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ّ
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معايل الوزير ع ّباس الحلبي ،وزير الرتبية والتعليم العايل،
البابوي املونسنيور جوزيف سبيتريي ،Joseph Spiteri
سيادة املطران وسعادة السفري
ّ
اإلقليمي للرهبنة اليسوع ّية يف الرشق األدىن واملغرب،
حرضة األب ميخائيل ز ّميط ،الرئيس
ّ
حرضة الس ّيد رئيس املجلس األعىل لجامعة القدّ يس يوسف وأعضاء املجلس،
حرضات السادة والس ّيدات ن ّواب رئيس الجامعة ،والعمداء ،واملديرين،
اتيجي،
حرضات السادة والس ّيدات أعضاء املجلس االسرت ّ
حرضة الس ّيد إميليو برييز  ،Emilio Pirizمدير التعاون بني أوروبا وحوض البحر
املتوسط يف مقاطعة «األلب» يف ساحل الـCôte d’Azur
األبيض
ّ
حرضة الدكتور كريستيان مكاري ،رئيس إتّحاد رابطات قدامى خ ّريجي طالّب جامعة
القدّ يس يوسف يف بريوت ،حرضات رؤساء وأعضاء الرابطات،
حرضات السادة والس ّيدات املعلّمني ،واإلداريّني والطالّب،
أصدقاءنا األع ّزاء،
يف هذا اليوم من التاسع عرش من آذار (مارس) ،يف عيد الق ّديس يوسف شفيع جامعتنا،
نتّجه نحو شخصيّة الق ّديس يوسف الذي ك ّرس له قداسة البابا فرنسيس العام  2021وقد
انتهى يف الثامن من كانون األ ّول (ديسمرب) املايض .يف إحدى تعاليمه األخرية عن هذا
«دعم وتعزية ومرش ًدا» ،مش ًريا
الق ّديس املفضَّ ل ،يُشري البابا إىل أ ّن يوسف ميكنه أن يكون ً
أيضً ا إىل أ ّن اسم يوسف باللغة العربيّة يعني «الله يجود ويفيض»« ،الله يُن ّمي» ،موض ًحا
النارصي» ،أي أنّه «رجل
أسايس يف شخصيّة «يوسف
أ ّن هذا املعنى يكشف عن جانب
ّ
ّ
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«يليها اليقني بأ ّن الله ين ّمي ،ويجود بفيض»
ممتلئ باإلميان بالله وبعنايته» ،وأعامله ُ
املحنة تلو املحنة وكذلك النعمة تلو ال ِنعمة.1
«ال تنظروا كث ًريا إىل األمور التي يب ّجلها العامل ،انظروا إىل الزوايا ،انظروا إىل الظالل وما
يُحيط بكم ،إىل ما ال يبغيه العامل» ،هذا ما يعلّمنا إيّاه يوسف اليوم ،كام يقول البابا
وأسايس» ،إنّه
جوهري
فرنسيس .إنطالقًا من هذا املعنى« ،إنّه حقًّا معلّم ،يعلّمنا ما هو
ّ
ّ
معلّم اكتشاف «ما له قيمة» .فلنطلب شفاعته حتّى تجد الكنيسة كلّها تلك البصرية ،تلك
أسايس».
القدرة عىل التمييز وتلك القدرة عىل تقييم ما هو
ّ
إنّه مرشد ألنّه ات ّخذ أفضل طريق ،إنّه الشخص الذي يأخذنا بيدنا ويقول لنا « :تش ّجعوا،
هناك دامئًا طريق أفضل» .بالنسبة إلينا اليوم ،هو يدلّنا عىل طريق املقاومة ،وتجديد
أسايس .نحن مطالَبون ،بحكم مكانتنتا ودورنا،
الفكر وإعادة البناء ،إنّه يرينا ما هو
ّ
كجامعة يف لبنان األمس واليوم ،أن نقاوم ونج ّدد الروح ونُعيد البناء حتّى تتخطّى الجامعة
األزمة! ليك يأيت إىل العامل ،إختار يسوع املسيح ،كلمة الله ،طريق الروابط االجتامعيّة،
التاريخي الذي
طريق التاريخ  :مل ينزل إىل العامل بطريقة سحريّة ،ال .لقد اتّبع املسار
ّ
نتّبعه جمي ًعا .بالنسبة إىل قداسة البابا ،كان يوسف من أوائل املقاومني عندما قال «ال»
للطاغية ،بق ّوة صمته ،وق ّرر أن يهرب بالطفل إىل مرص ،من الطاغية املهيمن يف تلك
الحقبة وكان اسمه هريودس املتعطّش للدماء .هذا يعني أن نقول ال بق ّوة الكالم ،حتّى
لو كان هناك مثن يجب دفعه .إنّه التأكيد عىل أ ّن مقاومتنا اللبنانيّة هي رفض من يقطع
الروابط االجتامعيّة بيننا كلبنانيّني ،وما ميكن أن يقطع هذه الروابط.
 .1املقاومة من أجل استعادة األمل !
املقاومة بالكلمة والقلم ،وبالقلب والعقل هي حقّنا وواجبنا ألنّنا ،منذ سنوات ،نرفع
فكري لبنا ّين رفيع من أجل أن يكون هذا البلد
الصوت يف هذه الجامعة وعىل مستوى
ّ
أفضل ومحكو ًما بطريقة ج ّيدة من أجل صالح الجميع وليس من أجل بعض املرتهنني
الذين ن ُّصبوا يف مواجهة املواطنني! من آثار هذه األزمة التي أفرغت الدولة هي أنّه من
الصعب للغاية عىل الطبقة السياس ّية إيجاد مرتهنني جدد ،يف وقت بدأ بعضهم باالنفصال.
االجتامعي واإلنسا ّين الذي شكّلته طاقة
أي أزمة مت ّزقات حتّى انهيار النظام
قد تس ّبب ّ
ّ
1 7 novembre, Audience générale du pape François, catéchèse sur SaintJoseph, La Croix 17/11/2021.
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من األجيال .إن ك ّنا قد أعل ّنا املقاومة فهذا ليس فقط بسبب وجود أزمة عميقة ته ّدد
التعليمي ،بل أل ّن األمر يتعلّق
االجتامعي ،ويف هذه الحالة ،نظامنا
بتدمري هذا النظام
ّ
ّ
التاريخي وقيم االستقامة ،والنزاهة
باألحرى بخط ٍر يه ّدد بزعزعة استقرار تعليمنا العايل
ّ
الفكريّة ،واملساواة يف األخ ّوة ،والحريّة التي ال تخلو من املسؤوليّة ،والتي سعى هذا
التعليم دامئًا إىل تغذيتها وتجذيرها يف القلوب كام يف العقول .فحالنا هو حال اإلنسان
املتم ّرد  l’Homme révoltéأللبري كامو  ،Albert Camusحيث تبدأ املقاومة
باملواجهة القويّة ،طريقة لتأكيد هويّة املرء من خالل التم ّزق .2املقاومة الحقيقيّة هي
التي تقوم عىل التط ّوع امللتزم ،يف تأكيد القيم التي نعتربها أساسيّة .هذا التط ّوع املدعوم
بااللتزام املقاوم الذي ال يخلو من املجازفات الشخصيّة .إ ّن مقاومة ما هو غري مقبول
تعني وضع حياة املرء عىل ّ
املحك ،سواء كان ذلك يف الوعي الشباب أو يف مرحلة من
املراهقة توشك عىل االنتهاء.
أمام هذا الواقع ،نؤكّد مج ّد ًدا أ ّن مقاومة الهجامت التي تبغي قتل هذه الثقافة هو
حقّنا ال بل واجبنا .لك ّني أو ّد أن أقول أيضً ا ،مع مفكّر القرن إدغار مورين Edgard
كل ما من شأنه
 ،Morinمعلّقًا عىل التزامه باملقاومة« :املقاومة الحقيق ّية هي مقاومة ّ
أن يخون أفكارنا» .3إنّها املحافظة عىل استقامة روحنا وإخالصنا ملا نؤمن به .إنّها مقاومة
كل ما من شأنه أن يخون تطلّعاتنا وأفكارنا .إنّها مقاومة الت ّيارات السائدة وهي اليوم
ّ
تتمثّل باالندفاع نحو النفع ّية وعودة أشكال الرببريّة املتوارثة من األسالف ،كام رأينا يف
حروب قريبة ج ًّدا م ّنا أو بعيدة ع ّنا .صحيح أ ّن مقاومتنا ليست مقاومة واحدة ،بل لها
كل لبنان ّية ،فمقاومة
كل لبنا ّين يستطيع املقاومة عىل طريقته وكذلك ّ
وجوه متع ّددةّ .
