ،هذه الروح الطائف ّية
الديني.
السيايس والثقا ّيف امل ُعاش ،وال يكمن يف السياق
هي جزء من الح ّيز
ّ
ّ
الطائفيّات املختلفة ،سواء كانت طائفيّة أو دينيّة ،هي أنظمة عاموديّة فكريّة وسلوكيّة.
الروحي أو االت ّحاد مع خالق
إنّها تهت ّم فقط بالخريات الدنيويّة وباكتسابها ،وليس بالتأ ّمل
ّ
هذه الخريات .إذا كان االميان يلتمس وجود مؤمن بعقيدة ما ،فإ ّن الروح الطائفيّة،
الحرصي وراء املصالح املاديّة
باملقابل ،تلتمس دعم الفرد الذي يخضع لها يف سعيه
ّ
الخاصة بالجامعة الطائفيّة .هذه األخرية قامئة عىل رمال متح ّركة من القيم والتقاليد
ّ
الخاصة ،وليس عىل مبادئ ثابتة مثل اإلميان .إذا دخل املؤمن يف عالقة روحيّة
واملصالح
ّ
األسايس للروح الطائفيّة هو الطاعة العمياء للزعيم ،زعيم الجامعة.
مع إلهه ،فإ ّن الشاغل
ّ
ال تعطي الروح الطائفيّة األولويّة الكتساب اإلميان والخريات الروحيّة ،ولك ّنها تسعى دامئًا
إىل االنتصار عىل الجامعة األخرى ،وتتل ّهف إىل خرياتها .غاية الدين هي تحقيق الخريات
الروحيّة ،والغاية من الطائفيّني هو الحصول عىل الخريات املاديّة وجميع مجاالت االقتصاد
(الغلب بالعربيّة) .بالنسبة إىل ابن خلدون ،هذا الغلب هو سمة من سامت روح وسلوك
السياسيّني وغري السياسيّني الذين تسيطر عليهم الطائفيّة .هذا هو بالضبط ما نتبيّنه
اليوم يف لبنان ،أل ّن ال َّدين العا ّم هو يف الواقع عمليّة استيالء ونهب متنكّر ملمتلكات
اللّبنانيّني .املسافة بني الدين والروح الطائفيّة تشكّل هاوية هائلة ،من وجهة نظر فكريّة
وروح ّية وأخالق ّية .إذا كان اإلميان يسعى إىل وضع اإلنسان عىل املستوى الكو ّين ،فإ ّن
الروح الطائف ّية تدفع الجميع إىل االنكفاء عىل أنفسهم وعىل جامعتهم الطائف ّية .إ ّن
.15فريديريك معتوق ،أستاذ علم االجتامع يف الجامعة اللّبنانيّة وكان له أثر يف الدراسات االجتامعيّة .له
مؤسس للعالقات االجتامع ّية
كتاب حول العصب ّية يف ثالثة أجزاء يتط ّرق فيه إىل الطائف ّية كمفهوم ّ
يف العامل العر ّيب.
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وحدة اللّبنان ّيني ،من جميع الجامعات ،وضمن الثورة املستم ّرة ،لهي شهادة واضحة عىل
أ ّن الطائف ّية العميلة هي من أسوأ العلل التي نعاين منها !
ومتغياته...
 .3التنديد بنمط العيش
ّ
ثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر) هي تنديد لنمط العيش الذي ألزمنا به الساسة اللّبنان ّيون.
حقيقي وصحيح
يف منط العيش ،الخطأ هو الذي يكون له ما ي ّربره دامئًا يف حني أ ّن ما هو
ّ
يت ّم دامئًا إعادة النظر فيه .يت ّم إهامل املساءلة أو تجاهلها أو حتّى نسيانها ،أل ّن األمر
يستغرق وقتًا حتّى تكتمل .لذلك فإ ّن اإلفالت من العقاب هو الذي يصبح القاعدة املتّبعة
مبكر.
السيايس الذي يحرس بابه.
االجتامعي من ِقبَل
يف منط العيش هذا ،يت ّم إغالق املصعد
ّ
ّ
يجب عىل املرء أن يصبح الرهينة املتذلّلة لهذا األخري من أجل التق ّدم يف الحياة .إنّه عهد
الرشاوى والتسويات الدنيئة للواسطة التي يستنكرها الجيل الجديد .هذا هو السبب يف
أ ّن الطبقة الحاكمة ال تتج ّدد ،والنظام محصور بالأخالقيّة مامرساتها.

