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

من أجل أن يعيش لبنان الغد:
صمود الجامعة

يف مناسبة عيد شفيع جامعة القدّ يس يوسف يف بريوت
يوم الجمعة الواقع فيه  19آذار (مارس) 2021

يف كنيسة
حرم العلوم والتكنولوجيا – مار روكز

سعادة السفري البابوي املونسنيور جوزيف سبيتريي  ،Joseph Spiteriحرضة األب
اإلقليمي للرهبنة اليسوع ّية يف الرشق األدىن واملغرب،
مخايل ز ّميط ،الرئيس
ّ
حرضات السادة والس ّيدات ن ّواب رئيس الجامعة ،والعمداء واملديرين،
حرضة الدكتور كريستيان مكاري ،رئيس اتّحاد رابطات قدامى طالّب جامعة القدّ يس
يوسف،
حرضات السادة والس ّيدات املعلّمني ،واإلدار ّيني والطالب،
أصدقايئ األع ّزاء،
املقدّ مة
عا ًما بعد عام ،ال يزال االحتفال بعيد شفيع جامعتنا راز ًحا تحت وطأة الوباء الذي اجتاح
بأذيّة مختلف قطاعات الحياة اليوم ّية ،مس ّب ًبا للبرشيّة «هزمية تؤث ّر يف العامل بأرسه،
مصحوبة بالكثري من املعاناة واألرضار االقتصاديّة» 1عىل ح ّد تعبري بيل غيتس Bill
 Gatesالذي كان قد تن ّبأ بالكارثة التي حلّت بحضارتنا.
الشفاء بواسطة التضامن
أزماتنا األخالقيّة والسياسيّة واالقتصاديّة املتع ّددة ،إىل جانب جرمية االنفجار يف مرفأ
بريوت ،ع ّرضت وال تزال تع ّرض للخطر حياة شعب بأكمله ومستقبله ومصري أ ّمة .مل ترت ّدد
جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،من خالل أرستها التعليميّة والطالبيّة ،وكذلك من خالل
مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس»  ، Hôtel-Dieu de Franceيف أن تكون يف الطليعة
 1الجريدة البلجيك ّية  le Soirنيسان (أبريل) .2020

Journal belge le Soir du 20 avril 2020.
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رضر من ج ّراء األزمات والجرائم التي يرزح تحت
من أجل تقديم املساعدة لشعبنا املت ّ
وطأتها؛ اليوم ،كام يف األمس ،سنكون يف الصفوف األمام ّية من أجل التعبري عن تضامننا
تتجسد يف األعامل أكرث منها يف
باألفعال وليس بالكلامت فقط« ،فيجب أن نجعل املحبّة ّ
الكلامت» .2يف خالل هذه األزمة ،ك ّنا يف الخطوط األماميّة ملساعدة أولئك الذين يعانون،
وميكننا القول إنّنا ،بفضل املئات من متط ّوعي جامعة الق ّديس يوسف ،اكتنزنا املحبّة عىل
وس وال َص َدأَ ،و َحيْثُ ال يَ ْنق ُُب َسا ِرقُو َن وال
األرض ،ويف السامء أيضً اَ « ،حيْثُ ال يُف ِْس ُد ُس ٌ
سقُونَ» (متّى  .)20 ،6واجبنا أن نكون مع شعبنا ،نحن الذين د ّمرتنا الجرمية ،ويجب
يَ ْ ِ
3
حق من حقوق اإلنسان التي ال تتزعزع  .واجبُنا أن
أن نطالب بالحقيقة أل ّن الحقيقة هي ّ
ِ
وعواقب
نفكّر اليوم يف عائالتنا الثكىل ،وكذلك يف جرحى شعبنا وانهياره بسبب الجائحة،
ِ
االنفجار يف مرفأ بريوت الذي يثقل ضمرينا حتّى يستيقظ ويصحو ،وحتّى ال يغمر النسيا ُن
شهدا َءنا.

يف هذه الفكرة التي أق ّدمها لكم ،أكتفي بالنقاط الثالث التالية  )1 :أ ّوالً تكريس قداسة
مخصصة للق ّديس يوسف )2 ،ثان ًيا ،إذا علّمنا القديس
البابا فرنسيس سنة  2021سنة ّ
االجتامعي
يوسف الصمود ،ميكن للجامعة أن تكون جامعة تفكّر مبستقبل بلدنا لبنان
ّ
والسيايس و  )3ثالثًا كيف تعتزم الجامعة دعم صمودها وصمود لبنان.
ّ
القسم األ ّول
 .1مثال القدّ يس يوسف الذي ال يتزعزعَ :سنة مقدّ سة
مخصصة للق ّديس يوسف» التي
يف هذا السياق ،ر ّحبنا بقرار البابا فرنسيس
تكريس «سنة ّ
َ
بدأت يف  ٨كانون األ ّول (ديسمرب)  ٢٠٢٠وتستم ّر حتّى  ٨كانون األ ّول (ديسمرب) .٢٠٢١
(بقلب أَبَو ِّي) ،4يذكّرنا فرنسيس بالذكرى الـ150
مع الرسالة البابويّة Patris Corde
ٍ
إلعالن الق ّديس يوسف شفيع الكنيسة جمعاء منذ العام  .1870بعد خمس سنوات ،ق ّرر
 2مار إغناطيوس دو لويوال ،التامرين الروحيّة ،تأ ّمل من أجل الحصول عىل املحبّة.230 ،

Saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels, contemplation pour obtenir
l’amour, 230.

 3ألكسندر ن ّجار ،يف جريدة «لوريان لوجور» ،يف  1ترشين األ ّول (أكتوبر) .2020

Alexandre NAJJAR, dans l’Orient-le-Jour, le 01 octobre 2020.

