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 عن العمق التاريخي والرسالة التربوية  AUBسليم دكاش حاضر في ال

  وآفاق المستقبل لألميركية واليسوعية 

 
محاضرة تذكارية  (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت (AMPL) نظم برنامج أنيس الـمقدسي لآلداب

األب البروفسور سليم دكاش اليسوعي، بحضور  (USJ) يوسف في بيروتألقاھا رئيس جامعة القديس 
رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري وعدد من عمداء وأكاديميي وموظفي الجامعتين، 

في قاعة محاضرات كوليدج ھول في حرم الجامعة األميركية في  2017تشرين الثاني  8مساء األمس 
 .بيروت

  
مج أنيس الـمقدسي لآلداب في الجامعة االميركية في بيروت إلى تعزيز ودعم الحوارات المتعددة ويھدف برنا

التخصصات، مع االنفتاح على أشكال وتقاليد ثقافية مختلفة في دراسة اآلداب والعلوم اإلنسانية، تماشيا مع 
طوير الدراسات األدبية النھج الواضح في أعمال الباحث أنيس المقدسي. ويعمل البرنامج على تشجيع وت

واإلنسانية في الجامعة األميركية في بيروت، وتعزيز التبادالت الفكرية بين أعضاء الدوائر المختلفة، 
وطالبھا، والباحثين الزائرين، والقيام بأنشطة توعية باالشتراك مع مختلف المؤسسات األكاديمية والثقافية في 

حدث، قال مدير برنامج أنيس الـمقدسي لآلداب الدكتور نادر البزري لبنان والخارج. وفي تعليق له عن ھذا ال
للجامعة األميركية في بيروت،  150"تأتي فكرة دعوة البروفسور دكاش كذلك بعد االحتفاالت بالذكرى ال 

لجامعة القديس يوسف. الجامعتان تاريخيتان رائدتان في المشرق والمنطقة، وانضواؤھما في  140والذكرى 
ً من  290أكاديمي افتراضي في بيروت ھو في حد ذاته مناسبة ملھمة للتفكير في ما مجموعه تحالف  عاما

 ".التجارب البارزة في التعليم العالي، ومن التفكير في آفاق مستقبل يتجلّى في ميراثھما النيّر
  

جامعة األميركية أما الدكتور خوري فشدد في كلمة ترحيب عرف فيھا عن المحاضر، على أنه بالنسبة له ولل
في بيروت، "عمل األب دكاش كشريك حيوي في عملية تقييم وتسخير وتحسين البرامج التعليمية في لبنان، 
والتي ربما يوما ما قريبا وألول مرة منذ أجيال، فإن شباب األجيال القليلة القادمة الموھوب والواعي 

عدم الھجرة، ولكن أن يعيش حياة كاملة في  والمتنوع، سوف يكون قادر على األقل أن ينظر في إمكانية
المجتمع ھنا في لبنان وفي العالم العربي، حيث مستقبله قد يكون أكثر تشاركية وأكثر ضمانا." وأضاف، "لقد 



كان حقا نموذجا للتعاون يحتذى به، ومع قيادته نحن نبني عالقات متينة سنعلنھا بشكل أكثر رسميا في كانون 
تين ولكن في نھاية المطاف سوف تأتي لتشمل ما ھو لألسف عدد محدود من مؤسسات الثاني، بين الجامع

التعليم العالي ذات النوعية الحقيقية حتى نتمكن من المساعدة بإرشاد خيارات األجيال القادمة بطريقة شفافة." 
ؤسسة، سيكون سعيدا ثم قال "أظن أن الدكتور أنيس المقدسي العظيم، أحد العلماء البارزين في تاريخ ھذه الم

جدا لرؤية محاضرة األب دكاش. لبنان، في اعتقادي سوف يمضي قدما في ھذه الظروف الصعبة، فقط بقدر 
ما ستمضي قدما الجامعة األميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف، وبقدر ما تستمر صالتنا العميقة، 

