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"دورة لبنان" التحاد الجامعات العربية يف اليسوعية
التعليم العالي ودوره يف صياغة الفكر التنويري

ً
درعا تكريمية من أبو عرابي ودكاش.
بو صعب يتسلم

اس� �ت� �ض ��اف ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال� �ق � ّ�دي ��س
ي��وس��ف ف��ي ب �ي��روت ال � ��دورة ال� ��48
ّ
ل�ل�م��ؤت�م��ر ال �ع��ام الت �ح��اد ال�ج��ام�ع��ات
ّ
العربية ،لمناسبة احتفالها بالعيد
ال � �� 140لتأسيسها .ورع ��ى ال ��دورة
ال � ُ�م �س� ّ�م ��اة "دورة ل �ب �ن��ان" رئ�ي��س
ّ
مجلس ال��وزراء ممث ًال بوزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
ّ
ف ��ي ح �ض��ور األم �ي ��ن ال �ع ��ام الت �ح��اد
الجامعات العربية الدكتور سلطان
أبو عرابي العدوان ،وجمع من الوزراء
وال � �ن� ��واب ال �ح��ال �ي �ي��ن وال �س��اب �ق �ي��ن
والسفراء والديبلوماسيين العرب
واألج� � � ��ان� � � ��ب ،وع � � � ��دد م � ��ن رؤس � � ��اء

(ميشال صايغ)

ّ
ال �ج��ام �ع��ات وم �م��ث �ل �ي �ه��م ،وع� �م ��داء
ومديرين.
ك�ل�م��ة ت��رح�ي�ب� ّ�ي��ة ل �م �ق� ّ�دم الحفل
أن � � �ط � ��وان س � ��الم � ��ة ،ت �ل �ت �ه��ا ص ��الة
ّ
ّ
مسيحية ،ثم
إسالمية ّ –
مشتركة
كانت كلمات لكل من البروفسور
ّ
ّ
اليسوعي ،الدكتور
سليم دك��اش
ماهر سليم (رئيس ال��دورة ال� ،47
ورئ�ي��س جامعة ال�ش��رق األوس ��ط)،
ّ
رئ�ي��س االت �ح��اد ال��دك �ت��ور سلطان
أب � ��و ّع� ��راب� ��ي ،وال � ��وزي � ��ر ب� � َ�و ص �ع��ب.
وتخلل الجلسة تسليم َعلم الدورة
ّ
الى دكاش رئيس الدورة الحالية،
ث��م ك��ان��ت محاضرة للوزير األسبق

غ� �س ��ان س ��الم ��ة ب � �ع � �ن ��وان" :ك �ي��ف
يصبح تعليمنا العالي أعلى؟".
ّ
وف��ي كلمته ،س��أل دك��اش ،هل
لجامعاتنا ال�ع��رب� ّ�ي��ة َدور ف��ي إخ��راج
مجتمعاتنا م��ن األزم� ��ات ال�ح��ال� ّ�ي��ة؟
ه ��ل ل �ج��ام �ع��ات �ن��ا َدور ف ��ي ص�ي��اغ��ة
ف �ك��ر ت �ن��وي� ّ
�ري ي �س��اع��د ف��ي إط��الق
ٍ
ّ
ن �ه �ض��ة ع ��رب � ّ�ي ��ة إس ��الم ��ي ��ة ث��ان �ي��ة
ً
ّ
أتتحمل جامعاتنا بعضا
وث��ال�ث��ة؟
ّ
المسؤولية في انفالت الغرائر
من
وال�ض�غ��ائ��ن وت�ع��زي��ز االن�ق�س��ام��ات،
بدل العمل على إرساء قواعد حسن
ال�ت�م�ي�ي��ز وال� � ��رأي األص� �ل ��ح وال �ن �ق��د
ال��ذات� ّ�ي ال�م�س�ت�م� ّ�ر ،وع �ل��ى ال��وح��دة
والمشاركة؟".
وعدد الدكتور سليم المبادرات
ال� �ث ��الث ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا ج��ام �ع��ة
الشرق األوسط خالل توليها رئاسة
ّ
وتبناها المؤتمر،
ال ��دورة السابقة
ّ
وه � ��ي :م� �ب ��ادرة ال �ن �م��وذج ال �م��وح��د
ّ
العربية ،ومبادرة
لحوكمة الجامعات
ت��دري��س م� � ّ�ادة ال �ق��دس ،وم �ب��ادرة
ّ
"التنال العربي".
ّ ّ
وق � ��ال أب� ��و ع� ��راب� ��ي" ،إن ات� �ح ��اد
ال�ج��ام�ع��ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة ،ك��ان��ت نشأته
من بيروت العام  ،1964نتيجة لقاء
ّ
العربية
لعدد من رؤس��اء الجامعات
ال� ��ذي� ��ن اج� �ت� �م� �ع ��وا آن� � � ��ذاك ل�ب�ح��ث
التعليم العالي في الوطن
مشكالت
ّ
ّ
ال �ع��رب� ّ�ي" .وت��وق��ف عند التحديات
ّ
ّ
التعليمية
المؤسسات
التي تواجه
ّ
العربية" ،ما يستوجب منا التطوير
ّ
معطيات
والتحديث بما يتواءم مع
ّ
ومستجدات العصر الجديد".
م��ن ج�ه�ت��ه ،اش ��ار ب��و ص�ع��ب في
التربية والتعليم
كلمته الى ان وزارة ّ
العالي في لبنان تتطلع ال��ى جعل
الجودة في اس��اس التعليم العالي
عبر ان�ش��اء مؤسسة مستقلة لهذا
الغرضّ .
وشدد على ضرورة تطبيق
ق ��ان ��ون ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ال �ج��دي��د
والتزام معاييره .واشار الى الجهود
ال� � ��ذي ي �ج��ب ع �ل��ى ال� �ج ��ام� �ع ��ات ان