 4رسالة صدرت يف الڤاتيكان يف  8كانون األ ّول (ديسمرب) .2020

Lettre parue au Vatican le 8 décembre 2020.
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اليسوع ّيون يف بريوت أن يعهدوا بجامعتهم الناشئة إىل شفاعة الق ّديس يوسف ،شفيعِ
الساهرين عىل تنشئة الشباب املسؤولني عن بناء وطن الغد.
كتَب البابا :إ ّن جائحة وباء كوڤيد  19تجعلنا نفهم أهم ّية األشخاص العاديّني ،أولئك
الذين يتمتّعون بالصرب ،ويبثّون الرجاء ،ويسهرون عىل خلق مسؤول ّية مشرتكة حقيق ّية
من حولهم ،بعي ًدا عن األضواء ،عىل مثال الق ّديس يوسف« ،الرجلِ ذي الحضور الذي ال
والخفي» ،ومع ذلك« ،يلعب دو ًرا ال مثيل
اليومي ،املتحفّظ
يالحظه أحد ،رجلِ الحضور
ّ
ّ
له يف تاريخ الخالص».
يف الوقت نفسه ،يُعتَ َب يوسف «أ ًبا ميثّل رحابة الرتحيب» ،ألنّه ر ّحب َمبريَ َم «بدون رشوط
النفيس،
مسبقة» ،وهي ال تزال حتّى اليوم لفتة مه ّمة «يف هذا العامل حيث يسود العنف
ّ
والجسدي تجاه املرأة» .إ ّن حياة يوسف الروحيّة «ليست طريقًا يت ّم يف مسارها
واللفظي
ّ
ّ
طريق مع ّبد ٌة بالرتحيب» ،ومع ذلك ،هذا ال يجعل منه ً
«رجل
رشح وتفسري ،بل هي
ٌ
ٌ
السلبي للكلمة» .لنتذكّ ْر كيف وا َجه اضطهاد امللك هريودس وأدان
مستسلم باملعنى
ً
ّ
ِ
صورة رجال ميثّلون هريودس اليوم ،من طريق إبعاد يسوع الطفل ،الكلمة من ُعنفه،
باالستقرار يف مرص حتّى وفاة املست ِب ّد.
ما يقوله الله ل ِق ّديسنا ،يبدو أنّه ير ّدده لنا أيضً ا« :ال تخافوا!» ،أل ّن «اإلميان يعطي معنى
ٍ
حدث ،سواء أكان سعي ًدا أم حزي ًنا» ،ويجعلنا ندرك أ ّن «الله يستطيع أن يجعل
ألي
ّ
الزهور تنبت يف الصخور» .يوسف ال يبحث عن طرق مخترصة «ولك ّنه يواجه« ،بعيون
مفتوحة» ،ما يحدث له بتح ُّمله مسؤول ّية ما يحدث له شخص ًّيا» .وهكذا ،فإ ّن ترحي َبه
«يدعونا إىل الرتحيب باآلخرين بدون إقصاء ،كام هم ،مع أفضل ّي ٍة نوليها إىل الضعفاء».
كتَب األب األقدس أيضً ا« :بهذا املعنى ،أعت ِقد أن الق ّديس يوسف هو حقًا شفيع مم َّيز
لكل أولئك الذين يجب أن يغادروا أرضهم بسبب الحروب ،والكراهية ،واالضطهاد،
ّ
وكل
وكل غريبّ ،
وكل محترضّ ،
وكل من يعاين األملّ ،
وكل فقريّ ،
«كل محتاجّ ،
والبؤس»ّ .
وكل مريض هو» الطفل «الذي يستم ّر يوسف يف الدفاع عنه» ،ومنه ،نت ّعلم أن
سجنيّ ،
«نحب كنيسة الفقراء».
ّ
يوسف الذي عمل «ل َيض َمن لُقمة العيش لعائلته» ،يعلِّمنا أيضً ا قيمة «أكل
الن ّجار األمني ُ
الخبز ،والكرامة والفرح اللذَين نشعر بهام من ج ّراء أكل الخبز كث َمرة للعمل الذي قُمنا
به» .الشخص الذي يعمل« ،يتعاون مع الله ِ
بعض اليشء يف العامل
نفسه ويصبح مبد ًعا َ
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الذي يحيط بنا» .من هنا ،أشار اإلرشاد الرسو ّيل «بإعادة اكتشاف قيمة العمل وأهمي ّته
ورضورته من أجل إعطاء الحياة «طبيعة» «جديدة ال ُيستثنى منها أحد ».وبذلك،
رصفون بوعي أو بغري وعي لتدمري وسائل
يدين القديس يوسف ّ
كل السياسيني الذين يت ّ
ظل تفاقُم جائحة كوفيد ،19-يدعو البابا فرنسيس إىل
العمل ودفع الناس إىل البطالة .يف ِّ
شاب ،وال شخص،
«مراجعة أولو ّياتنا» حتّى نتمكّن من االلتزام بالقول« :يجب أن ال يبقى ّ
وال أُرسة بال عمل!».
من خالل تلقّي هذه الدعوة أل ْجل تكريس هذا العام للق ّديس يوسف ،نج ّدد ،نحن
أنفسنا ،دع َوتنا ورسالتنا إىل الجامعة ،جامعة الق ّديس يوسف ،لنصبح معلّمني حقيق ّيني
يل
من طريق القُدوة ،والكلمة ،وال ِفطنة ،والثقة ،والسالم ،والتمييز وإرادة بناء كياننا الداخ ّ
رش من جميع الجهات.
وإعادة بنائه ،وكذلك إعادة بناء بلدنا الذي تتنازعه اليوم قوى ال ّ
 .2انعدام األخالق يف صميم األزمة
عندما اخرتنا ،يف الجامعة ،شجرة البانيان ،وهي مشتقّة من شجرة الكينا ،كرمز لشعار
جامعة القدّ يس يوسف ،كان هدفنا هو إيصال الرسالة اآلتية :هذه الشجرة املغروسة يف
الجامعي للعلوم الطب ّية يف قلب بريوت ،تتوغّل جذورها العميقة
الحديقة النبات ّية يف الحرم
ّ
يف األرض لتنمو وتكرب  ...إىل ما ال نهاية ،هي عىل صورة جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت،
قيم فكريّة من العلم واملهارات،
واملتجذّرة يف األرض اللبنان ّية لتزهر ،منذ العام ً ،1875
وقيم إنسان ّية وروح ّية قوامها الثقة ،واحرتام اآلخر املختلف ،واملواطَنة والشعور باالنتامء
ً
إىل هذا البلد الذي أصبح دولة منذ العام .1920
اليوم ،ليست أزمة الوباء والكارثة السياسيّة واألخالقيّة واملاليّة املعقّدة هي التي تُ َعقِّد
مدَّ جذورنا بالزخم
كل منظّري الكوارث :إ ّن انعدام األخالق ،الواعي أو
الحيوي .يقول ّ
ّ
والجامعي ،هو الذي يُعتَ َب يف أساس األزمات التي ته ّز املجتمعات
الفردي
الالواعي،
ّ
ّ
باسم الطائفة
واألوطان .يف بلدنا ،هناك ارتهان الدولة للمصالح ّ
الخاصة والحزبيّة املتن ّوعةْ ،
التي تسيطر ولكن ليس من أجل إسعاد املجتمع ،وهناك عهد اإلفالت من العقاب .قالت
ثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر) بصوت عا ٍل :إ ّن مجتمعنا يحتاج إىل األخالق ،وال توجد
أخالق بدون عقاب .هذا الوضع يُغرقنا يف الكارثة التي تتط ّور وتتساقط وتتدحرج حتى
املؤسسات الثقافيّة املتمثِّلة يف التعليم
متس طاقتنا الثقافية املمثَّلة ،يف لبنان ،من طريق ّ
ّ
والثانوي ،ث ّم بعد ذلك من طريق التعليم العايل اللبنا ّين .من مظاهر هذه الكارثة
االبتدا ّيئ
ّ
الجامعي نحو بالد
رحيل الشباب
التي ته ّدد الجامعة ،ليس فقط جامعتنا ،يف وجودهاُ ،
ّ
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أخرى ،بسبب انعدام الثقة يف بلدهم ،وبعضهم مل تعد تتوفّر لهم وسائل متويل دراستهم
قلت ،يف مقابلة إعالم ّية ،إنّني أخىش أن تؤ ّدي سلسلة
كنت قد ُ
ال يف لبنان وال يف الخارجُ .
األحداث إىل ظهور «جيل ضائع» ،وهذا يؤ ّدي إىل «جامعة تفتقر إىل قواها الحيويّة».
د ُعونا نستمع يف هذا السياق إىل شهادة إحدى طالباتنا ،ناتايل ( 20عا ًما) ،يف السنة
الثالثة ب ِقسم التّغذية ،تتح ّدث عن تاريخ أصبح من اآلن فصاع ًدا محفو ًرا إىل األبد يف
كل لبنا ّين ،يف  4آب (أغسطس)  ،2020يوم ارتكاب جرمية املرفأ .تخربنا أ ّن
ضمريها وضمري ّ
كل يوم يف يومه؛ ال
«الحياة الطبيعيّة توقّفت يف  4آب (أغسطس) .منذ ذلك الحني ،عشنا ّ
نعرف كيفيّة تغطية نفقاتنا ،ورسوم الجامعة ،وإصالح الشقّة املقابلة للمرفأ .تعاين أختي
من صدمة خطرية يف الجمجمة ،ومن املر ّجح أنّها لن تتعاىف .املساعدات التي منحتها
رضر
الدولة ت ّم توزي ُعها بشكلٍ غري متساوٍ ،وت ّم إعطا ُء تعويضات للعائالت التي مل تت ّ
االجتامعي الذي تنظّمه
كل نزاهة .لكن نحنِ ،صفر» .و ْح َده التضامن
حقًا مبا يتجاوز ّ
ّ
ُ
وأشخاص نزيهون وذوو نيّ ٍ
ات حسنة ،أسو ًة مبجموعات من طالب
هيئات غري حكوميّة
ٌ
ومعلّمي جامعة الق ّديس يوسف ،و ْحده هذا التضام ُن استطاع ويستطيع إنقاذ العديد
من اللبنانيّني من هذه الجرمية املستم ّرة.
وكل مؤمن بلبنان هذا ،من أجل
لذلك ،فإ ّن واجبنا هو مناشدة طالّبنا القدامى ،وأصدقائنا ِّ
دعم «موارد الجامعة اآلخذة يف التناقص ،ود ْعوتُنا للتضامن هو رهان عىل املستقبل ،أل ّن
خطر فقدانِ جيل الشباب يه ّددنا .يقع مق ّر رئاسة جامعتنا مقابل السفارة الفرنس ّية .ويف
الصباح ،ثالث م ّرات يف األسبوع ،نشهد بجز ٍع وقوف طابور طويل من الش ّبان اللبنان ّيني من
جميع الطوائف ،ساعني للحصول عىل تأشريات دراس ّية ،وميت ّد هذا الطابور حتّى امل ُتحف
البرشي للبلد بأكمله هو الذي يغادر.
الوطني .هؤالء الشباب يرتكون البالد .رأس املال
ّ
ّ
كامل يتنازل .إذا رحل الشباب ،فإ ّن املستقبل هو الذي يرحل ،والجامعة
جيل ً
يبدو أ ّن ً
شاب
هي التي يتعطّل مستقبلها .أت َو ّجه إىل جميع القادة السياس ّيني يف بلدنا :لدى ّ
كل ّ
لبنا ّين مرشو ُع موهب ٍة ال ينبغي أن يضيع .يف الوقت الذي يتح ّدث فيه العامل عن تنشئة
مهارات الغد ،فإ ّن املواهب املتن ّوعة يف الهندسة ،املهندسني ،واألط ّباء ،واملحامني ،واألدباء،
لك يستيقظ ضمريكم! تح ّملوا
يح ّرضهم سياس ّيو بلدنا عىل الفرار من بالدهم! حان الوقت َ
مسؤوليّاتكم يك تنقذوا بالدنا ،وإال فستُعانون ،كام يك ّرر البطريرك الراعي ،ح ْك َم محكمة
التاريخ!
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حني نتكلّم عن الجامعة ،فإنّنا نتكلّم عن مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» Hôtel-
 ،Dieu de Franceمركز جامعتنا االستشفا ّيئ ،وعن التزامه الراسخ بالرعاية يف مكافحة