يف منط العيش ،يسود قلق الغد من دون رشاكة وكذلك جميع أنواع القيود التي تنتهك
كل مكان .تتفاقم املعاناة
سيادة القانون .الخوف من اآلخرين هو الذي يرتبّص بهم يف ّ
من دون التمكّن من رؤيتها واإلصغاء إليها.
فردي أو ضمن
يف منط العيش هذا ،ال يستطيع أحد أن يأخذ الوقت الكايف للتفكري بشكل ّ
بكل ما تحمله الزعامة من معنى ،ويجب أن
مجموعة .فقط كلمة الزعيم هي التي تعلوّ ،
نُصغي إليه ونر ّددها .يف منط العيش هذا ،مل يعد هناك مواطنون أحرار قادرون عىل رفع
أصواتهم لالحتجاج ،ألنّهم يستسلمون لوضعيّة األشخاص املجاملني واملتذلّلني املضطرين
ألن يشعروا بالذنب إذا تج ّرأوا عىل ات ّخاذ موقف الحياد عن الكلمة ذات الق ّوة الكليّة
التي يتف ّوه بها الزعيم.
يف منط العيش املقرتن بنظام يتالعب بالطائف ّية ،يع ّزز املرء آل ّيات الخوف من اآلخر ،ومن
املستقل ،الذي نؤمن به ،يصبح بالتايل زبونًا
ّ
الغريب ،وحتّى من أفراد عائلته .الشخص
السلمي الذي يتمتّع به العيش م ًعا يغلب
ويتوقّف عن كونه مواط ًنا .إ ّن حالوة التعاطف
ّ
أجنبي ملجموعتنا ،ألنّنا مل
عليها عنف الكراهية والعدوان ّية .نحن نبحث دامئًا عن دعم
ّ
نبلغ س ّن الرشد.
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أسايس وجديد وفرض نفسه علينا :إنّه الجيل
يف مواجهة هذه الصورة السوداء ،نشأ واق ٌع
ّ
كل يشء ألنّهم نضجوا .فليباركهم الله ولريشدهم
الجديد .لقد فهم الشباب اللّبنا ّين ّ
الق ّديس يوسف .يف هذا القرن الجديد يف بلدنا ،حان الوقت لبناء لبنان جديد ،لبنان
املواطنني املتساوين يف الحقوق والواجبات ،لبنان الشفافيّة ،واملحاسبة ،ولبنان الجدارة
وليس دولة الزبائنيّة.

االجتامعي ،ال يحتاج الجيل الجديد إىل السفر حول العامل
بفضل ق ّوة وسائل التواصل
ّ
بديل آخر ملامرسة السلطة يف لبنان كام بناها جيلنا .إنّهم يدركون
ليفهم أ ّن هناك ً
بوضوح كيف ينبغي أن يكون بلدهم ،بلد احرتام سيادة القانون ،وعدم الفساد وغياب
واألقل شبابًا من الجيل الجديد ،يشكّلون ،مع الشتات
ّ
أي «واسطة» مهينة .الشباب
اللبنا ّين ،آفاقًا دول ّية وشبكة تشكّل خط ًرا حقيق ًّيا عىل السلطة الطائف ّية .ومبا أ ّن السياس ّيني
اللبنان ّيني ليسوا قدوة يُحتَذى بها ،فإ ّن الجيل الجديد يفضّ ل عليهم االقتداء برجال الدولة
ونسائها يف رحاب العامل.
واألقل شبابًا مل ولن يتوقّفوا عن التظاهر وهم يحملون علم لبنان ،علم الالعنف.