الجلدين الذين ال حدود لهم إال
الجلدين الذين ال ميكن أن يردعهم رادع ،هؤالء ّ
هؤالء ّ
الجحيم وليس السامء .بالنسبة إلينا يف هذه الجامعة ،ومن منطلق الوالء ملن سبقونا
ولرسالة تنشئة املهارات للمستقبل ،حقّقنا املستحيل من أجل االستمرار عىل الرغم من
انهيار إمكان ّياتنا املال ّية واملاديّة ،وبروح متح ّمسة فرديّة ،وجامع ّية ،وتح ّدينا جميع القيود
كل
واالضطرابات الناجمة عن وباء جائحة الكورونا .لقد ق ّررت الجامعة وما زالت تق ّرر ّ
يوم ضامن املقاومة الفكريّة يف تنشئة شبابنا كواجب يح ّركه الوالء .من هنا ،كيف لنا ّأل
نحيّي التضحيات التي ق ّدمها معلّمونا ،واملسؤولون ،واإلداريّون يف جامعتنا الذين بذلوا
Cf. Albert Camus, l’Homme révolté, Editions Gallimard, 1951.
https://www.leparisien.fr/societe/edgar-morin-le-courage-c-est-resister-atout-ce-qui-va-trahir-nos-idees-18-10-2019-8175330.php
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وما زالوا يبذلون من طاقتهم الخف ّية من أجل الحفاظ عىل مسار تشغيل تلك اآللة
الضخمة ذات ِ
الحمل الثقيل وامله ّمة التي نستم ّر يف إنجازها!

املقاومة من خالل االستمرار يف رفع الصوت عال ًيا حتّى نعرف كيف خرجت ال تزال
مليارات العمالت تخرج من البالد .املقاومة حتّى يسرتجع املودعون برسعة املبالغ
مخصصة
املصادرة من املصارف وتلك التي قامت الحكومات بتبديدها قبل األزمة وهي ّ
للتعليم ،أل ّن مستوى التعليم هو الذي سيدفع الثمن إن مل يت ّم إعطاء جواب مناسب يف
ألي
الوقت املح َّدد .مع ذلك نحن ال نريد ،تحت أي ظرف من الظروف ،أن نصبح رهائن ّ
شخص طل ًبا للمساعدة.
املقاومة تكون باملطالبة بقول الحقيقة حول االنفجار املزدوج يف مرفأ بريوت ،من أجل
معرفة أسامء املسؤولني والدول املتو ّرطة ،حتّى لو كانت مه ّمة شبه مستحيلة ،ليك يتس ّنى
ألهايل الضحايا أن يقوموا ِ
بحدادهم وليك تتحقّق العدالة ،حتّى يتس ّنى للشعب اللبنا ّين
أن يشفى من هذه الصدمة الهائلة.
االجتامعي ،يك نشعر بأنّنا متّحدون يف
املقاومة تت ّم وقد متّت عن طريق توطيد الرابط
ّ
وخاص ًة طالبنا،
إجتامعي يقوم به املعلّمون واإلداريّون
كل عمل
األمل ،وكذلك األمر يف ّ
ّ
ّ
منصاتنا ،مثل «عمل ّية اليوم السابع»،
من أجل التخفيف من معاناة بعضهم البعض .إ ّن ّ
و«جامعة الق ّديس يوسف يف مه ّمة» ،ودائرة املساعدة النفس ّية  SAPودائرة الحياة
املؤسسات ،أظهرت إىل أي درجة عالية ميكن تعزيز
ّ
الطلب ّية ،باإلضافة إىل املبادرات يف ّ
الطوعي والعمل التط ّوعي
االجتامعي بني اللبنان ّيني ،وإىل أي مدى ميكن للتضامن
الرابط
ّ
ّ
السيايس املق َّدم إىل آالف األشخاص أن يكونا مثم َرين ،وإىل أي درجة يعطي العمل
غري
ّ
االجتامعي طاقة روح ّية تغذّي العاملني فيها .لقد وقع اختيار الوكالة الدول ّية لتصنيف
ّ
املجتمعي للجامعات (تصنيف الـ»تاميز» للتعليم العايل»)
التأثري
بشأن
الجامعات
ّ
 Times Higher Educationعىل جامعة الق ّديس يوسف للعام  2021كأفضل مكان
عمل يف آسيا (أفضل مكان عمل يف العام  ،4)2021يف صميم أزمة جائحة «كورونا واألزمة
املجتمعي للجامعات («تاميز للتعليم العايل»)
4بالغ من الوكالة الدول ّية لتصنيف الجامعات بشأن التأثري
ّ
 ،Times Higher Educationآسيا  : 2021حصلت جامعة القدّيس يوسف يف بريوت ومق ّرها لبنان
عىل جائزة أفضل مكان عمل للعام ملبادراتها التي استجابت ألزمتَني  :الوباء واالنفجار الكار ّيث يف مرفأ
بريوت يف شهر آب (أغسطس) .»2020
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االقتصاديّة ،وذلك بفضل «الجامعة يف مه ّمة» وعمل ّية  ،Rise to Bloomوهذا االختيار
عمل ت ّم تنفيذه يف الحياة
يبي أ ّن مقاومتنا االجتامع ّية والروح ّية مل تكن كلمة فارغة ،بل ً
ّ
اليوميّة امللموسة ! أن تقوم وكالة  Clicks Jazairi Awardsبتصنيف «عمليّة اليوم
السابع» يف جامعتنا ضمن أفضل ثالث جامعات يف العامل ،من أجل عملها املد ّين خارج
دى وأ ّن هدفنا هو تعزيز الروابط
حدود بريوت ،هو عالمة عىل أ ّن مقاومتنا مل تذهب ُس ً
االجتامعيّة ،واألرسيّة والروابط الثقافيّة ،وعالقات الصداقة ،والروابط املهنيّة من دون
كل فرد لبنا ّين أل ّن فخر لبنان هو الفرد الكفوء بقدراته الفكريّة وال
إغفال تعزيز قدرات ّ
سيّام تلك التي تتعلّق باملواطنة .بالتايل ،تصبح املقاومة واجبًا يحتّم عىل املواطن واجب
املشاركة يف االنتخابات الترشيعيّة ،وندا ًء مل ًّحا ،إىل األقدم بيننا وإىل األكرث شبابًا ،للتعبري،
من خالل تصويتهم يف االنتخابات الترشيعيّة ،عن رفضهم وضع يد املافيا عىل سلطات
الدولة .هل تعلمون أ ّن أصواتنا هي بالفعل أسلحتنا وأنّها أقوى وأمىض بكثري من أي
سالح آخر؟
دعونا نقاوم اليوم وغ ًدا يف مواجهة نزوح أفضل أدمغتنا ،هؤالء االثنني والخمسون باملئة
من عائالتنا املص ِّممة عىل إفراغ لبنان من أدمغته ،5لهذا النزيف املتمثّل يف فقدان جذورنا
كل يوم النعدام
وأنفسنا من خالل اآلالف من الشباب والبالغني هؤالء الذين يغادرون ّ
الثقة بالنظام القائم .فلنقاوم من خالل إنشاء شبكات إقتصاديّة وتصميمها يك تُبقينا هنا،
من خالل تنشيط العمل مع الخارج ،أو ابتكار رشكات تجعلنا ننفتح عىل العامل.
أخ ًريا ،دعونا نقتبس كلامت الشاعر رينيه شار « : René Charليست املقاومة 6إال
الرجاء» ألنّها تنطوي عىل فعل إميان بالذات وباآلخر ،قريبنا يف الله ،وهي تنطوي أيضً ا
وكل هذا يعطينا الوعد بكسب الرهان والنجاح .هذه هي
عىل فعل محبّة ملدى الحياة ّ
مقاومتنا الثقافيّة واإلنسانيّة والروحيّة.