وباء كورونا  Covid 19الذي يستم ّر يف التسبّب بأرضار ج ّمة .اإلجراء الرسيع الذي
ات ّخذه املستشفى يف مساعدة مئات الضحايا واملصابني يف مرسح جرمية  4آب (أغسطس)
هو وسام ٍ
رشف نعلّقه عىل صدر ِف َرق األطبّاء ،واألطبّاء املقيمني (ميارسون تحت إرشاف
أطبّاء) ،واملتد ّربني ،واملم ّرضات ،واملم ّرضني ومق ّدمي الرعاية الذين بذلوا ما يف وسعهم
ومن أعامق قلوبهم ومهاراتهم املهنيّة من أجل اإلصالح والشفاء .ما الذي ق ّدمناه يف
واللوجستي الذي يع ّرض للخطر
املقابل للطاقم االستشفا ّيئ ،إن مل يكن عدم االستقرار املا ّيل
ّ
املحمي؟
استمراريّ َة مه ّمة الرعاية الرضوريّة ج ًّدا التي يق ّدمها طاق ُمنا املع ّرض للخطر وغ ُري
ّ
أمل يكن ما ق ّدمناه هو تدمري الصورة الرائعة التي يتمتّع بها املستشفى ،كمستشفى الرشق
األوسط ،من خالل مهاراته وخدماته األفضل أدا ًء؟

ر ُّدنا هو االستمرار يف مواجهة التح ّدي املتمثّل يف تعزيز التضامن مع مستشفى «أوتيل
ديو دو فرانس»  ،HDFوكذلك مع الجامعة من خالل برامج متع ّددة مثل «العطاء من
أعرب
أجل الرعاية» ،أو «العطاء من أجل التثقيف» ،أو «العطاء من أجل إعادة البناء»َ .
العديد من األشخاص عن دعمهم بشكل ملموس :هذا األمر يش ّجعنا عىل التعبري عن
شُ كْرنا للعديد من املت ّربعني الذين سمحوا للجامعة بالتعبري عن تضامنها مع اآلالف من
االجتامعي»
طالّب األ ّم املر ّبية ،ومع املستشفى ليأخذ عىل عاتقه ،من خالل «الصندوق
ّ
الذي أصبح البنية الرسم ّية لدعم مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس»  ،HDFاملرىض الذين
يستفيدون من مت ّي ِز املعلّمني واألط ّباء ومق ّدمي الرعاية يف جامعتنا وكفاءتِهم.
إ ّن خريجينا وأصدقاءنا ،اللبنانيني وغري اللبنانيني ،الذين يستطيعون فعل الكثري وأولئك
الذين ال يستطيعون فعل الكثري ،أنا متأكّد من أنّهم ال يقبلون هم أنفسهم أن يتالىش بلدنا
وأن تختفي جامعة الق ّديس يوسف والتعليم العايل الذين يستحقان اسمهام.
القسم الثاين
رشوط وجود لبنان يف مئويّته الثانية
كيف ال أعود إىل الذكرى املئويّة لتأسيس لبنان الكبري ،وأشعر برغبة يف اقتباس قول
قداسة البابا فرنسيس يف إحدى ِعظاته« :ال تفقدوا القدرة عىل الحلم باملستقبل ،الحلم
بعائلتنا ،وأطفالنا ،وآبائنا .)...( .الحلم يجعلنا نفتح األبواب ونبقى مثمرين من أجل بناء
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السيايس اللبنا ّين يجب أن يتط ّور ،إالّ أ ّن َدورنا كجامعة
املستقبل» .صحيح أ ّن النظام
ّ
هو تشجيع تح ُّول العقل ّيات للوصول إىل إجامع بني اللبنان ّيني حول تشكيل لبنان اآليت.
الحقيقي واملستم ّر ،ليس ِخيا ًرا من بني العديد من الخيارات؛
يل،
الحوار
السيايس الداخ ّ
ّ
ّ
مثلِ
إنّه متطابق اليوم مع طبيعة وجود دول تع ُّدديّة دولة لبنان الكبري ،يف ضوء تن ُّوع
التاريخي .العجز عن إقامة حوار ،يعني أ ّن جامع ًة ما تسعى إىل فرض
الجامعات وتط ُّورها
ّ
إرادتها عىل ُمجمل الوطن ،أو تسعى إىل عزل نفسها عن اآلخرين ،وهو األمر الذي يه ّدد
تعي عىل هذا الحوار معالجة القضايا
امليثاق
الوطني ووجو َد لبنان كقيمة للبرشيّة .سيَ ّ
ّ
ِ
الشائكة ،مع الحفاظ عىل مصلحة اللبنانيّني وح َدها و َرفاههم ومستقبلهم.