 ".وبالتالي الفرص الثقافية لشعوب ھذا الجزء من العالم
  
بدأ دكاش بإلقاء محاضرته بعنوان "الجامعة األميركية والجامعة اليسوعية في بيروت، العمق التاريخي  ثم

لرسالتيھما التربويّة وآفاق المستقبل". وانطلقت المحاضرة من تأسيس الجامعتَين وشملت خمسة أجزاء: إنشاء 
، وجامعة القديس يوسف في 1866عام المؤسستين كرمز للتعليم العالي (الجامعة األميركية في بيروت في ال

). نقاش حول شخصيات نموذجية من كل جامعة (الدكتور كورنيليوس فان دايك من الجامعة 1875العام 
األميركية في بيروت، والكاھن الكلداني اليسوعي األب لويس شيخو من جامعة القديس يوسف). ودور 

حترام والتضامن والتعاون بين الجامعتين خالل الحرب الجامعتَين في تعزيز اللغة العربية وتخصصاتھا. اال
اللبنانية. دور الجامعتَين في النھضة الفكرية في المنطقة، وربط الشرق مع الغرب وتثبيت القومية العربية؛ 
وأخيرا، مناقشة التحديات الحالية والمقبلة التي تواجه التعليم العالي والمنطقة: ترسيخ المواطنة؛ والحفاظ على 

علوم اإلنسانية، والتراث، واللغة العربية؛ وااللتزام بالتعليم الجيد؛ وتفعيل نتائج البحوث في مجال التنمية ال
 .البشرية

  
وتحدث دكاش عن التطور والتوسع بالتوازي بين المؤسستين في المعاھد وتفاعالتھا مع االلتقاء على 

والمنطقة. وتحّدث عن األخالقيات المشتركة بين مساريھما ومواصلة التعاون لصالح المؤسستَين ولبنان 
الجامعتين، مثل التميز واإلنسانية والحوار واالحترام والحفاظ على التراث والتنوع والخدمة وحرية الفكر 
والتعليم الليبرالي، وقال أن العالقة بين المؤّسستين على مر السنين تميّزت بالحوار واالحترام والتماثل، وليس 

واضاف ان المھمة المشتركة لكلتا المؤسستين كانت دائما التنمية بشرية واالقتصادية واالجتماعية  المنافسة.
والفكرية لمجتمعاتنا. وقال أنه قد قّدمت الجامعتان مساھمات كبيرة في مختلف المجاالت منذ إنشائھما وعلى 

ؤولية كبيرة على جامعاتنا وعلى الرغم من التحديات المحلية والوطنية واإلقليمية. وأضاف أنه تترتّب مس
نظام التعليم العالي ككل الستكمال وتجديد ما أنجزته الجامعة األميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف 

 .على مر السنين في لبنان والعالم العربي
  

، وھو 2012واألب البروفسور دكاش ھو الرئيس السادس والعشرون لجامعة القديس يوسف منذ أول آب 
ل الدكتوراه في الفلسفة والدكتوراه في العلوم التربوية، والماجستير في الالھوت والفلسفة. وھو باحث يحم

بارز، وھو مؤلف ومترجم لعدة كتب ومنشورات، باإلضافة إلى المئات من المقاالت المكتوبة باللغة العربية 
سريانية والفلسفة األخالقية والسياسية والفرنسية واإليطالية واإلنكليزية في مجاالت التربية والروحانية ال

للحياة الكنسية في الشرق األوسط، والدراسات اإلسالمية، وتالقي الثقافات، والحوار بين األديان. ودكاش ھو 



االسالمي وعضو في المجلس التنفيذي لالتحاد العالمي  –رئيس تجمع الصداقة اللبناني للحوار المسيحي 
 .2017لس المدراء ونائب الرئيس للوكالة الجامعية للفرانكوفونية للعام للجامعات، وھو نائب رئيس مج
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