ويف النهاية ،املقاومة هي الحفاظ عىل نزاهة روح املرء ووالئه ملا يؤمن به ،ملا يدعوه الناس
كل ما من شأنه أن يخون تطلّعاتنا وأفكارنا .كام أنّها تعاطف مع
قيمهم .إنّها مقاومة ّ
املضطَّهدين وامل ُهانني ،سواء كانوا فلسطين ّيني أو مه َّجرين ،من دون السعي إىل االستمرار
يف تسييس حضورهم بيننا وهو حضور مل يختاروه أو يريدوه.
L’Orient-le-Jour du 14 février 2022, p. 4.
René Char, Feuillets d’Hypnos, il s’agit d’un recueil poétique de 237
fragments écrits par l’auteur pendant la Résistance entre 1943 et 1944.
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وحب البقاء ! تعني االستمرار يف جعل الجامعة
أخ ًريا ،املقاومة تعني التش ّبث بالحياة ّ
تعمل بنسبة  10إىل  15يف املائة من إمكان ّياتها العاديّة يف أفضل تقدير ،وتعني يف الوقت
نفسه بناء خطّة التعايف مع مجتمع املسؤولني ومجالسنا ،فرتاعي استمرار الصعوبات
التوسع يف الخدمات التي ال
والجمود يف الخروج من األزمة ،ولكن بفعل وجود فرص ّ
والتبص ،واالهتامم باآلخرين،
النقدي،
يجب تجاهلها ؛ إنّها إحياء قيم الشجاعة ،والفكر
ّ
ّ
والتضامن مع األشخاص األكرث هشاشة ؛ ال ميكن للمرء أن يبقى ويعيش مبفرده ،بل يعيش
الجامعي الذي تشكّله جامعة من األشخاص األحرار واملسؤولني.
محاطًا بالوعي
ّ
 .2إعادة التفكري  :ما هي القض ّية التي يجب أن نحارب من أجلها اليوم ؟
السيايس كام أوصت
األوقات الحال ّية تتم ّيز باإلرصار عىل التفكري وإعادة التفكري يف نظامنا
ّ
بذلك إحدى الشخص ّيات السينامئ ّية الشهرية ،فنسنت ليندون  Vincent Lindonالذي
رصفات
علّق عىل أحد أفالمه وصاغ بشكلٍ ج ّيد رضورة إعادة التفكري كر ّد فعل عىل ت ّ
السياس ّيني « :يتو ّجب عىل السياس ّيني استلهام حكمهم بأن يغلب تفكريهم عىل ر ّدات
االجتامعي ،وصيغة العيش املشرتك من أجل
فعلهم» .إ ّن إعادة التفكري يف امليثاق
ّ
رسعة واالزدراء
تجذيرهام ،هو فعل يتطلّب الشجاعة يف وقت ت ّو َجه فيه اإلدانات املت ّ
مسية من الخارج أو أنّها كانت
للثورة اللبنان ّية التي اندلعت يف العام  2019بأنّها كانت ّ
مظه ًرا من مظاهر مجموعات تابعة ملنظّامت غري حكوم ّية متعطّشة للامل وليست أحزابًا
منظَّمة .فلنكن جا ّدين إىل ح ّد ما ونعود إىل أساس ّيات ما التمسه الشعب يف مسريته
األسايس لثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر) وال يزال هو التايل :نظام
السلم ّية .كان املطلب
ّ
مواطنة شاملة يأخذ باالعتبار الالمركزيّة ،أي االحرتام الواجب عىل املناطق اللبنان ّية،
وقانون إنتخا ّيب يأخذ باالعتبار هذا الواقع،
ثان ًيا ،نهاية التالعب مبذاهبنا الدين ّية النبيلة من أجل تحقيق غايات سياس ّية وطائف ّية ،أي
توقّف املذهب ّية،
ثالثًا ،وضع ح ّد لوالء للبنان ّيني للسياس ّيني ،ذلك الوالء األعمى الذي يجعلهم مرتهنني،
وإبادة الزبائن ّية وتحرير اإلدارة العا ّمة من وصايتهم كام فعلت األوطان التي تحرتم
نفسها ،أل ّن الدول األكرث فسا ًدا هي الدول التي ُييل فيها السياس ّيون إرادتهم عىل اإلدارة
ويع ّينون قادتها.
راب ًعا ،توقّف الوالءات إىل الخارج ،مهام كان ،وإعالن هذا الوالء عىل أنّه خيانة كربى.
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لكل اللبنانيني ،والوصول إىل
أقل واملزيد من العدالة السياس ّية والتوزيع ّية ّ
خامسا ،فساد ّ
ً
مم يعني إستقالل ّية حقيق ّية للقضاء ونظام تفتيش
الجودة،
ذات
والرتبية
ة
ي
الصح
العناية
ّ
ّ
وصول إىل أسفله.
ً
لكل أجهزة الدولة عن طريق املحاسبة الحقيقيّة إبتدا ًء من أعىل الهرم
ّ
السيايس خارج هذه األساسيّات لن يعطي أي
كل مجهود من أجل إعادة التفكري بنظامنا
ّ
ّ
جديد وسيغرقنا أكرث فأكرث يف األزمة.
األكادميي الذي أث ّر يف تاريخ لبنان
نذكّر أ ّن جامعتنا ليست فقط معه ًدا للتعليم العايل
ّ
واملنطقة وله تقليد طويل من التنشئة من أجل مت ّيز الوطن .قري ًبا ،يف غضون سنوات
بكل فخر واعتزاز ألنّنا ،منذ
قليلة ،سنحتفل مبرور  150عا ًما عىل وجودنا وسنحتفل ّ
نشأتنا ،متك ّنا من الحفاظ عىل مكانتنا وتطويرها كموقع متم ّيز .يحمل جميع قدامى
طلالّبنا يف لبنان وحول العامل وسوف يحملون اسم «األ ّم املرب ّية» Alma Mater
كل الصعوبات ،كانت
الجامعة اليسوع ّية ،يف هذه الفرتة من التاريخ .وبالرغم من ّ
وستظل مرك ًزا للتم ّيز والتفكري يف خدمة اإلنسان.
ّ
جامعة الق ّديس يوسف وما زالت
معي مجتم ًعا يلتزم
قبل ّ
كل يشء ،نحن جامعة ،وهذا يعني أنّنا نشكّل يف مكانٍ ّ
باحرتام ،عىل الرغم من التعدديّة البرشيّة ،بقول أرسطو املأثور« :أساس الوحدة هو
التن ّوع» 7.نحن نعلم مدى تأثري فلسفة أرسطو عىل فلسفة العرب واملسلمني بشكلٍ
عا ّم ،ومدى أهم ّية العودة إليها يف لحظة من الهدوء والعمل املشرتك للعقل .تتمثّل
الح ّجة يف «التأكيد عىل أ ّن املدينة هي نوع من التعدد ّية ) (πλῆθος γάρ τιألنّها
تتك ّون من رجال مختلفني ) ،(εἴδει διαφερόντωνوليس من أفراد متشابهني
) ،(ἐξ ὁμοίωνمبا أ ّن هؤالء األفراد يجدون أنفسهم يف عالقة مع بعضهم البعض يف
عالقة تبادل ّية ألنّهم أشخاص أحرار ومتساوون» ) .8 (ἐλευθέροις καὶ ἴσοιςلهذا
السبب ،حني نتّخذ موقفًا يستند إىل األساس ّيات التي ذكرتها للت ّو ،نؤيد هذا التفكري
ذات النزعة اإلنساني ّة التي تلتزم بإميانها بالله وثقتها بالقريب .هذا الفكر يرى الجامعة
الخاصة ،يلتمس م ّنا املشاركة يف املعرفة .إ ّن
كل إنسان بفرديّته
كمساحة لنم ّو اإلنسانّ ،
ّ
اإلنسان الذي ند ّربه وسنواصل تدريبه وتنشئته هو عقل منفتح ،واثق من نفسه ،ومن
شخص ّيته ومهاراته ،ولك ّنه يدرك أيضً ا انتامءه إىل شعب يف بلد تضمن دولة القانون وحدته
; Politiques, II, 2, 1261 à 10-b 9
Jean-Marc Narbonne, Le problème de l’unité dans la cité : Platon, Aristote,
Proclus, in Annuaire de l’Ecole pratique des Hautes Etudes, 127-128, 20182019, paragraphe 6.