سيايس دميقراطي وبرملا ّين ،يف إطار صيغة قويّة من
ظل نظام
لقد عشنا ونعيش يف ّ
ّ
وطني
ظل ميثاق
املسيحي ،ولك ّنه ليس دامئًا منوذج ًّيا .كام عشنا يف ّ
اإلسالمي
التعايش
ّ
ّ
ّ
اطي وصيغة العيش م ًعا .ال ميكننا النظر إىل هذه املفاهيم
يضمن تطبيق النظام الدميقر ّ
الثالثة عىل أنّها منفصلة ،بل كَك ٍُّل ،حيث ميكن ألحد املفاهيم أن يهدم املفهوم اآلخَر أو
يؤسس
ينقذه .التعايش
االجتامعي ،والعيش م ًعا ،أي الوطن ،يف فكر البطريرك حويّكّ ،
ّ
السيايس .وهذا امليثاق ،من حيث التعايش ،يُنشئ الدولة ونظامها
الوطني
امليثاق
ّ
ّ
املعني بإقامة الحريّات والعدالة للجميع .كلّام تعطّلت الدولة بسبب
السيايس والربملا ّين
ّ
َّ
والسيايس
االجتامعي
وامليثاقني
ا
ع
م
العيش
ن
فإ
بالجامعات،
تتالعب
التي
اب
ز
األح
قانون
ّ
ً
ّ
ّ
رضر كلُّها م ًعا ،ووجود لبنان هو الذي يجد نفسه مه َّد ًدا.
تت ّ
كل فرد يف املشاركة
ما هو يف أساس هذه الثالثيّة ،هو إرادة املواطَنة التي يتمتّع بها ّ
الكاملة يف إدارة البلد؛ إنّها ليست الجغرافيا ،وال العدد ،وال االنتامء إىل بلد غري لبنان ،وال
الدين .العدد هو قيمة دالليّة ،لك ّنه ليس أب ًدا قيمة وطنيّة .هذه اإلرادة هي يف أساس
أي انتهاك
الوحدة الوطنيّة اللبنانيّة وليست اإلرادات الفيدراليّة أو االنفصاليّة ،بحيث إ ّن َّ
أنفسنا عندما نستم ّر يف إدارة
لهذه اإلرادة هو انتهاك لوجود لبنان بذاته .نحن نخدع َ
طائفي معهود ،إىل سياسيّني يجعلون م ّنا زبائن وليس مواطنني
الشؤون العا ّمة عىل أساس
ّ
أحرا ًرا .يجب أن تت ّم هذه اإلدارة من خالل سيادة دولة القانون القامئة عىل أساس نظام
الحقوق والقانون .يت ّم تكريم اإلنسان الح ّر الذي ن َو ّد تنشئتَه يف الجامعة ،من طريق
املواطنة القامئة عىل أساس هذا القانون العا ّم ،وليس عىل الهويّة الدين ّية ،والثقاف ّية،
واإلتن ّية أو العرق ّية.
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كان املفكّر النمساوي روبري موزيل  )1942-1880( Robert Musilيتح ّدث عن
«اإلنسان األورو ّيب املج ّرد من القيم» والذي خرج من الحرب العامل ّية األوىل يف حرية من
أمره وضائ ًعا؛ ميكن أن يكون ضَ يا ُع القيم واملعايري هذا مصرييًّا بق ْدر ما يت ّم التشكيك
يف معنى الحياة .5اليوم ،بعد أزماتنا وحروبنا السياسيّة وغري السياسيّة ،وبعد االغتياالت
مثل اإلنسان األورو ّيب ،مج ّردين من
أنفسنا َ
املتك ّررة التي أ ْودت بأصواتنا الح ّرة ،نجد َ
القيم .لك ّن هذا األورو ّيب استعاد القيم ،بينام اإلنسان اللبنا ّين الذي ي ّدعي أنّه ميتلكها ،قد
فق َدها مع مرور الزمن.
كان هناك وقت مل تتَل ّون فيه إدارة البالد كث ًريا بالصبغة الطائف ّية ،بحيث ك ّنا نُدرك أو ال
نُدرك أ ّن املواطَنة اللبنان ّية ،القامئة عىل أساس الدستور وإرادة العيش م ًعا ،هي التي كانت
ِ
الرثوات املاديّ َة والرفاهية اهتام ًما أكرب ،من دون القلق
تو ّحدنا ،ولكن يف هذه الفرتة ،أَولَينا
عفوي .مت ّيزت السنوات
والفكري باملواطَنة الذي نعيشه بشكل
السيايس
بشأن تط ّور ِح ّسنا
ّ
ّ
ّ
وخارجي ،ب َعودة الطائف ّية بطريق ٍة
يل
األربعون األخرية من وجودنا ،ألكرث من سبب داخ ّ
ّ
قوي عىل الذات ،وهذا أ ّدى بجامعة أو أُخرى تحارب
صارمة وحرصيّة ،مصحوب ًة بانكفا ٍء ّ
َ
َ
نفسها ك َدولة
الفلسطيني ويف اليوم التايل
االحتالل
يو ًما
يل ،إىل أن تبني َ
االحتالل اإلرسائي َّ
َّ
محل الدولة.
داخل الدولة ،أو حتّى لت ُح َّل َّ
َ
َ
البطريرك بشارة الراعي للدعوة اىل «عدم السكوت»
لبنا ُن الرسال ُة يف خطر ِج ّدي دفع
مؤسساتها» .فكيف ال نؤيّد هذه الدعوة التي
كل من ّ
من أجل تحرير «الدولة من ّ
يشل ّ
ِ
ومتسكه بالحر ّية ،واملساواة والحياد»،
«تؤكّد استقرار لبنان وهو ّيته ،وسيادة حدودهُّ ،
6
بدعم «الجيش اللبنا ّين ،الوحيد القادر عىل الدفاع عن لبنان» .

