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”القديس يوسف“ تطلق برنامج ”جامعة للكل“

USJ     لقطة جامعة تتوسطها الحريري

صدى البلد  

أطلق مركز الدراسات الجامعّية 
في لبنان الجنوبي التابع لجامعة 
القّديس يوسف برنامج ”جامعة 
لمركز في صيدا  ا للكل“ في مقر 
في حضور رئيس الجامعة سليم 
ــاش اليسوعي ومديرة المركز  دك
دينا صيداني والنائبة بهّية الحريري 
وحشد من اصدقاء المركز. يتوجه 
هذا البرنامج الى الشباب والبالغين 

في صيدا والجنوب، الراغبين في 
متابعة صفوف في اآلداب والسينما 
والمسرح وعلم النفس والوساطة 
. ميزة هذا  . الشخصي. لتطوير  وا
نــه ال يخضع  ا لبرنامج تكمن في  ا
تنمية  بل هدفه  لتقييم  لطّالب  ا

البعد الثقافي لديهم.

اختصاصات جوهرية
ــــرت صــيــدانــي بالهدفين  ذك
األساسيين التي تهدف الجامعة 
اليسوعّية الــى ابرازهما من خالل 
برنامج ”جامعة للكل“، وهما تشجيع 

الحياة األكاديمّية والفكرّية والثقافّية 
لجنوبي  ا ن  لبنا فــي  عّية  واالجتما
لــمــوارد  ا والمساهمة فــي تطوير 
البشرّية في هذه المنطقة. وبعدما 
ــارت إلــى أهمّية االختصاصات  أش
المتوفرة في المركز، من إدارة وعلم 
اداري وأدب فرنسي وعلوم الحياة 
بالنسبة  واألرض-كيمياء حيوّية، 
للحاجات االجتماعّية واالقتصادّية في 
المنطقة، ذكرت صيداني بالتطوير 
المؤسساتي للعام الجامعي ٢٠١٥-
٢٠١٦ عبر تجهيز مختبر للكيمياء 
ــالق ”جامعة للكل“  الحيوّية واط
وانشاء اللجنة التأسيسّية لجمعّية 
قدامى مركز الدراسات الجامعّية في 

لبنان الجنوبي. 

السياسة تفّرق
ـــاش إلى  مــن جهته، أشـــار دك
أن ”الثقافة تجمع اللبنانّيين في 
ــفــّرق وتباعد 

ُ
ت ّن السياسة  أ حين 

بين الناس. والثقافة هي بمعنى 
لِقَيم  وا لمفاهيم  وا رات  ــتــصــّو ل ا
والــعــادات والتقاليد واالقتناعات 
علي 

ُ
واألخالقّيات الحميدة التي ت

ــوّد من خالل  من شأن اإلنسان. ون
هذه الثقافة الجامعّية ودروسها أن 
نفتح المجال للحوار اللبناني، إذ إّن 
من أساسّيات الثقافة اللبنانّية ذلك 
العيش المشترك الذي تمّرد على 
الضغينة والفناء وصمد في وجه 

الحروب واألزمات“.

تعاون وشراكة
اما الحريري فهّنأت من جهتها 
القيمين على المركز على إنجازاتهم 
األكاديمّية والثقافّية وأعلنت عن 
استعدادها لكل اشكال التعاون 
والشراكة من أجل التشجيع على 
التطوير في لبنان الجنوبي، والذي 
لتربوي  ا لتدريب  ا عبر  يمر حكًما 

والجامعي لموارده البشرّية.
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