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ومتاسكه ،دولة يحكمها دستور وقوانني .فكام يع ُّز علينا أن نبني الفرد الح ّر واملسؤول يف
األسايس منذ البداية،
املئويّة الثانية للكيان اللبناين الكبري ،تبقى وحدة اللبنان ّيني ه ّمنا
ّ
الحصة املعقولة واملرغوبة يف إطار منوذج
من خالل العمل عىل إعطاء السلطات املحليّة ّ
من الالمركزيّة اإلداريّة والسياسيّة سيت ّم بناؤها .هذا ليس فقط مرشو ًعا علميًّا أضافته
جامعة الق ّديس يوسف اليوم للعمل مع البلديّات اللبنانيّة عىل هيكليّتها اإلداريّة ووضع
مؤشات حسن إدارتها ،بل هو مرشوع رائد وملموس ،باإلضافة إىل مشاريع أخرى من
ّ
أجل بناء لبنان الغد .فعىل مقاعد جامعتنا ،يتع ّرف الشباب اللبنا ّين عىل بعضهم البعض،
طلبنا الشباب،
مع بعض املشاكل والتح ّديات من أجل تشكيل جامعة .مع ذلك يتمكّن ّ
طوال سنوات دراستهم ،من إقامة عالقات مهنيّة ووديّة وعاطفيّة تلعب دو ًرا ها ًّما يف
تعلّم العيش املشرتك اللبنا ّين وتعزيزه .هذا لنؤكّد عىل أنّه يف أي شكلٍ من أشكال السلطة
السيايس الذي يجب التفكري فيه أو إعادة التفكري فيه يف الذكرى املئويّة الثانية
أو النظام
ّ
إلعالن لبنان الكبري ،ال ميكننا أب ًدا االستغناء عن مثل هذه املقرتحات األساسيّة املتعلّقة
مبستقبل لبنان!
لقد أخذت جامعة الق ّديس يوسف لبنان هذا عىل عاتقها وليس بل ًدا آخر ،وأصبحت
ع ّرابته .إذا كانت الوص ّية األوىل تقول إنّه « ال يكن لك اله غريي» ،فإ ّن الوص ّية األوىل
السيايس اليوم وغ ًدا هي :أنتم أيّها اللبنان ّيون لن يكون لكم وطن غري
التي تتناول وجودنا
ّ
الوطن اللبنا ّين ،لذلك عليكم ترسيخ قاعدته االجتامع ّية والتفكري ،ال بل إعادة التفكري يف
الرابطة السياس ّية واالجتامع ّية لالنتامء إىل وطنكم باألخذ بعني االعتبار هذه اإلصالحات
األساس ّية التي يجب القيام بها .من هنا ،نحن فخورون بكوننا عرفنا كيف نع ّرف طالباتنا
وطلبنا عىل روح املواطنة منذ البداية .لقد نقلنا لهم أ ّن اإلنسان الح ّر تك َّرمه مواطنة
ّ
قامئة عىل أساس القانون .لطاملا نقلنا إليهم تعلّم التناوب يف السلطة وأ ّن املواطن هو
إنسان ح ّر يوافق عىل أن يحكُم اليوم ويُحكَم غ ًدا .إ ّن العيش يف دولة القانون يعني
قبول االنصياع لقوانينها التي يجب إعادة صياغتها من أجل املزيد من العدالة والرفاه
ظل حكم القانون يعني املشاركة بفعال ّية وبطريقة متناقضة
لكل لبنا ّين .إ ّن العيش يف ّ
ّ
اطي من أجل السلطة .صحيح أ ّن الروح الطائف ّية واملذهب ّية تسود
يف النضال الدميقر ّ
عىل مستويَي املجتمع والسياسة ،إال أ ّن السياسيّني يتشبّثون بها ،ويستخدمونها من دون
وعي ومن دون رادع ،وهي تكبح بشكل رهيب تق ّدم دولة القانون املدنيّة ،ألنّها تفضّ ل
الخصوصيّة الضيّقة والطائفيّة بدلً من أن تتامىش مع سيادة دولة القانون؛ لكن سيادة
ظل املطالب الطائفيّة التي تح ّولت إىل مجموعات مسلّحة ،تبدو أكرث من
القانون هذه ،يف ّ
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أي وقت مىض مطل ًبا وطن ًّيا لبنان ًّيا إستثنائ ًّيا ودامئًا .لقد واصلنا تعزيز الروح السياس ّية يف
مؤسساتنا.
جامعتنا ،بعي ًدا عن نضاالت القوى الحزب ّية التي يجب أال يُزعج ع َملها هدو َء ّ
من ناحية أخرى ،تجدر اإلشارة «إىل أ ّن الناس يريدون ،يف الوقت الحارض ،و»بسبب
املزايا التي يستم ّدونها من املنافع العا ّمة ومن السلطة ،أن يتولّوا الحكم باستمرار ،كام
لو كان هذا دامئًا ضامن ص ّحة ملن يحكمون ،وإن كانوا مرىض ».ليس قلمي هو الذي
يكتب هذا الكالم ،لك ّنه أيضً ا أرسطو (إذن يجب أن يحاسب أرسطو عن هذا الرأي) يف
«ربا لهذا السبب ما زلنا نندفع نحو
كتابه عن «املدينة» .هو يختتم جملته بالقولّ :
الحكّام» .ث ّم يضيف« :من الواضح إذن أ ّن جميع الدساتري التي تهدف إىل تحقيق املنفعة
العا ّمة ُوج َدت عىل أنّها أشكال مستقيمة وفقًا للعدالة باملعنى املطلق ،وعىل العكس،
تلك التي تهدف فقط إىل مصلحة الحكّام ،هي دساتري معيبة ،أي أنّها إنحرافات عن
الدساتري املستقيمة .إنّهام بالفعل مستب ّدة ،لك ّن املدينة هي عبارة عن مجتمع مك َّون من
رجال أحرار» .9هذا يعني أ ّن الدساتري والقوانني ميكنها أن تنحرف من معناها الصحيح
الخاصة .من كان يظ ّن أ ّن أرسطو الفيلسوف تنبّأ وكان صاحب رؤية ملا
لتلبّي املصالح
ّ
حل بالدستور والحكم يف لبنان الذي تفرض إرادة الحاكم تفسريه وتفسري مضمون بعض
ّ
املتخصصني يف هذا املجال
الترشيعات مثل قانون االنتخابات .لقد سبق وأشار العديد من
ّ
10
املؤسسات .
بأصابع االت ّهام إىل اإلخفاقات وق ّدموا الكثري من اآلراء من أجل تعديل أداء ّ
 .3إعادة البناء من أجل ترسيخ لبنان الغد
ما الذي يجب إعادة بنائه؟ بل ما الذي ال يجب إعادة بنائه مبا أ ّن مدينة بريوت ُد ِّم َرت
جزئ ًّيا وجامعتنا ومستشفانا مل يفلتا من االنفجار .وألنّنا نتمتّع باإلرادة والقرار بالبناء،
تاسست يف العام  1875مع الجامعة،
نجحنا يف استكامل أعامل ترميم مكتبتنا الرشق ّية التي ّ
رضرت بش ّدة من االنفجار ،وهي قيد اإلنشاء
يف  14آذار (مارس) الحا ّيل  ،2022والتي ت ّ
منذ ذلك التاريخ .بفضل تحالف ثالثة مت ّربعني هم  ،L’Œuvre d’Orientو»أليف»
ومؤسسة قطر  ،Qatar Foundationاستطاعت
( Aliphحامية الرتاث لبناء السالم)ّ ،
متخصص ،ومخطوطاتها البالغ
املكتبة ،الغنيّة بأعاملها البالغ عددها  250ألف كتاب
ّ
Aristote, les Politiques, Livre I.
Dr Issam Sleimane, Geneva International Conference 2021, Moderation
Pact, to build State and Nation IN Lebanon, Beirut 2021, cf. Arabic segment
p. 40.