السيايس ،يجب أن يو ِّجه
أي إصالح للدولة والنظام
مع األخذ يف االعتبار بهذا امل ُعطى ،فإ ّن َّ
ّ
لبنا َن نحو املزيد من املواطَنة واالنتامء إىل الشمول ّية ،أكرث من االنتامء إىل التف ّرد الذي
تحتفظ به أيديولوج ّية أجنب ّية ،وإالّ فإ ّن بالدنا ستبقى غري قابلة لل ُحكم وس َيت ّم تسليمها
إىل العدم .فلْيس َع َمن يطالبون بتعديالت دستوريّة إىل تحسني أداء دولة املواطنني ،وعدم
5روبير موزيل  Robert Musilإشتهر بروابته األولى Les Désarrois de l’élève
 (1906) Törlessوروايته غير المكتملة ( L’Homme sans qualitésمجلّدان1930- ،
.)1933
Cité par la Croix, dans l’article de Jenny Lafond (au Liban), le 28/02/2021 6
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أي ح ّي ٍز آخَر .نحن نرفض
توسيع سلطتهم يف إدارة الدولة عىل حساب طرف آخر أو ِّ
أي ٍ
مم يؤ ّدي إىل تدمري
بحث عن املزيد من السلطة املمنوحة لهذا الطرف أو ذاكّ ،
َّ
ُ
ِ
أُسس العيش م ًعا أو التو ّجه نحو تقسيم البالد وم ّرة أخرى ويف سياق الرشق األدىن،
سيَقود التقسي ُم أطرافًا مختلفة إلدخال ق ّوات أجنبيّة عىل األرايض اللبنانيّة ،للدفاع عن
نفسهاِ :
ِ
العيش م ًعا ،وبداي َة فرتة جديدة من
َ
بعضها ض ّد البعض األخَر .ستكون نهاي َة لبنان
الحروب بني ِ
األشقّاء.
س َيض ُعف الوطن ك ُبوت َقة تنصهر فيها القيم الروح ّية والثقاف ّية املشرتكة ،وس َيض ُعف الوطن
ِ
والطوعي للعيش م ًعا يُط َّبق بشكلٍ
َ
االجتامعي
امليثاق
جعلت
كمجموعة من املجتمعات
ّ
ّ
الديني
نفسها مع أفضلِ املهارات ،من دون متييز بني االنتامء
ج ّيد ،إن مل ت ِنب الدول ُة َ
ّ
واالنتامء الحز ّيب؛ بتعبريٍ آخ َر ،مع مواطنني يعرتفون بأنفُسهم كَمواطنني لبنان ّيني .حني
يصبح املواطنون أقوياء وتصبح ثقافة املواطنة قويّة ،تصبح الدولة قويّة ويصبح الصالح
جيل جديد من السياس ّيني،
العا ّم متو ّف ًرا للجميع .نحن نواصل النضال من أجل أن يُعيد ٌ
بنا َء دول ِة لبنا َن الكبري.
الحقيقي الذي يجب محاربته يكمن يف داخلنا ،كام كان ير ّدد رئيس الجامعة
«عد ّونا
ّ
السابق املرحوم سليم عبو .إنّه العد ّو غ ُري املر ّيئ الذي يضغط علينا لقبول األمر الواقع.
ُواصل النضال من أجلِ لبنا َن ُح ٍّر وذي سيادة؛
لك ن َ
يجب أن نح ّرر أنفُسنا من هذا العد ّوَ ،
أي أيديولوجيّة أو ق ّوة أجنبيّة
أي مواطنني لبنانيّني أحرار وذوي سيادة ،وال تقودهم ُّ
تفصلنا عن اآلخرِ ،رشي ِكنا يف املواطَنة.
القسم الثالث
 .1تحدّ يات الجامعة الثالثة
إذا ك ّنا نتح ّدث عن تحديّات الجامعة ،فذلك أل ّن الجامعة ،جامعتنا ،ليست يف لبنان فقط،
كل يشء جامع ٌة من أجل لبنان القرن الحادي والعرشين كام كانت دامئًا منذ
ولك ّنها قبل ّ
تأسيسها .إنّها جامعة من أجل لبنان وليست يف لبنان فقط .إنّها جامعة ال تُقاس برقم
يح ِّدد أعاملَها وال ب َعد ِدها ،بل باألهداف التي لطاملا تخلّلت حياتها وو ّجهت عملها ،سواء
قبل العام  1975أو بعد ذلك التاريخ .بتعبري آخر ،هي ترغب يف أن تكون يف خدمة لبنان
التعددي هذا ،ولك ّنه مو ّحد ،ولبنان املنفتح ثقاف ًّيا عىل العامل ،ولك ّنه متجذّر يف رسالته،
ّ
وح ّريته وتعلّقه بالقيم اإلنسان ّية ،ولبنان املواهب واملهارات.
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بالتايل ،فإ ّن جامعتنا إنسان ّية ومتضامنة دامئًا من أجل بناء اإلنسان فينا ،من أجل طالبها
نتمسك بهات ِني الصفتَني ،ال ل َنستد ّر
ّ
وكل أرستها ،وإال فلن تكون جامعة يسوع ّية .نحن ّ
تأسسنا بروح من التضامن مع شعبنا ،وبرو ٍح
الشفقة أو لن ْعرِض إعالنًا ،بل ألنّنا يف األصل ّ
إنسانيّة من أجل تعليمٍ يسعى إىل تحقيق اإلنسان فينا ،والجمعِ بني القيم الروحيّة وحريّة
كل يوم« :طالّبُنا مثينون
الضمري .أ َو ّد أن أقتبس من شخص يتعامل مع مش ِكالت طالّبنا ّ
كِرا ٌم و ُهم مستقبلنا .إنّهم يدرسون ليجعلوا مصريهم يف يدهم ،ويعتمدون عىل شهادتهم
دعم رضوريًّا ِ
لوالديهم .إ ّن دعمهم لَمسؤوليّة إنسانيّة ،لك ّنه قبل
يك يصبحوا برسعة ً
7
كل يشء مسؤوليّة وطنيّة .سيُعيدون لبنان الغد إىل الحياة »  .يف ع ّدة مناسبات ،تلقَّينا
ّ
شهادات من أَوليا ِء أُمور الطالّب ،أو من خ ّريجني أو أصدقا َء كانوا ي َرون يف قرار الجامعةِ
ٍ
بأي عمل من أجل مستقبل
تجمي َد زيادة الرسوم الدراسيّة بادر ًة إنسانيّة .إ ّن القيام ّ
وخصوصا بل ًدا ينهار ،يتطلّب تضحية إلنقاذ أغىل ما ميلكه لبنان ،أال وهو الشباب
بلد،
ً
نفسها من أ ْجله .هذا الوضع يتطلّب م ّنا مضاعفة جهودنا بُغْي َة
الذي ك ّرست الجامع ُة َ
جمع الت ّربعات من أصحاب النيّ ِ
وبخاص ٍة طالّبنا
ات الحسنة (أدعوهم ألن يكونوا كثريين،
ّ
القدامى) الذين يؤمنون بالتعليم باعتباره أمثن خري يُعطى للبنان والبرشيّة ،ومن أجل
إدارة هذه الت ّربعات بروح من ال ِفطن ِة والبصرية والشفافية.
واألخالقي
املهني
 . 2من أجل التم ّيز
ّ
ّ
نريد اآل َن أكرث من أي وقت مىض ،ويف صميم األزمة وتح ّدي هذه األزمة ،أن تستم ّر
الجامعي .يف التصنيفات الدول ّية،
جامعتنا بكَونها مرجع ّية يف التم ُّيز يف ما يتعلّق بالتعليم
ّ
نحن فخورون بأن يت ّم ِذك ُر جامعتنا كواحدة من أفضل الجامعات يف املنطقة يف توفري
التنشئة الرتبويّة إىل الشباب املوكَلني إلينا.
ِ
مؤسساتها عىل اعتامد ضامن الجودة ،فإ ّن ثقافة
إذا
حصلت الجامعة ُمبجملها وبعض ّ
والجامعي،
الفردي
تظل هدفًا يجب تعزيزه عىل املستويَني
وطني ودو ّيلّ ،
ّ
ّ
الجودة كمطلب ّ
اإلغناطي .لقد أصبحت مامرس ُة التقييم التي
بحسب النهج
وذلك بروح «األفضل وامل َزيد» َ
ّ
ِ
الرئيس بتنشئة
فستت ّم إضاف ُة االهتامم
يجب تطوي ُرها ،جز ًءا ال يتج ّزأ من روح الجامعةَ .
التقني املعت َمد ،وس َيكون
الطالب اإلنسان ّية ،واملواطن ّية ،واألخالق ّية ،واالجتامع ّية إىل النهج
ّ
هذا االهتامم يف صميم عمليّة التعليم والتعلّم.
 7راجع فادي نون يف مقال نرشه يف جريدة «لوريان لو جور» يف  6آذار (مارس) .2021

