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اليسوعية اختتمت مؤتمرها بطرح تحديات:
الوفاء للتقاليد الكاثوليكية واالنفتاح عربيًا

يوسف  ال��ق��دي��س  ج��ام��ع��ة  اختتمت 
عنوان:  ال��ذي حمل  مؤتمرها  اع��م��ال 
"جامعة يسوعية في الشرق االوسط: 

ما هو دورها؟ وما هي رسالتها؟".
وتميز اليوم الختامي من المؤتمر 
دول  م����ن  م���ح���اض���را   15 ب���م���ش���ارك���ة 
واسبانيا  فرنسا  م��ن  سيما  ال  ع���دة، 
المتحدة  والهند وبلجيكا والواليات 

والبحرين وقطر ولبنان.
وت����وزع����ت ال����ن����دوات ع��ل��ى م��ح��اور 

ثاثة اساسية:
ال��ي��س��وع��ي��ة في  ال���ج���ام���ع���ات   – 1
البروفسور  المحور  ه��ذا  ادار  العالم: 
الوساطة  برنامج  جوزف مايا )مدير 
المعهد  ف��ي  السياسية  وال��ج��غ��راف��ي��ا 
ال�����ع�����ال�����ي ل����ل����ع����ل����وم االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
وال���ت���ج���اري���ة، ف���رن���س���ا(، وش�����ارك فيه 
ك����ل م����ن ال����ب����روف����س����ور اي������ف ب��ول��ي��ه 
)رئيس جامعة نامور، بلجيكا( الذي 
ت���ح���دث ع���ن "ج��ام��ع��ة ي��س��وع��ي��ة في 
ف��ي حين  ل��م��اذا وك��ي��ف؟".  بلجيكا: 
ماريا  األب جوزيه  البروفسور  تناول 
غ��ي��ب��رت أوس�����ان ال��ي��س��وع��ي )رئ��ي��س 
اسبانيا(  بيلباو،   – دوس��ت��و  جامعة 
في  اليسوعية  "ال��ج��ام��ع��ات  م��وض��وع 
البروفسور ج��وزف  أوروب����ا". وت��ط��رق 
عون )رئيس جامعة نورث ايسترن، 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة االم��ي��رك��ي��ة( ال��ى 
اليسوعية  "الجامعات  ع��ن  الحديث 
االميركية".  المتحدة  ال��والي��ات  ف��ي 
بول  االب  بمداخلة  المحور  واختتم 
جامعة  )رئيس  اليسوعي  فرنانديز 

اك��زاف��ي��ه، ال��ه��ن��د( ال����ذي ح��اض��ر عن 
"ال���ج���ام���ع���ات ال��ي��س��وع��ي��ة ف���ي ال��ه��ن��د 

وآسيا".
2 – جامعة القديس يوسف في 
واالقليمي:  الفرنكوفوني  محيطها 
ت��ول��ى ال��ب��روف��س��ور اي��رف��ي��ه س��اب��وران 
)م��دي��ر مكتب ال��ش��رق االوس����ط في 
للفرنكوفونية(  ال��ج��ام��ع��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
المحور، وش���ارك فيه كل  ه��ذا  ادارة 
من البروفسور هنري العويط )مدير 
م��ؤس��س��ة ال��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي( م��ح��اض��رًا 
ع��ن "ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف بين 
اع��ت��م��اده��ا ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وت��ع��دد 
ال��ب��روف��س��ور غييوم ليته  ال��ل��غ��ة". أم��ا 
 – أس���اس  بانثيون  جامعة  )رئ��ي��س 
ب��اري��س ال��ث��ان��ي��ة، ف��رن��س��ا(، فتحدث 
ع���ن "ال��ج��ام��ع��ة ال��ي��س��وع��ي��ة ف���ي إط���ار 

الفرنكوفونية".
واخ��ت��ت��م ه���ذا ال��م��ح��ور ال��ب��روف��س��ور 
التنفيذي  )ال��رئ��ي��س  زي���ادة  نسيب 
المنازعات(  لتسوية  البحرين  لغرفة 
القديس  "جامعة  بعنوان  بمداخلة 
ي�����وس�����ف ف������ي ب����ع����ده����ا االق���ل���ي���م���ي 

والعربي".
3 – جامعة القديس يوسف في 
المحور  ه��ذا  أدار  اللبناني:  محيطها 
نجار،  ابرهيم  السابق  ال��وزي��ر  الثالث 
وت���ح���دث ف��ي��ه ال���وزي���ر ال��س��اب��ق زي���اد 
القديس يوسف  ب��ارود عن "جامعة 
محرك تغيير وتطوير"، والبروفسورة 
ف���ادي���ا ك���ي���وان )ال��رئ��ي��س��ة ال��ف��خ��ري��ة 
لمعهد العلوم السياسية في جامعة 

ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��ي ب���ي���روت( عن 
"ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي���وس���ف عنصر 
م����ق����اوم����ة ث����ق����اف����ي����ة"، واخ����ت����ت����م م��ع 
ال��ب��روف��س��ور ع��دن��ان األم��ي��ن )رئ��ي��س 
التربوية(  للعلوم  اللبنانية  الهيئة 
القديس  جامعة  "دور  عن  بمداخلة 

يوسف في التربية على المواطنة".
أم����ا ال��ج��ل��س��ة ال��خ��ت��ام��ي��ة ف��ت��ح��دث 
فيها الوزير السابق دميانوس قطار 
ل��غ��ده��ا"، وط��رح  ع��ن "رؤي���ة الجامعة 
أس���ئ���ل���ة أس���اس���ي���ة ع����ن ال����رب����ط ب��ي��ن 
الجامعة وتطور الشعوب وتقدمها"، 
ال��ج��ام��ع��ة  وم���ع���ت���ب���رًا أن "م��س��ت��ق��ب��ل 
م��ن��اط ب��ن��وع��ي��ة م��ع��ارف��ه��ا وب��ق��درت��ه��ا 
ع��ل��ى ت��ح��ف��ي��ز ال��ش��ب��اب واس��ت��م��راري��ة 
م������ص������ادره������ا وح�����ي�����وي�����ة ع����ق����ل����ه����ا". 
بيروت  ف��ي  الجامعة  رئيس  واختتم 
البروفسور األب سليم دكاش أعمال 
ال��م��ؤت��م��ر ب��م��داخ��ل��ة ح��م��ل��ت ع��ن��وان 
تواجهها  التي  التسعة  "التحديات 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي���وس���ف"، م��ع��ددًا 
إياها ومتوقفًا بالشرح والتدقيق في 
ك��ل ت��ح��د، وأب���رزه���ا ال��وف��اء للتقاليد 
وتنمية  واليسوعية،  الكاثوليكية 
ش���ع���ور االن���ت���م���اء، وال���ب���ق���اء ح��اض��ن��ة 
للقيم وللحريات، ومرحبة بالتعددية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة، واالن��ف��ت��اح 
ع��ل��ى ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي، واس��ت��م��راري��ة 
وام��ت��اك  واألم����ل،  والتفكير  التعلم 
ال��ت��ط��ور واإلب������داع، وتنويع  ش��ج��اع��ة 
م����ص����ادر ال���ت���م���وي���ل، وإي�������اء ال��ح��ي��اة 

الطالبية األهمية التي تستحقها".