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الخاصة
 Inter Minister Platform for Assestmentعددها  ،4.500ومكتبة الصور
ّ
بها واملك ّونة من  300ألف رشيحة ،ويعود بعضها إىل القرن التاسع عرش ،ومجموعاتها
الخاصة بها املك َّونة من  5000قطعة ،القدمية منها والحديثة،
األسطوريّة ومكتبة الخرائط
ّ
ِ
إستعادت املكتبة ألوانها و ُوض َعت يف خدمة ق ّرائها .كانت إعادة بناء هذا امل َعلَم الرتا ّيث
أوسطي واجبًا أخالقيًّا تجاه جيل اليسوعيّني الذين ّأسسوا
والفكري اللبنا ّين والرشق
الثقا ّيف
ّ
ّ
التخل عن مثل
املكتبة وحافظوا عليها ،وهذا يشكّل عالمة للمقاومة الفكريّة يف عدم ّ
للمتخصصني يف لبنان والرشق .إ ّن واجب إعادة اإلعامر هذا
هذه األداة امله ّمة للغاية
ّ
حظي بإعادة تعمري مبنى آخر للجامعة هو متحف عصور ما قبل التاريخ اللبنا ّين الذي
ترصع معرض املتاحف يف لبنان .ال أستطيع أن أذكر عمليّات إعادة
يشكّل جوهرة أصليّة ّ
البناء هذه بسبب انفجار مرفأ بريوت من دون أن أذكر بنا ًء جدي ًدا سيت ّم تشييده يف إحدى
أه ّم أرايض الجامعة التي ما زالت غري مأهولة يف قلب بريوت .ففي  25شباط (فرباير)
املايض ،وضع رئيس مجلس الوزراء حجر األساس األ ّول  BEMAملتحف الف ّن املعارص
عم
والحديث يف بريوت خالل حفل جمع عشّ اق الرسم اللبنا ّين .خالل الحفل ،تساءلت ّ
إذا كان الوقت قد حان إلطالق مثل هذا املرشوع الضخم يف وقت يعاين فيه الكثري من
اللبنانيّات واللبنانيّني من عبء األزمة ويرزحون تحت وطأتها .يف الواقع ،كانت إجابتي
املخصصة لبناء املتحف ستو َّجه نحو يشء آخر وأ ّن
أنّه مل يكن من املؤكَّد من أ ّن األموال
ّ
اإلعالن عن إنشاء املتحف كان مبثابة رمز لوالدة ثانية للبنان الفنون ،وللثقافة اإلنسانيّة
املقاومة واإلبداع ،وللقيم التي ساهمت يف تكوين الروح اللبنان ّية عرب العصور .من الواضح
إحساسا باملقاومة الثقاف ّية ،تبقى محدودة نظ ًرا
أ ّن هذه املشاريع ،حتّى وإن كانت تحمل
ً
والتقني
املدريس
إىل رضورة إعادة بناء مجال آخر أكرث اسرتاتيج ّية ،أال وهو مجال التعليم
ّ
ّ
والجامعي.
ّ
ككل هي إحدى املها ّم التي تقوم بها رابطة الجامعات
إ ّن إعادة بناء نظام التعليم اللبنا ّين ّ
مجتمعة بشجاعة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل؛ ميكن أن تتف ّرع املشكلة من النقاط
التالية )1 :األزمة املدرس ّية سابقة متا ًما لألزمة املال ّية وحتّى الوبائ ّية الحال ّية ،بحيث أ ّدت
مؤسساتها بش ّدة؛  )2النتائج
مطالب هيئة التدريس إىل زعزعة العالمة التجاريّة أله ّم ّ
األخرية للدراسات الدوليّة ( TIMSSهيئة تقويم التعليم والتدريب) ،و( PIRLSالتي
تقيّم التعلّم يف موا ّد القراءة والرياضيّات والعلوم) ،و ( PISAالربنامج الدو ّيل لتقييم
الطلب) ،أظهرت أ ّن التالميذ اللبنانيّني ،يف بداية ونهاية املرحلة التكميليّة ،مل يكونوا اليوم
ّ
عىل املستوى الدو ّيل واحتلّوا مرتبة يف أدىن درجات العلوم والرياضيّات بني الدول العربيّة،
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املدريس
بعدما كانوا من بني األوائل يف الثامنينات من القرن املايض )3 .مل يعد التعليم
ّ
يجذب أفضل الخ ّريجني يف البكالوريا كام يف السابق نظ ًرا إىل الرواتب املنخفضة املعروضة
عليهم وكذلك ،نظ ًرا إىل صورة املعلّم املد ّرس التي تستم ّر يف التدهور )4 .بدأت جزر التميّز
املؤسسات تعاين من اآلثار املد ّمرة الناتجة عن األزمة الحاليّة،
األكادميي التي متثّلها أفضل ّ
ّ
أجيال من التالميذ عىل الحصول عىل املستوى املطلوب ،فقد حرمت
والوباء مل يساعد ً
األزمة االقتصاديّة املدارس من امليزانيّات الالزمة للعمل بشكلٍ صحيح .من ناحية التعليم
املؤسسات الجامعيّة
الجامعي ،فإ ّن الوضع يقرتب من الكارثة )1 ،فمن ناحية ،إ ّن تكاثر ّ
ّ
ذات النزعة التجاريّة والفضائح املتك ّررة التي طاولت الشهادات املباعة أو املُتَالعب بها
يُشري إىل اإلهامل يف نظام الجامعة بأكمله )2 .تتطلّب دولرة الحياة االقتصاديّة اللبنانيّة
املؤسسة الجامعيّة مبالغ ضخمة من أجل ضامن ح ّد أدىن من أدائها ،ال سيّام أ ّن كلفة
من ّ
النفقات العا ّمة بالعملة الصعبة تق َّدر بـ  72يف املئة من مصاريفها )4 .الوعود مبساعدات
أموال جيّدة ،بقيت نوايا حسنة
الطلبيّة ،بعد عا َمي  20و  21اللتني أ ّمنت ً
عن طريق املِ َنح ّ
الطلب هي
املخصصة لتعويضات نهاية الخدمة و ِم َنح ّ
غري محقَّقة مبا أ ّن بعض األموال
َّ
مج َّمدة يف املصارف )5 .كام أ ّن أفضل حاميل شهادة البكالوريا يغادروننا نحو الجامعات
الطلب
الفرنسيّة التي متارس سياسة جذّابة للغاية تجاههم بغية استقطابهم .وكام عاىن ّ
الذين يلتحقون بالجامعة يف لبنان من مضا ّر االضطرابات التي سبّبها الوباء واألزمة املاليّة
وانعكاساتها ،كذلك األمر يتع ّرض مستوى الدراسات الجامعيّة لألذى والتح ّدي من أجل
تنشئة الخ ّريجني الذين يشكّلون فخر لبنان ،كام يف األمس )7 .التخفيضات يف الرسوم
الدراس ّية بحواىل  85يف املئة من مبالغها الحقيق ّية املعتادة وبالتايل ،تخفيض امليزان ّيات
العلمي ،باإلضافة إىل الرسوم والنفقات املختلفة الرضوريّة من أجل
املخصصة للبحث
ّ
ّ
املؤسسة مثل الوقود وتكنولوجيا املعلومات واالشرتاكات يف الوثائق اإللكرتون ّية
تشغيل ّ
للطلب ،هذه التخفيضات تجعل الجامعة رازح ًة تحت ضغط تصعب
واملِ َنح الدراس ّية ّ
إدارته ،وتضعها يف مواجهة ح ّدة األزمة من خالل هجرة مكثَّفة للمعلّمني والباحثني
املتخصصني.
والعاملني
ّ
يف مواجهة هذا الوضع ،ما هي الحلول وما هي خطّة التعايف التي يجب صياغتها للخروج
بعض اليشء من قساوة األزمة؟ لقد ت ّم تنظيم اجتامعات استشاريّة وطنيّة عا ّمة للتعليم
الجامعي يف األسابيع األخرية من أجل إجراء تشخيص وتقديم حلول
املدريس والتعليم
ّ
ّ
الجامعي الذي يه ّمنا بشكلٍ مبارش ،ماذا نتج
متوسطة وبعيدة املدى .بالنسبة إىل املستوى
ّ
ّ
احل  )1 :تتعلّق املرحلة األوىل
عن هذه االجتامعات؟ ميكنني تلخيص األفكار يف ثالث مر .