Cité par Fady Noun dans son article de L’Orient-le-Jour, du 06 mars 2021.
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جامعتنا املتأ ّهبة دامئًا يف خدمة التم ّيز ،تتعلّم دروس األزمة الصح ّية واالقتصاديّة الناتجة
ينصب الرتكيز اليوم وغ ًدا عىل التدريب واالبتكار والبحث يف ما يتعلّق بالتنمية
عن الوباء:
ّ
الرقمي ،واالبتكار يف التقنيّات الجديدة للتدريس والعمل عن بعد،
املستدامة ،والتعليم
ّ
تحتل مركز نشاطها .سيتو ّجب عىل الجامعة العمل أكرث فأكرث عىل تقنيّات التعاقد
وهي ّ
ض ّد املعلومات املضلّلة وإعادة تأهيل النقاش العام ،وبالتايل االهتامم املتزايد بالندوات
واملنتديات عرب اإلنرتنت .وكذلك األمر ،هناك العديد من املساهامت التي ت ُظهر أ ّن
أسايس يف التح ّول يف
الجامعة ال ميكنها أن تكون مج ّرد متف ّرج لألحداث ،ولك ّنها مساهم
ّ
ما يتعلّق بالجغرافيا السياسيّة املحليّة والدوليّة . 8نعلم اليوم أ ّن مشكلة االستثامر املا ّيل
يل اللبنا ّين ،بل بالبقاء يف أعقاب التدريب عىل
للجامعات ال تتعلّق فقط باملستوى املح ّ
التميّز ،فيجب عىل الجامعات العامليّة أن تواجه املستقبل من خالل ابتكار مصادر متويل
الرقمي .لقد أغرقتنا جائحة الكورونا ليس فقط يف صميم التعليم
جديدة مثل التدريب
ّ
ايض
عن بعد والعمل عن بعد ،ولكن أيضً ا يف العالقة القامئة بني القيود وفوائد العامل االفرت ّ
الحضوري من ناحية أخرى .يضعنا هذا التقرير أمام التعليم والتعلّم
من ناحية والتواجد
ّ
املدم َجني اللذين يو ّجهان الجامعة نحو نقلة رقميّة ونحو آفاق مل تكن معروفة باألمس،
الجامعي الذي متّت إزاحته عن طبيعته الجغرافيّة
وإىل إعادة تشكيل طبيعة الحرم
ّ
ومعني مبشاريع قوانني مثل قانون
واملاديّة .من هنا ،فإ ّن ات ّحاد الجامعات يف لبنان ملتزم
ّ
املؤسسة التي تهت ّم
التعليم عن بعد وضامن الجودة عىل املستوى
الوطني .لن تسمح ّ
ّ
مبستوى الشهادات التي يجب أن تق ّدمها الجامعات لت ّجار املعابد بنرش الشهادات التي
كل دبلوم قيمة
أكادميي مؤكَّد .حتّى يف خض ّم األزمة ،هدفنا أن يكون ّ
ال تتمتّع بعمق
ّ
الجامعي
مضافة لحاملها ولصورة بلدنا .جامعة الغد هي جامعة تتخطّى حدود حرمها
ّ
وسيتعي عليها االعتامد عىل بيئتها االجتامع ّية ،وعىل خ ّريجيها وأصدقائها حول العامل،
ّ
وبالتايل تصبح جامعة تض ّم أرسة كبرية.
بصفتنا جامعة «يسوعية»  ،نشارك مع جميع الجامعات املها ّم الثالث التي أوكلها املجتمع
للجامعات  :إنشاء معارف جديدة من خالل البحث ،ونقْل هذه املعارف من خالل
التدريس ،وتوفري هذه املعارف من طريق توفري الخدمة للمجتمع .يف صميم مامرسة
خاص األكرث ضعفًا بينهم،
ٍّ
كل من هذه املها ّم الثالث ،تتبَل َور أَولَويّة خدمة البرش ،وبشكل ّ
Cf. European University Association, Universities without walls, A vision 8
for 2030, February 2021.
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بالتغيات الثقاف ّية ،وال ُبعد الشمو ّيل ،والحوار بني العلم واإلميان .قال
الشخيص
واالهتامم
ّ
ّ
األب أرتورو سوزا  ،Arturo Sozaالرئيس العام لليسوعيني ،يف مقابلة أُج ِريَت معه
مؤ ّخ ًرا إ ّن «منطق الجامعة اليسوعيّة ،يف سياق جائحة كوفيد  ،19ال يكمن يف التدريب
عىل الجدارة فحسب ،بل عىل الخدمة وعىل ما يجب القيام به من أجل اآلخرين .إذا
كانت الجدارة ترتت ّب علينا ،فإ ّن الخدمة ترسلنا يف مه ّمة من أجل تكريس مهاراتنا لشفاء
معزول
ً
األكادميي
عاملنا وإنقاذه .9يف هذا البحث عن التميّز ،مل يعد بإمكاننا اعتبار الجانب
ّ
يل
عن ال ِتزام الخ ّريج
املهني الذي يجمع حرصنا عىل توفري التنشئة عىل الصعيد املح ّ
ّ
َطالب الدوليّة ،مع مراعاة أنّنا نك ّون بالفعل جز ًءا
اللبنا ّين املتو ّرط يف أزماته املتع ّددة ،وامل ِ
ال يتج ّزأ من التعليم العايل الدو ّيل.