الشباب ّ
كل مظاهرة أخذ مسافة من األمل ال بل هي وسيلة لدرئه والسيطرة عليه .يف الثورة،
ت ُعتَ َب ّ
الوطني .يشعر املرء بغضب م ّربر
نلتف حول رموز وطنيّة قويّة ،مثل علم الوطن أو النشيد
ّ
ّ
مؤسسات الدولة التي تنقلب عىل أولئك الذين يطالبون باحرتام حقوقهم وترميهم
من ّ
يف السجن .منذ شهر ترشين األ ّول (أكتوبر)  ،2019وضعت هذه املظاهرات إطا ًرا للوالء
بالحل
أخالقي يجب أن ميتثل لجميع األبحاث املتعلّقة ّ
مرجعي
الوطني باإلضافة إىل إطار
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي .إال أنّنا ما زلنا بانتظار سلطة قضائيّة مستقلّة ت ّم تحريرها نهائيًّا من
السيايس
ّ
ّ
والءاتها السياسيّة والطائفيّة ،حتّى يتمكّن القضاء يف نهاية املطاف من وضع ح ّد لحكم
اإلفالت من العقاب من خالل املساءلة.
ترفض أجيالنا الشابّة عدم املساءلة واإلفالت من العقاب .كانت حركة الشباب وال تزال
ثورة مواطنة الستعادة الكرامة املنهارة واملساحة العا ّم املجتزأة ضمن مناطق النفوذ .إذا
كانت الطبقة الحاكمة تح ّد مامرسة السياسة بعالقات إنتهازيّة زبائن ّية ،يرفض اللّبنان ّيون
أن ينخدعوا بوعود غامضة تتعلّق باإلصالحات .إنّهم ين ّددون بعدم مسؤول ّية حكّامهم
بشأن مسائل حيويّة متعلّقة بالخدمات العا ّمة ،مثل الطاقة ،والنفايات املنزل ّية ،ناهيك
عن األزمة املال ّية املستعرة والتي تق ّوض مستقبل البالد .ال يزال املواطنون مر ّوعني ،مثل
عدد كبري من املراقبني األجانب امللتحقني ببلدنا ،من دولة انعدم فيها القانون ،دولتنا،
ومن عدم احرتام قوانني الجمهوريّة وكذلك التطبيق املجتزأ لها.
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القسم الثالث  :إستجابة الجامعة
الجامعة ،بشكلٍ عا ّم ،وال س ّيام يف حالتنا ،نحن الذين ساهمنا منذ  145عا ًما يف بناء هذا
البلد بنا ًء معنويًّا وماديًّا ،ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تصمت أو تتجاهل معاناة
شعبنا وكذلك تح ّديات إعادة بناء وطننا .ال ميكن للجامعة أن تكون محايدة ألنّها ليست
حزبًا سياس ًّيا وال تشارك يف االستيالء عىل السلطة .إال أ ّن للجامعة سلطتها األكادمي ّية
واألخالق ّية .يف داخلها ت ّم تشكيل معيار الحياة العا ّمة يف املدينة .اليوم ،تأخذ جامعة
كل مواطن لبنا ّين .قض ّيتنا هي إعادة بناء
الق ّديس يوسف عىل عاتقها قض ّية هي قض ّية ّ
وطننا لبنان أخالق ًّيا وروح ًّيا وماديًّا .األمر ال يتعلّق بإعادة بناء هذه الطائفة أو تلك ،بل
بكل األدوات
بإعادة بناء لبنان بجميع مك ّوناته االجتامع ّية .مه ّمتنا تكمن يف تزويد شبابنا ّ
والحس املد ّين ،لبنان كدولة قانون وكدميقراط ّية.
والوسائل الرضوريّة لبناء لبنان املواطنة
ّ
أرى أ ّن هذه امله ّمة تنمو ضمن املحاور الثالثة التالية:
 .1نداء  27ترشين األ ّول (أكتوبر)  :أبعاد اإلعالن املشرتك بني الجامعة األمريك ّية يف
بريوت وجامعة القدّ يس يوسف
متاش ًيا مع روح اإلعالن املشرتك ورسالته التي وقّعها يف  27ترشين األ ّول (أكتوبر) 2019
رئيس جامعة الق ّديس يوسف ورئيس الجامعة األمريك ّية يف بريوت ،فإ ّن العمل من أجل
نصا ظرف ًّيا يأيت لدعم ثورة ،وال ر ّد فعل عابر
التغيري سيستم ّر ويتط ّور .هذه الوثيقة ليست ًّ
انتهازي يسعى إىل وضع نفسه عىل رقعة الشطرنج السياسيّة
عىل حدث ،ناهيك عن تعبري
ّ
يعب هذا اإلعالن عن قناعة جامعتَينا بأ ّن الطريقة التي يُدار بها هذا
يف الوقت الراهنّ .