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ُعتف
لكل من الجامعات
بالحوكمة األكادمي ّية واإلداريّة ّ
ّ
الخاصة الخمسني العاملة وامل َ َ
بها من ِق َبل الدولة اللبنان ّية؛ يجب تنفيذ هذه الحوكمة وفقًا للقواعد األكرث تطلّ ًبا من
ِقبَل ضامن الجودة الدوليّة واملحليّة ،بد ًءا من رضورة إنشاء مجلس أعىل أو مجلس
لكل جامعة يض ّم شخصيّات من خارج الجامعة ،كام يض ّم وحدة لضامن الجودة
أمناء ّ
الداخليّة من أجل مراقبة مسار الجامعة وتقييمه )2 .من الرضوري إعادة هيكلة حوكمة
الجامعي يف وزارة الرتبية والتعليم ،يف الربملان ،من خالل إرشاك
املديريّة الرسميّة للتعليم
ّ
الجامعات يف ذلك ومنحها املوارد البرشيّة الكفوءة من أجل تلبية احتياجات الجامعات،
معربني عن امتناننا وشكرنا إىل معايل الوزير من أجل الجهد الذي يبذله ليُنجز امللفّات
التي ت ّم تجاهل بعضها يف األدراج منذ سنوات )3 .إنهاء ،بشكلٍ قاطع ،الخلط بني ما يُس ّمى
بالجامعات الوطنيّة والتاريخيّة ذات النفع العا ّم ،مبا فيها الجامعة اللبنانيّة التي قامت
وما زالت تقوم بالتعليم العايل يف بلدنا وتخ ّرج مئات اآلالف من املهارات واملؤ ّهالت يف
بلدنا ،والجامعات التي تتّصف بالتجاريّة والتي تُكرث من األمثلة السيّئة من دون وجود
أي عقوبات حقيقيّة تُتَّخَذ بشأنها .إذا كان ال ب ّد من إجراء تقييم حول جودة الجامعات
عىل النحو الذي اقرتحته مؤ ّخ ًرا مجموعة الدراسات واملقرتحات التابعة لليونسكو ،فليت ّم
إجراؤه برشط أن تقوم به وكالة محايدة وح ّرة متا ًما وأن يت ّم عرض النتائج عىل الجمهور
الطبيعي اليوم ،وبعد التجربة املؤسفة من ج ّراء
اللبنا ّين والعر ّيب والدو ّيل .من هنا ،فإنّه من
ّ
تصاريح الربامج التي فرضها القانون  ، 14/285تحرير الجامعات التاريخيّة الحاصلة عىل
معتف بها ،من إجراءات الحصول عىل تصاريح برامج جديدة كام هو الحال
اعتامدات َ َ
بالنسبة إىل الجامعة اللبنان ّية .يكفي ببساطة إبالغ مجلس التعليم العايل وتقييم هذه
امللح تقديم املساعدة إىل
الربامج بعد ثالث أو خمس سنوات كام يُشري املجلس )4 .من ّ
الخاصة وعىل األقساط الدراس ّية التي
خاص ًة تلك التي تعتمد فقط عىل أموالها
ّ
الجامعات ّ
الطلب ،واألمر األكرث إلحا ًحا هو اإلفراج عن األموال املو َدعة من ِق َبل الجامعات
يدفعها ّ
وأولياء األمور يف املصارف اللبنان ّية ،يف إطار ما يُس ّمى بالدوالر الطالبي حتّى يتس ّنى
الطلب عىل مواصلة دراساتهم
للجامعات االستفادة منها ،أقلّه جزئ ًّيا ،من أجل مساعدة ّ
ومساعدة الجامعة للوفاء مبتطلّباتها تجاه مواردها البرشيّة وهيئاتها الدول ّية .أخ ًريا ،عقدنا
اجتام ًعا عا ًّما بدعوة من الوكالة الجامع ّية للفرنكوفون ّية للحديث يف القض ّية واآلن األمر
مرتوك للدول واملنظّامت لتكون كرمية يف اإلفراج عن األموال من أجل إعطاء الجامعة
رضر و ُد ِّمر!
ورشكائها مج ّد ًدا ً
أمل يُخرجنا من األزمة ،وإعادة بناء ما ت ّ
يف هذا السياق ،ومبا أ ّن خطّة إنقاذ إقتصادنا واإلنسان اللبنا ّين تأخّرت ،يجب أن ننظر
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عن كثب يف الفرص التي ميكن أن ت ُتاح لنا يف إطار تنويع التزاماتنا .حني نتح ّدث عن
خاصة بالقضاء اللبنا ّين
إعادة البناء ،كيف لنا ّأل نحقّق املطلب املرشوع بس ّن ترشيعات ّ
والعدالة اللبنانيّة يك تح ّررهام نهائيًّا من ديكتاتوريّة الطبقة السياسيّة اللبنانيّة وفسادها،
واإلعالمي! لقد ضاعفت كليّة
االقتصادي واملا ّيل
تلك الطبقة املرتبطة برشكائها يف املجال
ّ
ّ
الحقوق والعلوم السياسيّة يف جامعتنا من الندوات والتفكري يف هذه اإلشكاليّة التي
تكمن يف صميم والدة دولة لبنان الكبري يف ذكرى مئويّته الثانية! لقد بدت استنتاجاتها،
بصوت عميدتها ،واضحة ومبارشة وهي :رضورة تحقيق العدالة للجميع ،مبا فيها مواجهة
الطبقة السياسيّة؛ لك ّن هذه الرضورة تالشت وكادت تختفي وكأ ّن البلد يبقى ويزدهر
من دون رضورة تحقيق العدالة ملن ينتهكها! 11وكذلك األمر ،فإ ّن هذه العدالة ،عىل
السيايس
يسيها أناس مرتهنون لهذا الحزب
الرغم من وجود قضاة نزيهني ومستقلّنيّ ،
ّ
مم يعني أنّها ال تتمتّع بالحريّة لتكون فاعلة وتًصدر أحكامها! العدالة من دون
أو ذاكّ ،
استقالل وحياد ،ومن دون املقدرة عىل مالحقة القاتل واملذنب ،تصبح غري ذات أهميّة
وتطلق العنان لإلفالت من العقاب .إ ّن أولئك الذين يؤمنون بهذا االستقالل ويريدون
محاربة اإلفالت من العقاب كانوا قد تق ّدموا مبرشوع قانون يف مجلس الن ّواب مل ي َر النور
بح ّجة أ ّن هذا القانون مل يبلغ النضج املطلوب .من مل يبلغ النضوج ؟ القانون أم الطبقة
امللح اليوم
السياسيّة ؟ ومع ذلك ،فإ ّن ثورة  17ترشين األ ّول (أكتوبر) تدرك أنّه من ّ
الطبقي بني السياسيّني
إرساء دولة القانون ملحاربة تضارب املصالح ،والفساد ،والتواطؤ
ّ
ورجال امليليشيات واملرصف ّيني ووسائل اإلعالم ،وبعض من السلطة القضائ ّية .إ ّن إعادة
بناء العدالة هو حجر الزاوية يف تثبيت سيادة دولة القانون هذه وإرسائها لصالح الشعب
اللبنا ّين.