تؤديها من اجل استنباط األفكار
التي تحمي شبابنا.
واس� �ت� �ح� �ض ��ر ال � ��وزي � ��ر ال �س��اب��ق
البروفسور غسان سالمة سنوات
ت��دري �س��ه ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
يوسف خ��الل ال�ح��رب "احيانا في
المالجئ واألق�ب�ي��ة" ،وتحدث عن
ت �ج��رب��ة ش �خ �ص �ي��ة ح �م �ل �ت��ه ل�غ�ي��ر
جامعة في لبنان والعالم ،تخوله
ط ��رح اح� ��وال ال �ج��ام �ع��ات ال�ع��رب� ّ�ي��ة
وق �ض��اي��اه��ا ع�ل��ى ش�ك��ل مجموعة
تحديات ،تبدأ ب��ال��زي��ادة الهائلة
ف��ي ع��دد ط��ال�ب��ي التعليم ال�ع��ال��ي
وارتفاع عدد الجامعات بالتوازي
مع زي��ادة الطلب ،ال�ث��ورة الهائلة
ال� �م� �ت� �ع ��ددة ال� �ب� �ع ��د وال �ع �ظ �ي �م��ة
ال� �ن� �ت ��ائ ��ج أي ال� � �ث � ��ورة ال ��رق �م � ّ�ي ��ة
واث ��ره ��ا ف ��ي ش �ي��وع ال �ت �ع �ل �ي��م م��ن
ب� �ع ��د .وال� �ث ��ال ��ث ه ��و ت� �ح ��دي رف��ع
النوعية كجهد م�س�ت��دام .وق��ال:
"ن ��درك جميعا ال�م�ع��اي�ي��ر القابلة
للجدل ال�ت��ي يلجأ اليها اصحاب
التصنيفات من امثال شانغهاي
والتايمز وغيرها ،لكن معطى بات
ثابتا امام أعيننا وهو غياب شبه
ع �م��وم��ي ل �ل �ج��ام �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة عن
المراكز األلف األولى في كل هذه
التصنيفات".
ووزع� ��ت ج��ائ��زة ال �ب��اح��ث ال�ع��رب��يّ
المتميز في مجال ُ
ّ
ّ
األساسية
العلوم
ّ
ّ
والهندسية إل��ى ك��ل م��ن الدكتور
أسامة غ��ازي صالح الخواجة (قسم
ال �ف �ي��زي��اء-ك �ل� ّ�ي��ة ال� �ع� �ل ��وم -ج��ام�ع��ة
اإلم� ��ارات) ،وال��دك�ت��ور ع�م��اد الدين
أح �م ��د ال �ع �م��ري (ق �س ��م ال �ف �ي��زي��اء-
جامعة السلطان قابوس).
وق � ّ�دم رئ�ي��س ج��ام�ع��ة ال�ق� ّ�دي��س
ّ
الخاصة
ي��وس��ف م�ي��دال� ّ�ي��ة الجامعة
ب��ال �ع �ي� ّ�د ال � � � �� 140ع �ل��ى ت��أس�ي�س�ه��ا
إل��ى ك��ل م��ن ب��و صعب ،وأب��و عرابي
وسالمة .ومن جهته ّ
قدم أمين ّ
عام
ّ
االتحاد ً
ّ
تكريمية إلى بو صعب
درعا
وإلى رئيس الجامعة المضيفة.