البلد ،من خالل الزبائن ّية الجامحة والوقحة ،ال تؤ ّدي إالّ إىل تبديد ثرواته املاديّة والفكريّة.
يسلّط هذا اإلعالن الضوء عىل ما دأبت جامعة الق ّديس يوسف لفرتة طويلة عىل إعالنه،
يك الذي ميكن
املواطني وحده للبنان هو الطريق املل ّ
خاصة منذ العام  ،1975بأ ّن االنتامء
ّ
ّ
أن يعالجه من أمراضه ،أي الزبائن ّية االجتامع ّية والسياس ّية ،والفساد ،وانعدام املساءلة،
والتالعب بالدين واإلهامل.
الوطني.
بكل واحد منكم يف خصوص ّيته الفرديّة وانتامئه إىل املجتمع
تعرتف املواطنة ّ
ّ
تعمل الجامعتان عىل تدريب أفضل املهارات األكادمي ّية واملهن ّية يف لبنان وبلدان املنطقة
الطلب يف جامعة
امللتزمة بقض ّية املواطنة .وكام يقول شعار ات ّحاد جمع ّيات قدامى ّ
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الق ّديس يوسف« ،االت ّحاد ،من خالل جمع ّياته ،يشكّل ق ّوة من املواطنة واملواطنني يف
خدمة لبنان».
بالتايل ،القول إ ّن الحركة الشعب ّية هي «قفزة وطني ّة أصيلة» وإنّها تشكّل «أكرب حركة
تعب بعمق عن معاناة شعبنا واحتياجاته ،ورغبته
وطن ّية مو ّحدة منذ العام  ،1943والتي ّ
الهائلة بإعادة بناء بلدنا عىل أسس جديدة» ،لهو تأكيد لتص ّور ال يشكّك أب ًدا يف ص ّحة
الرسالة التي أراد شعبنا نقلها إىل قادته وإىل نفسه .طوال السنوات الثالث املاضية ،كنت
املنصة ،من املآيس التي نعيشها حال ًيا .لك ّن املأساة األكرب
أحذّر باستمرار ،من أعىل هذه ّ
هي قلّة اإلصغاء إلينا وأ ّن الحركة الشعب ّية تُعتَ َب مؤامرة يثريها عمالء مأجورون للمصالح
األجنب ّية يف البالد.
إ ّن دعم الحركة الشعب ّية وإعالنها لبنان ّية أصيلة يتطلّب ات ّخاذ خطوة بسيطة للغاية قمنا
بها« .جامعتانا اللتان تلتزمان تاريخ ًّيا يف بناء لبنان الكبري ،منذ إنشاء دولته ،ال ميكنهام إالّ
والطلب واملوظّفني اإلداريّني والقدامى الذين يكافحون من
ّ
االنضامم إىل التزام املعلّمني
أجل حقوق جميع اللّبنانيّني بال استثناء».
ويتبع هذا االلتزام ندا ٌء إىل حكّامنا حتّى يت ّم اتّخاذ مبادرات حقيق ّية تجاه مطالب هذه
الحركة« :يجب عىل السلطات الرسميّة اللبنانيّة أن تر ّحب بالروح الجديدة التي يحملها
كل اللّبنانيّني ،والتي تدعو إىل الوحدة وإىل لقاء جميع اللّبنانيّني ،وإىل دولة مدنيّة تتجاوز
ّ
الطائف ّية وتقاسم املصالح ،وقامئة عىل أساس قيم الحريّة واألخ ّوة واملساواة والعدالة
والحقوق والواجبات للجميع».
حتّى اليوم ،ال نرى التدابري الالزمة للخروج من املأزق .إنتهى إعالننا بالنداء التايل« :ما
الوطني» .لقد ت ّم تشكيل
حل يفتح الباب أمام الخالص
زلنا مستع ّدين للمساهمة يف أي ّ
ّ
كل قلبنا أن يت ّم إنشاء ديناميك ّية جديدة للحكم من أجل العمل عىل
حكومة فنأمل من ّ
التغيري الحقيقي الذي يتناول ال الظاهر فقط بل يصل اىل الوجدان األخالقي والثقايف وهو
كل تغيري من أجل اسرتداد حرية الفكر والسلوك.