 .3الجامعة التي تتم ّتع باملواطَنة والتفاؤل
األساس الذي ت ُبنى عليه املواطَنة اللبنان ّية ،أو لن تكون حقًّا جامعة
ستكون جامعتنا
َ
تحرتم طبيعتها ،وهي التي تبغي ،يف قلب التعدديّة اللبنان ّية ،تخطّي االنكفاء الذا ّيت
الخاصة
الطائفي ،وتحريم استخدام الدين كأداة هالك أو تال ُع ٍب باملشاعر واملق ّدسات
ّ
ّ
بكل فرد؛ ت ُعتَ َب التنشئة عىل املواطنة بالنسبة إلينا جمي ًعا ،كمعلّمني وطالب وإداريّني
ّ
وحتّى الخ ّريجني القدامى ،جز ًءا ال يتج ّزأ من مه ّمة جامعة القدّ يس يوسف ،كام ح ّددها
ميثاقها يف املا ّدتني الرابعة والخامسة.
تفرتض التنشئة عىل املواطنة اللبنانيّة تدريبًا عىل القيادة ِ
والنقدي
والخطاب ال ُح ّر
ّ
اطي ،واالختيار الح ّر ،والعدالة والقيم
واملسؤول ،ومهارات احرتام الغرييّة ،واملوقف الدميقر ّ
اإلنسانيّة والروحيّة ،وهي تشكّل جز ًءا ال يتج ّزأ من مرشوع التم ّيز الذي تسعى إليه
الجامعة.
تسعى هذه التنشئة إىل أن تكون ر ًّدا عىل العنف الذي حدث عدّ ة م ّرات يف حرم أو آخ َر
مم يُظهر
من أحرام جامعة الق ّديس يوسف ،أو ببساط ٍة عىل شبكات التواصل
االجتامعيّ ،
ّ
رضورة العمل يف هذا االت ّجاه.
مؤسس منتدى دافوس
د ُعونا نستمع إىل ما يقوله كالوس شواب ّ ،Klaus Schwab
« :Davosإ ّن جائحة وباء كورونا يفرض علينا ثورة يف التعليم ال لننقل التعليم بجميع
9حديث مع األب سوزا ،الرئيس العا ّم للرهبنة اليسوع ّية مع مجلّة  ،AUSJALيف  20ترشين الثاين
(نوفمرب) .2020
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املنصات الرقم ّية أو لتعديل بعض املحتويات ،بل ثورة تؤث ّر عىل امله ّمة نفسها
أشكاله إىل ّ
الجوهري بانتقال السلوك اإلنسا ّين من اإلستهالك إىل
أو بعثات التدريس ؛ يتعلّق السؤال
ّ
10
حس التمييز ،ومن الطائفة إىل املواطنة ».
ّ
لهذا السبب ،مع العلم أ ّن تفاؤلنا ال ينبغي أن يكون ساذ ًجا يف هذا املجال ،نظ ًرا للتح ّدي
الحقيقي يف مواجهة الروح الطائف ّية والعقائديّة التي تديرها يوم ًّيا وسائل اإلعالم وشبكات
ّ
وي ،نُطلق يف
التواصل االجتامع ّية ،والتي تفاقمت بسبب الوضع
املأس ّ
ّ
االقتصادي واملا ّيل َ
ِعي صارم
أقرب وقت ممكن أكادمي ّي ًة للتدريب عىل املواطَنة ،س َيتوافر لها إطا ٌر َمرج ّ
يل املتامسك ،ولك ّنها ستستم ّد مق ّرراتها وأنشطتها بشكل
وبرنام ُجها
املفاهيمي والعم ّ
ّ
داخل جامعة الق ّديس
مم هو موجود ب َوفرة يف مجال التنشئة عىل املواطَنة َ
أسايسّ ،
ّ
يوسف ،من طريق تسليحها باألدوات املناسبة من أجل إدارة غري عنيفة للنزاعات .يف
لكل طالب
الوقت نفسه ،نحن نواصل عرض ثقافة حقوق اإلنسان وواجباته واملواطَنة ّ
من طالّبنا .أنا عىل يق ٍني أ ّن هذه املبادرة ستكون قيمة ُمضافة لصورة الجامعة عىل
املستويَني اللبنا ّين والدو ّيل.
الخامتة
أختتم هذه الرسالة بكلامت اقتبستُها من أحد النصوص التي كتبها معلّمون أو إداريّون
ْهمت كلمة رئيس الجامعة
منصة «( Rise to bloomننمو لنزهر») ،كلامت أل ْ
مببادرة ّ
لهذا العام« :هل نحن ملعونون لكَوننا ُولِدنا يف لبنان؟» نظ ًرا للكآبة التي تكت ِنفنا،
والكابوس الذي نعيشه ،قد تكون اإلجابة :بالطبع نعم ،وحتّى نح ُن هالِكون .لقد أحبطَتنا
كل هذه املصائب التي ُ
تنهال فوق رؤوسنا! ث ّم ت ُبا ِدر إىل ذهني الكلم ُة التي تتواتر مرا ًرا
ُّ
عام يف وسائل اإلعالم والخُطب résilience :الصمود؛ وأنا
وتكرا ًرا عىل مدار أكرثَ من ٍ
الفرنيس  Larousseعن التعريف الدقيق لهذه الكلمة التي يصفنا
أبحث يف القاموس
ّ
بها الجميع .الصمود يعني قدرة الفرد عىل تح ُّمل تجارب الحياة نفس ًّيا .صحيح أ ّن إحدى
شعب ينحني لك ّنه ال ينكرس ،ومته ّور ،وعنيد ،ولْنجر ْؤ عىل قول ذلك،
ِسامتنا تتلخّص يف ٍ
يعيش بطبيعته يف فر ٍح وسعادة .يدفعني فُضويل إىل الرغبة يف ف ْهم ما يوعز إليه رئيس
https://web.microsoftstream.com/video/718546b1-3d04-42ee-9cc4- 10
9785dbcc9682
هذه املداخلة تندرج ضمن أنشطة «لرينت» .2021 Learnit
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الجامعة دكّاش من خالل عبارة متكني املجتمع .وما ِ
أكتشفه يه ّزين بشكل كبري :متكني
رصف وفقًا الختياراته
املجتمع :تعبري يشري إىل دولة يكون فيها املجتمع قاد ًرا عىل الت ّ
رصف أفراده .املشاركة ،واملهارات ،والتواصل ورأس
ّ
الخاصة ،وحيث يع ّزز تطوير قدرة ت ّ
ُ
الفردي
الفردي .التمكني
املجتمعي ،هي املستوياتُ األربعة التي يت ّم فيها التمكني
املال
ّ
ّ
ّ
11
يساهم يف تحقيق متكني املجتمع».
زمن توفري املوارد
يف هذا السياق ،أستع ُري َ
سؤال أنطوان دو سانت إكزوبريي Antoine de Saint
12
 Exupéryيف رسالته إىل الجرنال إكس « :Xماذا نقول للناس؟» وتأيت اإلجابة  »:إعطاء
روحي ،إعادة اكتشاف حياة تحييها الروح وتكون أسمى من الحياة الفكريّة
اإلنسان معنى
ّ
الرصف» .من أجل الحفاظ عىل هذه الطاقة الجامع ّية والفرديّة ،والروح ّية والنفس ّية ،هذا
رصف بسهولة وفقًا ِ
لخياراتنا يف مواجهة
الصمود الذي يسمح لنا أن نكون قادرين عىل الت ّ
كل من الوباء
التحديّات املتن ّوعة ،وال س ّيام تأثري الح ْجر والعواقب الضا ّرة التي ألحقها ٌّ
وجرمية  4آب (أغسطس) الكاملة ،يُعتَ َب توفري املوارد الفرديّة والجامع ّية يف أوقات األزمات
املحاصة بالخوف
ف ْع َل إميان بأنفُسنا ،بأنّنا نستطيع أن نلتقط أنفاسنا ،ونق ّوي نفس ّياتنا
َ
رصف بشكلٍ إيجا ّيب وبالتايل
واملوت ،ونجد ما يع ِّوق طاقاتنا الحيويّة ،ونطْلق رسا َحها ل َنت ّ
ننال الفوز؛ إنّها عودة إىل مصادرنا نستخلص منها ما يحف ُزنا ،وهي أيضً ا تغذيَ ٌة ل ُجذورنا
التاريخ ّية ،ومحارب ُة القلق واالكتئاب اللذَين قد يرتبّصان بنا ويستنفدان طاقاتنا النفس ّية
والفكريّة؛ لذلك ،تقوم الجامعة بتنفيذ عمل ّية « ،Rise to Bloomننمو لنزهر»،
والهدف منها هو استعادة طاقتنا التي رض َبتها األحداث بأشكال مختلفة لن َو ِّجهها نحو
ِف َرقنا التعليم ّية واإلداريّة ،وكذلك األمر ،نحو طالبنا .أك ّرر شكري إىل أولئك الذين مي ّولونها
عم بقي
وأولئك الذين يقومون بتنشيطها ألنّها تساعد وستساعد الكثريين م ّنا عىل التعبري ّ
مكتو ًما وبالتايل تحرير كلمتها وتحرير أنفسنا بق ّوة الكلمة.

