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روزيت فاضل

ت��ح��ول ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ل��م��ي ال��ع��ال��م��ي 
العلوم  ل��ت��ق��دم  اللبنانية  للجمعية 
وجامعة القديس يوسف بالتعاون 
م����ع ال���م���ج���ل���س ال����وط����ن����ي ل��ل��ب��ح��وث 
الباحثين  ل��ت��الق��ي  مختبرا  العلمية 
وفرصة للمطالبة باستحداث مهنة 
الباحث العلمي المتفرغ في الجامعة 
وت��خ��ف��ي��ف ع���دد س���اع���ات ت��دري��س��ه 

لينكب على عمله.
برزت في مسار جلسات المؤتمر 
ك����ف����اي����ات م���ح���ل���ي���ة ب���ح���ث���ي���ة ي���ج���در 
اإلس���ت���ع���ان���ة ب��ه��ا ب�����داًل م���ن ال��خ��ب��راء 
ب��ح��وث مشتركة بين  األج��ان��ب ف��ي 
القطاعين الخاص والعام والنقابات 
وال������وزارات ال��ع��ش��ر ال��م��ش��ارك��ة فيه، 
وه���ي اإلع�����الم، ال��ص��ن��اع��ة، ال���زراع���ة، 
ال���خ���ارج���ي���ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن، ال��ت��رب��ي��ة 

الطاقة  ال��ب��ي��ئ��ة،  ال��ع��ال��ي،  والتعليم 
والمياه والصحة العامة. 

للمؤتمر  الختامية  الجلسة  ف��ي 
ال���ت���ي رع���اه���ا وزي���رال���ث���ق���اف���ة ري��م��ون 
األب  الجامعة  رئيس  دع��ا  عريجي، 
سليم دكاش اليسوعي في كلمته 
إل������ى "ت����ط����وي����ر م���ن���ص���ة ألص����دق����اء 
وأعلن  ل��ب��ن��ان".  ف��ي  العلمي  البحث 
أن "ث��م��ة م��ه��م��ة ع��ل��ي��ن��ا ال��ق��ي��ام بها 
وهي أن نصنع الدراسات الحديثة 
ع���ن ال��ع��ل��وم ف���ي س��ي��اق��ن��ا ال��ل��ب��ن��ان��ي 
وال����ع����رب����ي، ب��ت��ب��ي��ان م����ا ج��ل��ب��ت��ه م��ن 
دراس����ات ح��اس��م��ة، ول��ك��ن أي��ض��ًا ما 

تجهله هذه الدراسات". 
أما عريجي فقال: "ما الغاية من 
ت��ن��ظ��ي��م م��ؤت��م��رك��م س���وى السعي 
ل�������ت�������دارس م������ا ي����ع����ت����رض س��ب��ي��ل 
ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
م��ن توجهات  وم��ا يستوجُبه ذل��ك 
أك��ادي��م��ي��ة وإن���م���ائ���ي���ة". وأك����د أن 
"ك����س����ر ال���ج���م���ود ال���ع���ل���م���ي ي��ك��ون 
ًا م��ن  ل����م����ج����ت����م����ٍع ب����ك����ام����ل����ه، ب����������دء
ال��م��درس��ة، وال��ج��ام��ع��ة وص����واًل إل��ى 
م���ؤس���س���ات ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب��م��ا 
التدريجي  التضييق  م��ن  يمكننا 
ل��ف��ج��وة ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي ال��ق��ائ��م��ة 

بيننا وبين الغرب".
ع��ل��ى ه���ام���ش ال���م���ؤت���م���ر، أك���دت 
ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ب��ح��ث 
العلمي في جامعة القديس يوسف 
ال���ب���روف���س���ورة دوال ك����رم س��رك��ي��س 
ل����"ال���ن���ه���ار" ان ال��ج��ام��ع��ة ت��ض��ع في 
العلمي  ال��ب��ح��ث  تفعيل  أول��وي��ات��ه��ا 
في كلياتها، مشيرة إلى أن المؤتمر 
ي���وم خ���اص للبحوث م��ن جملة  ه��و 
أيام خاصة للبحث العلمي تنظمها 