أساس ّ
 .2نداء إىل يقظة الفكر اللّبنا ّين
األزمة األخالق ّية والفكريّة الحال ّية هي استمرار ألزمة جامع ّية وأكادمي ّية .يف مواجهة
تهب عىل البلد ،ما هي
السيايس
مأزق النظام
الطائفي اللّبنا ّين ،واألزمات املتع ّددة التي ّ
ّ
ّ
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املؤسسة األكادمي ّية املرت ّدية
مساهمة الجامعة ،مبا يف ذلك جامعتنا؟ برصف النظر عن ّ
التي متنح شهادات زائفة ،فإ ّن معظم الجامعات اللّبنانيّة ،مبا يف ذلك جامعتنا ،مل تكن
الطائفي
قادرة عىل ات ّخاذ موقف عادل يف مواجهة التح ّديات التي يطرحها مأزق النظام
ّ
املؤسسات
اللّبنا ّين ومختلف األزمات التي ته ّز البالد .إ ّن التكاثر
ّ
الفوضوي الذي شهدته ّ
الجامع ّية ،يف غضون عرش سنوات( ،لدينا حال ًّيا  ،)58أ ّدى إىل تفاقم اللّيربال ّية الوحش ّية عىل
مم جعل الجامعة أداة من بني أدوات أخرى يف خدمة الزبائن ّية الطائف ّية
الطراز اللّبنا ّين ّ
أو السياسيّة.
العلمي يف األمور االجتامع ّية والسياس ّية هو الذي دفع مثن سوء اإلدارة هذا يف
إ ّن البحث
ّ
والدستوري ،ووضع التعدديّة،
أكرث من مجال ت ّم إهامله :الهويّة الوطن ّية ،والنظام القانو ّين
ّ
األكادميي اللّبنا ّين ،كانت الجامعة
وحوار الثقافات ،وسمة املواطنة ،إلخ .يف ضوء التاريخ
ّ
هي البوتقة الرئيس ّية للفكر اللّبنا ّين يف الدولة وواقع املواطنة .سياس ّيونا ليسوا مبفكّرين.
إنّهم من هواة القتال باللّكامت والقدح والذ ّم ،وهم غري قادرين عىل بناء املستقبل ألنّهم
يك الذي يسلكه
يفتقرون إىل رؤية إسترشاف ّية تستند إىل العلم .الجامعة هي الطريق املل ّ
الفكر اللّبنا ّين القادر عىل مواجهة إحباطنا الحا ّيل.
حل يفرض نفسه من فوق .سيكون من
السيايس ال يكفي ألنّه ّ
برأيي ،مج ّرد التغيري
ّ
الصعب قبوله .من ناحية أخرى ،أرى ثالثة مستويات عىل صعيد يقظة الفكر اللّبنا ّين:
اإلداري والثقافة )1 .الدميوقراطيّة املبارشة ،بشكلٍ متك ّرر
الدميوقراطيّة ؛ واإلصالح
ّ
وبأشكال متع ّددة ،متنح اللّبنانيّني سلطة معاقبة حكّامهم ،مبشاركة نسائيّة كبرية ،تبدو
أقل غوغائ ّية من
أساس ّية بالنسبة إ ّيل ألنّني ،بحسب ما أعرف ،ميكن أن تكون النساء ّ
سيايس ،متح ّرر من الطائف ّية،
الرجال .ميكن مامرسة هذه الدميوقراط ّية من خالل نظام
ّ
يتجاوز الطائف ّية من دون إلغاء الح ّد األدىن من متثيل الجامعات .إنّها دميوقراط ّية تراعي
نضج هويّتنا اللّبنانيّة وتوافقنا وقناعتنا بأ ّن لبنان هو مصرينا املشرتك ،وفقًا للدستور
األسايس هو االسرتاتيجيّة التي تفرض نفسها
اإلداري
اللّبنا ّين )2 .وكذلك األمر ،فإ ّن اإلصالح
ّ
ّ
يف بداية القرن الثاين من وجود بلدنا .إصالح يحتفظ بأفضل املهارات لخدمة البالد.
 )3هل اللّبنان ّيون غري قادرين عىل القيام بنهضة جديدة من شأنها أن ت ُحدث ثورة يف
الثقافة اللّبنان ّية يف جوانبها الدين ّية واالجتامع ّية واألخالق ّية والسياس ّية؟ إ ّن نهضة ثقاف ّية
كل جامعاتنا،
بهذا الحجم قد تج ّدد مجتمعاتنا ومجتمعات الدول العربيّة .إ ّن الجامعةّ ،
مدع ّوة لتصبح فاعلة يف التغيري الثقا ّيف وليس مج ّرد ناقالت للمعرفة واملهارات.