حني نتكلّم عن العدالة ،دعونا نقول كلمة عن اإلدارة العا ّمة التي تح ّدثنا عنها كث ًريا من
قبل من عىل هذا املنرب .إنّها تتطلّب م ّنا أيضً ا القيام بالكثري من أعامل الرتميم يف ضوء
حالة االنهيار التي وصلت إليها ،حيث ه ّددها الوباء باملوت .ويف هذا السياق ،أو ّد أن
أح ّيي جميع مبادرات التوعية التي قام بها مرصد الوظيفة العا ّمة والحكم الرشيد الذي
يهدف إىل اإلسهام يف هذا اإلنعاش امل ُرتجى واملرغوب من إدارة الدولة اللبنان ّية .هناك
مبادرة مبارشة آخرى بقيادة مجموعة (Inter Minister Platform IMPACT USJ
الرسويل للعالقات بني الدول يف الفاتيكان املونسنيور
ّ
الكريس
11مست َند قُ ِّد َم خالل اللقاء مع أمني ّرس
ّ
غاالغري ،يف األ ّول من شباط (فرباير) .2022
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(منصة البلديّات املشرتكة للتقييم
ّ for Assestment Coordination and Tracking
منسق األمم املتّحدة يف بريوت ،ومدير البنك الدو ّيل،
والتنسيق واملتابعة) بالتعاون مع ّ
والسفارة الربيطانيّة ،وهيئة التفتيش املركزيّة ،ووزي َري الشؤون اإلجتامعيّة والص ّحة .أحد
أهداف  ،IMPACTبدعم من منظّمة  SIRENغري الحكوميّة هو ،من بني أهداف
طلبنا الشباب بكيفيّة االندماج يف القطاع العا ّم .أو ّد أن تكون مساهمتنا
أخرى ،تعريف ّ
يف بناء هذا العمل الرائع املتمثّل يف إعادة بناء اإلدارة العا ّمة منهجيّة ومص َّممة أخالقيًّا
تكرييس كهنويتّ ت ّم االلتزام به يف وقت من األوقات عىل
أل ّن عمل اإلدارة فيه جانب
ّ
مستوى اإلدارة وسيتو ّجب اليوم استعادته وتعزيزه مع أشخاص ك ّرسوا حياتهم يف إدارة
أزمات القرن العرشين.
بقي أن نقول كلمة عن َمعلَمٍ س ُيعاد بناؤه ،وهو مبنى النظام الص ّحي اللبنا ّين الذي يعمل
بصعوبة ،بالنظر إىل «الدولرة» يف جزء من العالجات الط ّبية ،وبسبب انهيار وكاالت التأمني
العموم ّية ،تارك ًة مئات اآلالف من األشخاص من دون تغطية إجتامع ّية .يف هذا السياق،
الجامعي مبرور
يحتفل مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» Hôtel-Dieu de France
ّ
مائة عام عىل تأسيسه خالل عام سيستغرق  13شه ًرا فيبدأ يف  2أيّار (مايو)  ،2022وهو
الفرنيس غورو  Gouraudوينتهي يف 27
تاريخ وضع أ ّول حجر أساس من ِق َبل الجرنال
ّ
أيّار (مايو)  ،2023تاريخ افتتاحه من ِق َبل الجرنال ويغان  .Weygandلقد ت ّم بالفعل
وضع برامج العديد من املناسبات االجتامع ّية ،واألكادمي ّية والطب ّية العلم ّية .ال يساورنا
ّ
شك يف أ ّن مختلف ال ِف َرق اإلداريّة ،والتمريض ّية والطب ّية التابعة ملستشفى «أوتيل ديو دو
فرانس» والتي تستقبل حواىل  20يف املائة من املرىض اللبنان ّيني وغري اللبنان ّيني ،ستعرف
الحيوي الذي كان يُدعى سابقًا مستشفى
كيف ّية املشاركة يف أعامل إعادة بناء هذا املجال
ّ
الرشق األدىن .إنّها لفرصة بالنسبة إىل رئيس الجامعة لصياغة كلمة شكر تجاه مئات
اليسوع ّيني ،والراهبات ،واألط ّباء ،واإلداريّني ،واملم ّرضات ومق ّدمي العناية الصح ّية الذين
ك ّرسوا أنفسهم لخدمة املستشفى وصنعوا اسمه؛ أو ّد أيضً ا أن أُثني عىل أعضاء ال ِف َرق
وأعب لها عن امتناين ،فهم أبطال األزمات الذين عالجوا آالف الجرحى الذين
الحال ّية ّ
أُصيبوا من ج ّراء االحتجاجات خالل املظاهرات ،وانفجار مرفأ بريوت ،وجائحة كورونا.
الخامتة (الخواتيم)
والجامعي ،وإعادة بلسمة الجراح النفس ّية،
الفردي
أ .املقاومة ،واملواجهة ،وإعادة التفكري
ّ
ّ
والتج ّدد وإعادة البناء من أجل العيش بسعادة يف بيتنا اللبنا ّين ،هناك ثالثة أو أربعة
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مؤسساتنا ودولتنا .أي
مصطلحات ال تنفصل عن بعضها البعض من أجل إعادة إحياء ّ
موعد نها ّيئ لتجديد تص ّوراتنا يساهم يف تجديد رؤيتنا للعيش م ًعا .يف أحد املعامل الها ّمة
لآلداب اليونانيّة وهو تاريخ الحرب البيلوبونيزيّة ،نقل ثوسيديدس  Thucydideعن
بريكليس  Périclèsقوله هذا « :يف الواقع ال أحد غرينا يعتقد أ ّن اإلنسان غري املنخرط
يستحق أن يكون مواط ًنا مسامل ًا ،ولك ّنه مواطن عديم الفائدة .نتدخّل
يف السياسة
ّ
جمي ًعا بشكلٍ
األقل من خالل تصويتنا أو حتّى من خالل
شخيص يف حكومة املدينة عىل ّ
ّ
تقديم اقرتاحاتنا ».تبقى كلامت بريكليس كلامتنا ،حيث أحثّ شبابنا عىل االنخراط
يف الحياة العا ّمة ،ليس كمجموعات منغلقة عىل هويّتها أو طائفتها ،ولكن كمواطنني
أفراد يتشاركون قناعات مشرتكة مع اآلخرين .ال تقبلوا أن يفكّر أحد مكانكم .ارفضوا
توتاليتاري .ارفضوا ،باسم كرامتكم ،أي استحواذ قاتل لحريّتكم .لكن ،قبل
أي منطق
ّ
كل يشء ،احذروا من أي إيديولوجيّة ال تقوم عىل أساس إنسا ّين ،فهي تفتح الباب أمام
ّ
املحسوبيّة الزبائنيّة والتبعيّة .إنّها عد ّوة الحريّة اإلنسانيّة ،ولهذا فهي قادرة عىل جعل
خاص ،بفضل
أي مجال ينحرف عن مساره .لقد إهت ّمت جامعة الق ّديس يوسف بشكلٍ ّ
الخاص  93من مجلّة  Travaux et Joursحول قانون
كليّة الحقوق ،بنرش العدد
ّ
املعني بعيوبه ونواقصه لنقول إنّنا مدركون لحدوده .إال أ ّن هذا األمر ال مينعنا
االنتخابات
ّ
الوطني الذي يرغب يف وجود بلدنا كام أردناه يف
بحق التصويت وفقًا لوعينا
من التمتّع ّ
ّ
العام  .1920التصويت هو جزء ال يتج ّزأ من واجبات املواطن لدرجة أ ّن بعض البلدان،
مثل بلجيكا وأسرتاليا ،تفرض غرامة عىل أولئك الذين ال يشاركون يف االقرتاع العا ّم .يف هذا
االقتصادي الذي يؤ ّديه االنتشار اللبنا ّين من أجل مساعدة
اإلطار ،كيف ال نق ّدر الدور
ّ
إقتصادي يسعى أيضً ا إىل االرتقاء بلبنان إىل مرتبة الدول الحديثة
لبنان الجغرا ّيف .إنّه دور
ّ
والدميقراط ّية التي تضمن رفاه شعوبها وتحفظ كرامتها من ّ
الذل!
ب .من أجل ترسيخ مكانتنا بشكلٍ أفضل كجامعة يف لبنان ومن أجل لبنان ،ومنحها
مجلسا أعىل،
الوسائل للمقاومة ومواصلة مه ّمتها ،أنشأت جامعة الق ّديس يوسف مؤ ّخ ًرا
ً
أو باللغة األمريكيّة الشائعة مجلس أمناء مز َّود بسلطة تداوليّة ،حيث إنّه جزء ال يتج ّزأ
فيتول دور الدعم واملرافقة والتدقيق وات ّخاذ القرار يف بعض
ّ
من الجامعة وحوكمتها،
وخاص ًة يف املجاالت األخالقيّة ،واإلداريّة ،واملاليّة ،واالقتصاديّة.