الجامعة على مدار السنة.
الجمعية  رئيس  ن��وه  من جهته، 
البروفسور  العلوم  لتقدم  اللبنانية 
ن��ع��ي��م ع��وي��ن��ي ل���"ال��ن��ه��ار"ب��ال���1990

م��ن  أج���ن���ب���ي���ًا  م���ن���ه���م 370  ب���اح���ث���ًا 
إيطاليا  ك��ن��دا،  المتحدة،  ال��والي��ات 
وب���ري���ط���ان���ي���ا ال����ذي����ن ق����دم����وا ض��م��ن 
للمؤتمر.  ملخصًا  بحثية 490  فرق 
أع��ده��ا  بحثية  أوراق  ع��ن��د  وت��وق��ف 
وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  أك���ادي���م���ي���ون 
ال��ب��ي��ئ��ة م���ث���اًل، ع���ن ت���ل���وث ال���ه���واء، 
وأوراق أخرى تناولت سالمة الغذاء 

ال��ص��ن��اع��ة،  وزارات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وشدد  واإلقتصاد.  البيئة  الصحة، 
القطاعات  أن هدفنا تحسين  على 
من خالل مساندة الدولة والنقابات 
وال�����ق�����ط�����اع ال������خ������اص ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن 

اللبنانيين. 
ب�����������دوره، ش�������دد األم�����ي�����ن ال����ع����ام 
العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس 
أن  ل�"النهار"  حمزة  معين  الدكتور 
"ل���ق���اء ال��ب��اح��ث��ي��ن ف���ي ت��خ��ص��ص��ات 
م��ت��ش��اب��ه��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ه����و ل��ل��ع��م��ل 
م��ع��ًا وت��ح��ق��ي��ق إن����ج����ازات ل��م��ج��اب��ه��ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات ف��ي البيئة 
وال��ط��اق��ة، ال��م��ي��اه ال��م��ب��ت��ذل��ة، األم��ن 
ال��غ��ذائ��ي،اإلب��ت��ك��ار ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
ع��ل��وم اإلن��س��ان واإلج��ت��م��اع، الصحة 
ال���ع���ام���ة وس�����واه�����ا. واع���ت���ب���ر ان م��ن 
الممكن اإلستعانة بكفايات بحثية 
ال����وزارات  دع��م  على  ق���ادرة  لبنانية 
ومؤسسات القطاع العام والخاص.

خ���ت���ام���ًا، م���ن���ح رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال����ب����روف����س����ور ع���وي���ن���ي ب���م���ش���ارك���ة 
دكاش وحمزة وسركيس وعريجي 
ميداليات تقديرية ألفضل تقديم 
ش���ف���ه���ي ل���ل���ب���اح���ث���ي���ن، وه������م ب���الل 
ال����ق����ادري م���ن ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
الدولية، إيمان شعبان من الجامعة 
جامعة  من  دي��ب  الياس  اللبنانية، 
القديس يوسف، كريستال الفحل 
ال��ل��وي��زة ميشال  م��ن جامعة س��ي��دة 
ط��ب��ي��ب م���ن ال��ج��ام��ع��ة األن��ط��ون��ي��ة، 
ن��زارح��ري��ري م��ن ال��ق��دي��س يوسف، 
ودي������ع س���ك���اف م����ن ج���ام���ع���ة ال�����روح 
ال���ك���س���ل���ي���ك وج���ام���ع���ة  ال�����ق�����دس - 
ال����ق����دي����س ي�����وس�����ف. ك���م���ا م��ن��ح��ت 
الجمعية ميدالية تكريمية ألفضل 
م��ل��ص��ق ل���م���وض���وع���ات خ���اص���ة وه��م 
كوثر بريش من الجامعة األميركية، 
ج��وي��س روح���ان���ا م���ن ج��ام��ع��ة ال���روح 
ن��ادر من القديس  القدس، جويل 
يوسف، جويس خير من القديس 
يوسف، ميراي مكاري من اللبنانية 
الدولية، فيفيان توما من القديس 
الجامعة  من  الحاج  وريمون  يوسف 

اللبنانية. 
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