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 .3دعوة إىل يقظة الهو ّية اللّبنان ّية
عندما نذكر الهويّة الوطن ّية اللّبنان ّية ،نشري إىل خصائص الشخص ّية اللّبنان ّية .يف ضوء األعامل
األخرية يف العلوم السياسيّة ،توجد شخصيّة مثل هذه تعكس روح الشعب ،كام يُشري
السيايس
أندريه سيغفريد  ،André Siegfried16عامل األنرتوبولوجيا البارز والفيلسوف
ّ
املعارص .يف الفلسفة السياسيّة ،نتّفق عىل أ ّن الهويّة لها بعدان أكّدهام بول ريكور Paul
 .Ricœur17من ناحية ،الهويّة املامثلة التي تنظر إىل املايض من أجل استخراج سامته
املشرتكة والدامئة ،بد ًءا من تاريخ الشعب ،والتي يرثها الفرد والجامعة يف آنٍ م ًعا .من
ناحية أخرى ،هويّة الذات التي تسعى يف الوقت الحارض إىل العنارص املك ّونة التي تشكّلها
بشكلٍ
الوطني .وراء مسألة الهويّة
فردي ومن حيث االت ّصال باألفراد اآلخرين يف املجتمع
ّ
ّ
األسايس لهؤالء املثقّفني وهو وحدة التع ّدد .كيف ميكننا أن نفكّر بوحدة
يلوح القلق
ّ
الوطن من دون التشكيك يف التن ّوع الذي يكمن وراءها والذي يرتجم الحريّة عىل جميع
املستويات ،حتّى لو كانت حريّة التمكّن من تكوين مجتمع مع اآلخرين داخل الوطن
نفسه.
بعض املالحظات تفرض نفسها .يف الهويّة املامثلة ،يجب أالّ نقلّل من أهم ّية ما يتعلّق
والجامعي .إ ّن مفكّري العلوم السياس ّية
الفردي
بالالوعي والذي يشكّل جز ًءا من كياننا
ّ
ّ
واالجتامع ّية ال يتح ّدثون عن هويّة الشعوب الوطن ّية كام لو كانت غن ّية عن التعريف.
إنّهم يعالجونها كمشكلة .إقامة رابط بني املايض والوقت الراهن يطرح أكرث من مسألة،
طاملا أ ّن الوقت الراهن ليس هو نفسه بالنسبة إىل الجميع .املالحظة الثانية هي أنّنا يجب
أن نتج ّنب جعل هذه املشكلة مأساويّة وهي التي ال ميكن بأي حال حلّها بالعنف عىل
الرغم من التناقضات .عىل الصعيد اللّبنا ّين ،لقد قام سمري فرنج ّية 18بتحليل وجهة النظر
هذه بشكلٍ ج ّيد.

.16

André Siegfried (1875-1959), L’Âme du peuple.

كتاب صدر يف العام  1950وأصبح من املؤلّفات الكالسيكيّة يف مجال العلوم االجتامعيّة
 .17بول ديكور ( ،)2005-1913يف كتابه «  ، ”Soi-même comme un autreيوضح معنى
مفاهيم الهويّة الذاتيّة والهويّة التطابقيّة والهويّة الرسديّة.
Samir Frangié, Voyage au bout de la violence, Coédition l’Orient des .18
Livres-Actes Sud, 172 pages.
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لن أخوض يف تفاصيل إشكال ّية الهويّة الوطن ّية اللّبنان ّية .يف ما يتعلّق بالهويّة املامثلة،
أكتفي بنقل ما قاله البطريرك الحويّك يف رسالته والذي يشاركه فيها جميع اللّبنان ّيني:
التديّن ،واللّغة العربيّة ،والنبل هي عنارص دامئة لهذه الهويّة املامثلة ،كإرث من املايض.