املجاالت،
ّ
ج .نعم ،إ ّن الرهبنة اليسوع ّية تح ّرك جامعتنا ،أي الرتبية اإلغناط ّية املستوحاة من رؤية
كل البعد عن كونها تقليديّة أو مج َّرد
مسيح ّية للعامل واإلنسان .لكن هذه الرؤية بعيدة ّ
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رؤية مد َّونة يف الكتب .إنّها ت ُخفي ديناميك ّية تط ّور دائم .تظهر قيمتها التكيف ّية اليوم
بوضوح مع الثورة التكنولوج ّية التي نشهدها .ميكن أن تساعدنا الروبوتات وعلوم البيانات
االصطناعي بشكلٍ كبري يف الحياة اليوميّة ويف الرتبية أيضً ا .لقد إختارت جامعة
والذكاء
ّ
التكنولوجي من خالل الربامج الرقميّة الجديدة عىل
الق ّديس يوسف بحزم مسار التق ّدم
ّ
كل تكنولوجيا عىل مخاطر االنزالق .إذا
الرغم من الدمار الذي لحق ببلدنا .تنطوي ّ
الطب
كان هناك مجال ميكن فيه للذكاء
االصطناعي أن يساعد اإلنسان فهو بالتأكيد يف ّ
ّ
والتخصصات االجتامعيّة الطبيّة ويف العلوم االقتصاديّة واإلداريّة أيضً ا .إذا كان هناك
ّ
االصطناعي عىل مخاطر عىل اإلنسان ،فهو بالتأكيد يف
مجال واحد ينطوي فيه الذكاء
ّ
مجال املراقبة البوليسيّة للسكّان .سيكون عىل األجيال الشابّة أن تبقى يقظة سياسيًّا يف
مواجهة أي انجراف يه ّدد الحريّات .ومع ذلك ،نحن سعداء للغاية الختيار رشكة دوليّة
قوي يف بريوت ،إلدارة حركة الشحن يف مرفأ بريوت
مثل  CMA CGMالتي لها وجود ّ
وألنّها خطّطت لتنفيذ الحوكمة اإللكرتونيّة لهذا املرفأ من أجل استعادة أيّام مجده
وبالتايل تطوير منوذج حوكمة الكرتونيّة صالح لإلدارة اللبنانيّة بأكملها.
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أصدقاءنا ،س ّيدايت وساديت األع ّزاء،
لوال مدينتَي بريوت والقاهرة ،ودينام ّيتهام يف القرن التاسع عرش ،ومن دون والدة جامعة
الق ّديس يوسف يف بريوت والجامعة األمريك ّية يف بريوت ،ملا استطاعت النهضة العرب ّية
أن تصل إىل النتائج السعيدة املتوخّاة ،مبا يف ذلك املعرفة للجميع ،والدولة الحديثة
واملواطنة للجميع .لقد لعبنا دو ًرا رائ ًدا يف هذه النهضة التي استطاعت أن ت ُفرز إنسانًا
جدي ًدا إالّ أنّه فشل يف تغيري املجتمع من العمق ،واستطاع أن يفرض نفسه عليها .أدعو
شبابنا للقيام بنهضة جديدة ،بثورة ثقاف ّية أصيلة من شأنها أن تح ّرر الفرد من االنتامء
الوطني
التقليدي املنغلق عىل نفسه وتجعله فخو ًرا مبواطنته وباين مجتمعه
الجامعي
ّ
ّ
ّ
طوباوي ولك ّنه ال ينتمي إىل عامل الخيال ! ومن
مبختلف أشكاله .نعم ،إنّه خطايب ،خطاب
ّ
كان ليقول إ ّن حياة األوطان ميكن أن تتحقّق من دون أحالم .لبنان املواطنني املتساوين
واإلخوة الذين يحميهم القانون نفسه هو مرشوعنا للغد.
يف الختام ،ألتفت م ّرة أخرى إىل شبابنا ،شباب الجامعة وإىل شباب البلد ،كام أتو ّجه إىل
التوتاليتاري .فهو يف الظاهر يبدو
البالغني ،وأو ّد أن أقول لهم  :م ّرة أخرى احذروا الخطاب
ّ
تعبوا عنها.
مطمئ ًنا ألنّه يوحي لكم أ ّن هناك من يعتني بتلبية احتياجاتكم حتّى قبل أن ّ
اهربوا من الشعبويّة .إنّها ليست حتّى باإليديولوجيّة .إنّها ف ّخ شيطا ّين مينعكم من أن
تكونوا كام أنتم .فلنحافظ عىل لبنان وهويّته املتجذّرة يف أرضه مثل أرزه الذي يبلغ من
العمر ألفي عام .فعىل هذه األرض ،اختار اليسوعيّون ،الذين يحتفلون بالذكرى ال500
لجرح املحبّة الذي أصاب الق ّديس إغناطيوس ،أن يستق ّروا يف هذه البالد ليمنحوا هذه
األرض شهداء مثل خ ّريج جامعتنا السابق األب نيكوالس كلوترز Nicholas kluiters
ملف دعوى تطويبه يف بريوت والفاتيكان .أع ّزايئ الشباب ،الوطن كلّه
الذي ت ّم حديثًا فتح ّ
يرى فيكم أمل الغد .لبنان الغد هو أنتم .ال تبيعوه من أجل مصالح خارجيّة أو من أجل
شهوة السلطة .لقد نقلنا إليكم ما تلقّيناه .اعرفوا كيفيّة االستفادة منه بشكلٍ جيّد من
أجل الصالح العا ّم للجميع.
أصدقايئ األع ّزاء ،األزمة تجعلنا غري مرتاحني ،وت ُغرق الكثري من الناس يف الخوف ،وتخنق
خاصة يف قادتنا السياس ّيني غري القادرين عىل إيجاد الحلول
طاقاتنا ،وتجعلنا نفقد الثقةّ ،
الصحيحة أو إذا وجدوا أيًّا منها فهو ليك يسيطروا عىل اآلخرين .يف هذا العام ،2022
العام الـ 147لوجود جامعة الق ّديس يوسف ،وقبل ثالث سنوات من الذكرى الـ،150
نرى جامعة الق ّديس يوسف ق ّوة أكادمي ّية واجتامع ّية مندفعة نحو املستقبل من أجل
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املساهمة يف إعادة إعامر بلدنا ،وقوة رجاء بأ ّن لبنان هذا مدع ّو أكرث من البلدان األخرى
ألن يعيش ويُ َتجم إىل األفعال ،إىل قيم العيش م ًعا ،والحريّة املسؤولة ،والدميقراط ّية،
واحرتام الدولة وقوانينها ،والعدالة للجميع ،واإلميان بالله وبقدراتنا اإلبداعيّة .أختتم
كلمتي بهذه الشهادة التي أدىل بها سيادة املطران غولنيش  ،Gollnischاملدير العا ّم
لجمعيّة عمل الرشق « : L’Œuvre d’Orientجامعة الق ّديس يوسف هي واحدة
طلبها
طلبها وقدامى ّ
من أه ّم الجامعات يف لبنان ،ال بل يف الرشق األوسط ؛ من خالل ّ
ومعلّميها ،تشكّل ق ّوة دافعة أساسيّة للحياة اللبنانيّة االقتصاديّة ،والثقافيّة ،وللعالقات
رضرت بش ّدة من االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت،
بني األديانّ .
بكل بساطة ،مبا أنّها ت ّ
12
تستحق املساعدة لتبقى جامعة الق ّديس يوسف .
ومن خالل األزمات املتالحقة ،فهي
ّ
الشهادة الثانية أدىل بها الصحفا ّيف واملفكّر الكبري جورج نقّاش الذي قال « :هنا ،يف جامعة
الق ّديس يوسف ،متّت تنشئة مئات الرجال من املحامني والعلامء واملهندسني واألطبّاء
كل م ّرة يت ّم فيها
الذين قاموا ،يف ثالثة أجيال ،بإعادة تكوين لبنان لجعله دولة ووط ًنا ...يف ّ
كل م ّرة يتحقّق فيه إنجاز عمل جديد ،يف مكان ما يف
إنشاء مستشفى أو بناء جرس ،ويف ّ
لبنان ،ونشهد عىل قيام األعامل خرييّة ،وإرساء العدالة ،ووتأمني الص ّحة ،تتّجه أفكارنا نحو
ونعب له عن امتناننا ،هذا املنزل الحاوي للجميع أال وهو جامعة الق ّديس
هذا البيتّ ،
13
يوسف»...
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