Micheline Bittar, directrice de la bibliothèque orientale, concours Rise to 11
Bloom, USJ, 2021.
Antoine de Saint Exupéry, La lettre au Général X avec le titre « que faut-il 12
?dire aux hommes
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البرشي كام يقول ألبري كامو
تعلّمنا هذه التجربة الصمود ،وال س ّيام الكرامة ،أساس وضعنا
ّ
 ،Albert Camusمن أجل مواجهة تجارب الحياة ورأسنا مرفوع من دون االستسالم
13
أب ًدا وبالتايل االستمرار يف املسار الذي رسمناه.
مت ِل ُك عمل ّية توفري املوارد هذه لأليّام القادمة مك ِّم ٍ
الت مثل هذه السنة املك َّرسة للق ّديس
يوسف ،والتي ت ُلهِمنا بالتأكيد املواقف الصحيحة التي يجب اتّخاذها ل َنكون أقويا َء يف
مواجهة العاصفة فال ننحني أمامها .وكذلك األمر ،من شهر أيّار (مايو)  2021حتّى شهر
متّوز (يوليو)  ،2022تدعونا الرهبنة اليسوع ّية إىل أن نعيش وقتًا مبا َركًا ،ذكرى مرور
يس يوسف
 500عام عىل اهتداء ِّ
مؤسسها ،الق ّديس إغناطيوس دو لويوال .إذا علّ َمنا الق ّد ُ
املسؤول ّي َة الف ّعالة واملستم ّرة ،فإ ّن الق ّديس إغناطيوس يعلّمنا التمييز ،والشجاعة وال ُّنبل
يف بحثنا عن إرادة الله.
كل جديد يقرتحه قداسة البابا فرنسيس الذي يحف ُزنا بكلامته وإميانه
تأتينا املوارد من ّ
املسيحي .باألمس ،ت ّم إعالن األزهر يف القاهرة حول املواطَنة واملساواة
اإلسالمي
بالحوار
ّ
ّ
ُ
(شباط  /فرباير  ،)2017ث ّم حول األخ ّوة اإلنسانيّة (شباط  /فرباير  2019يف أبو ظبي)،
فضالً عن اللقاءات املستم ّرة مع املَراجع الدينيّة اإليرانيّة .واليو َم قام بزيارة العراق والتقى
الديني األعىل السيّد السيستاين ،وأعلن عن زيارة سيقوم بها لِلُبنان .رسالة فرنسيس
امل َرجِع
ّ
بسيطة :الحوار ليس تبا ُدلً بهدف بناء توليفة عقائديّة ،نو ًعا من التسوية العقائديّة غري
املالمئة .يكمن هدف الحوار يف حامية األلوان املتع ّددة يف النسيج الذي حكناه م ًعا .هذا
رضوري من أجل قبول ِ
بعضنا بعضً ا ك ُمختلِفني ،كمتعارضني يف نقاط العقيدة .ال
الحوار
ّ
تكفي معرف ُة ما هو مشرتَك وما هو مختلِف بني األطراف املعنيّة للسري يف ات ّجاه التكامل
امليض أبْع َد من ذلك ،ومساءل ِة االختالف من أجل أن
أو يف اتّجاه القطيعة .ال ب ّد من
ّ
ُ
نستخلص منه ما ميكن أن يُرثي الطرفَني ،مثل مفهو َم ِي املواطَنة واألخ ّوة .صحيح أ ّن
العقيدة ليست هي نفسها :ال لدى الكاثوليك وال لدى املسلمني .لكن قبول االختالف
هذا ،املستنري مبعرفة اآلخر ،هو ح َجر الزاوية يف «العيش م ًعا» واملواطَن ِة وال َوال ِء للوطن.
هاجس تعزيز هذا الحوار هو الذي قاد قداستَه إىل «أُ ْور» يف بالد ما بني النه َرينَ ،م ِ
وطنِ
إبراهيم الذي نحن جمي ًعا أبنا ٌء له يف إمياننا وثقَتنا بالله الواحد ،مؤ ّديًا بالتايل َدو َر الوسيط
 13موضوع كرامة الحياة واملوت موضوع متواتر يف فكر ألبري كامو  ،Albert Camusكام يف مقتطفات
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ملسيحيي الرشق ،بل
لكل إنسان .ميكن
لألُخ ّوة البرشيّة ومم ِّد ًدا رسال َة الخالص املمنوحة ّ
ّ
عليهم أن يفخروا برؤية البابا فرنسيس يريهم طريق شهادتهم ورسالة لبنان .أمل يقُل هذه
الكلامت التي تحاكينا يف العمق« :لبنان رسالة ،لبنان يعاين آال ًما مربِّحة ،إال أ ّن لبنان ميثّل
سيايس مل يتصالح مع نفسه ،لك ّنه
أكرث من توازُن قُوى ،لبنان يعاين ضعفًا يس ّببه تن ّو ٌع
ّ
14
ميتلك ق ّو َة الشعب الذي تَصالَح مع نفسه ،ق ّو ًة توازي ق ّوة أرز لبنان» .
«تحل نهاية العامل حني تنعدم الثقة»  .15صحيح أ ّن
أحد املؤلّفني الفرنس ّيني كان ليقول ّ :
الثقة تحتاج إىل كلمة سياس ّية .إال أ ّن مصدر ثقتنا لليوم وغ ًدا ينبع دو ًما من ق ّوة شعبنا
اللبنا ّين املتصالح مع نفسه.
أمت ّنى لكم عي ًدا سعي ًدا ،عيد شفيع جامعتنا الق ّديس يوسف
ملجد الله.
تحيا جامعة الق ّديس يوسف
يحيا الشعب اللبنا ّين !

 14البابا فرنسيس ،خطاب مو ّجه إىل الصحف ّيني ،يف  8آذار (مارس) .2021
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