من الواضح أ ّن البطريرك الحويّك كان يستبق الرابط الذي يتو ّجب تعزيزه بني اللّبنانيّني
تحت مصطلح محبّة الوطن وأبنائه حتّى ينجح لبنان هذا يف دعوته .19هناك ،بعد مسافة
كل من البابا فرنسيس
 90عا ًما ،نو ٌع من استباق إعالن األخ ّوة البرشيّة الذي أعلنه م ًعا ٌّ
وإمام األزهر أحمد الطيّب يف شهر شباط (فرباير)  .2019نقد الحويّك القايس ض ّد الفساد
الذي يتنكّر لدولة القانون ،يذكّرنا أ ّن هذا األخري هو ضامن للهويّة الوطنيّة .وبالتايل ،فإ ّن
لبنان مدع ّو إىل تغيري دائم حتّى يصبح دولة.
دي ويجب أن يستم ّر يف الوجود حتى ميكن لهذا التغيري
بالنسبة إلينا ،يبقى لبنان التع ّد ّ
السيايس  -ليس كفكرة ال تتحقّق ،بل كمبدأ رجاء
أن يستم ّر .وهكذا فإنّنا ننتقل بخيالنا
ّ
 -نحو إعادة بناء دولة القانون ،وهي رشط وجود لبنان.

يفرتض بناء الدولة ظهور املواطنة التي تنطوي عىل املسؤوليّة الشخصيّة التي تستوجب
الشعور بالفرديّة .يتحقّق ذلك بفضل أعظم وسيلة نجاح يف لبنان ،أال وهي التعليم.
بالتايل ،تتحقّق حريّة الفرد فيام يتعلّق باملجموعة التي ينتمي إليها .لقد أكّدت ثورة
وحتمي ونها ّيئ .يف هذه الثورة ،تو ّجهت
ترشين األ ّول (أكتوبر) هذه العمليّة بشكل واضح
ّ
الجامعة إىل امليدان ليس لإلعالن عن نفسها ،ولكن لتصبح جامعة تعمل عىل رعاية التغيري
وتعليمه ،مثل كليّة الحقوق هذه التي د ّربت وما زالت تد ّرب املواطنني الذين يتعلّمون
الحقوق للدفاع عن حقوقهم وحقوق مشاركيهم يف املواطنة .بالتايل ،حتّى لو مل تحقّق
كل أحالمها وجميع أهدافها بعد ،إالّ أنّها حركة وعي ال جدال فيها من أجل رضورة
الثورة ّ
تحقيق هذا الشكل من أشكال الحريّة الذي يجمع بشكلٍ متناغم االنتامء إىل الوطن من
دون التنكّر لالنتامء إىل الجامعة املج َّرد من الطائفيّة .هذان الس ّجالن لالنتامء ال يُستنفدان
وال يقضيان عىل بعضهام البعض .لهذا السبب ،ووفقًا لالنقسام الثنا ّيئ ،تشبه املامرسة
الطائف ّية للسياسة أنني املحترض بدل أن تشبه أنفاس الحياة .نحن ندرك خطر االنزالق
يل يف بلدنا حيث ال يزال العديد من مواطنينا مش ّوشني ومم َّزقني بني وعيهم للمواطنة
القب ّ
واالنتامء إىل الجامعة.
 .19موضوع يتك ّرر بتواتر يف رسالة البطريرك الرعويّة.
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ونحن إذ ندرك هذا األمر ،لن نلجأ إىل أسطورة تأسيس ّية تع ّرف الهويّة اللّبنان ّية .يبدو لنا،
وباقتناع ،أ ّن العيش اللّبنا ّين م ًعا ،القائم عىل دعوة تاريخ ّية أو عىل علّة وجود لبنان ،مل يت ّم
تحقيقه بالكامل ،ولك ّنه ال يزال ورشة عمل دامئة .من أجل الحفاظ عليه وتجديده ،نواجه
سلسلة من الخيارات التي غالبًا ما تكون مستحيلة :بني االنتامء إىل الجامعة وتأكيد الفرد
لذاته؛ وبني العدل والسالم املد ّين .نحن مدع ّوون للدخول يف مصالحة مع الحقيقة النابعة
من الخربة الفرديّة ومن التجارب املشرتكة واملقارنة ،والتي تت ّم مواجهتها ومناقشتها.
إ ّن املصالحة مفيدة وعالجيّة عندما تح ّرض املعرفة الحقيقيّة عىل االعرتاف باآلخر؛ لهذا
السبب نجدها متجذّرة يف ثقافة العالقة.
الخامتة  :من الكتاب األسود إىل الكتاب األبيض
يف ختام هذا العرض ،ومن أجل تكريم الذكرى املئويّة األوىل إلعالن ما نحن اليوم عليه
من ق ّوة ،لبنان الكبري ،بقيمه وطاقة شعبه ،من شهدائه األموات واألحياء ،وكذلك 145
عا ًما من وجود جامعتنا ،يجب أن ننتقل ،بشكلٍ طارئ ،من كتاب الواقع اللّبنا ّين األسود
إىل الكتاب األبيض الذي ينطوي عىل التغيريات واإلصالحات .يف هذه األوقات حيث نواجه
األمواج العاتية ،نريد أن نؤمن بقدرتنا عىل التعايف من أجل صنع مستقبلنا وتعزيزه ،وذلك
بفضل براعتنا وإبداعنا .نحن نعتمد عىل أنفسنا ،وعىل عزمنا عىل البقاء يف أرض أجدادنا.
نحن نعتمد عىل مهارتنا من أجل أن نبتكر ليك ننقذ وظيفة شبابنا ،ال سيّام الخ ّريجني
الثالثة ألف ل ُدفعة الذكرى  145عىل تأسيس جامعة الق ّديس يوسف .نحن نعتمد عىل
توطيد أوارص عالقاتنا مع الشتات اللّبنا ّين ليك يكون هذا الشتات مصدر إلهام ودعم
معنوي وما ّدي من أجل إنشاء مركز توظيف يف جامعة الق ّديس يوسف ،وتطوير العمل
ّ
عن بُعد بواسطة ريادة األعامل ،وتطوير صناعة األدوية اللّبنانيّة .كمثال ،نذكر اللّجنة
املك َّونة من ع ّدة جامعات ومستشفيات التي تجتمع لهذا الغرض تحت قيادتنا .نقرتح
إطالق مسابقة حول أه ّم عرشة ابتكارات لبنانيّة عىل مدى السنوات العرش املاضية.
نتم ّنى مواصلة حملتنا وتعزيزها لجمع الت ّربعات وقد أطلقتها جامعة الق ّديس يوسف يف
خاصا من مجلّة
العام  2020من أجل مساعدة الطالب املحتاجني .سوف نُطلق إصدا ًرا ًّ
بكل
 USJinfoلبنان الكبري حيث سينرش معلّمونا ،وباحثونا ،وطالّبنا وقدامى طالّبنا ّ
حريّة نتائج استطالعيّة وما إىل ذلك .إنّها أفكار ومبادرات متيّز زمن الجامعة ولبنان وهي،
والجامعي والرجاء يف أ ّن لبنان جديد يولد
األكادميي
عالوة عىل ذلك ،تعبري عن التفاؤل
ّ
ّ
من جديد.
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بعد  145عا ًما ،ماذا نقول عن مستقبلنا إن مل يكن تجدي ًدا لوعد هؤالء اليسوع ّيني بإنشاء
واألخالقي للوطن .كان جورج نقّاش قد قال،
الفكري
مؤسسة تكون يف خدمة التم ّيز
ّ
ّ
ّ
ملناسبة الذكرى الخامسة والسبعني لتأسيس جامعة الق ّديس يوسف ،يف مقال مشهور
نُرش يف مجلّة لوريان يف العام « :1950هذا املثلّث الرمادي الكبري يف قلب املدينة القدمية،
أ َو ليس تاريخه هو تاريخ لبنان املعارص كلّه؟ من أجل تحديد الدور الذي لعبته جامعة
الق ّديس يوسف يف النهضة اللّبنانيّة ،نحتاج فقط إىل تخيّل الثغرة الهائلة التي قد ت ُحدثها
20
املؤسسة ،اليوم بالذات ،إذا اختفت».
هذه ّ
جورج نقّاش ،أيّها املدع ّوون األع ّزاء يف هذه األمسية واألصدقاء الدامئني ،سنبقى دو ًما من
البرشي،
الوطن ،وجامعة الق ّديس يوسف تواصل وسوف تواصل مه ّمتها ليك يكون لبنان
ّ
لبنان الرسالة والحريّة والعدالة ،أكرب وأكرب !

.20

Georges NACCACHE, Editorial de L’Orient. Beyrouth, 30 avril 1950.
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