
5
14 26195العدد    2017-02- الثالثاء 

روزيت فاضل 

ع��ل��ى ه��ام��ش ال��ح��ف��ل ال���ذي حضره 
فؤاد  ال���وزراء  لمجلس  العام  األمين 
الدكتور  المجلس  فليفل ورئيس 
ج�����ورج ط��ع��م��ة، إل��ت��ق��ت "ال���ن���ه���ار" 
ال��دك��ت��ور  للمجلس  ال���ع���ام  األم���ي���ن 
أهمية  ع��ن  للحديث  ح��م��زة  معين 
ال���ب���رن���ام���ج ال���ج���دي���د ال�������ذي وق��ع��ه 
ح���م���زة، وك����ل م���ن رئ���ي���س ج��ام��ع��ة 
س��ل��ي��م  األب  ي����وس����ف  ال����ق����دي����س 
دكاش اليسوعي، رئيس الجامعة 
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب���ي���روت ال��دك��ت��ور 
ف��ض��ل��و خ�����وري ورئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���دك���ت���ور ف�����ؤاد أي���وب 
ورئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��دس - 

الكسليك األب جورج حبيقة. 
يجدد  البرنامج  أن  ح��م��زة  اعتبر 
مفهوم الشركة المتكافئة المبنية 
ع��ل��ى ث��ق��ة م��ت��ب��ادل��ة ب��ي��ن المجلس 
وال���ج���ام���ع���ات األرب��������ع. وأش�������ار إل���ى 
أن�����ه س���ب���ق ل��ل��ط��رف��ي��ن أن ت��رج��م��ا 
ه���ذه ال��ث��ق��ة م��ن خ���الل ت��ع��اون في 
ب��رام��ج م��ش��ت��رك��ة، م��ن��ه��ا: دع���م منح 
الدكتوراة، ومنح متفوقي الثانوية 
ال����ع����ام����ة. وت����وق����ف ع���ن���د "ال��ق��ي��م��ة 
الخاص،  البرنامج  لهذا  المضافة" 
إذ أن دع���م ب��ح��وث أس���ات���ذة ه��ذه 

إلى  يصل  الجامعية،  المؤسسات 
ل��ي��رة  م��ل��ي��ون  و600  م���ل���ي���ارات   6
ل��ب��ن��ان��ي��ة، وق����ال: "ي��ل��ت��زم المجلس 
المالي  ال��دع��م  قيمة  نصف  تأمين 
للبرنامج على أن تتحمل الجامعات 
األرب������ع ت��وف��ي��ر ال��ن��ص��ف اآلخ�����ر من 
ال��م��ب��ل��غ ال��م��رص��ود ل���ه. وأش�����ار إل��ى 
يسمح  البحثي  ال��م��ش��روع  ه���ذا  أن 
بتمويل 220 مشروعًا بحثيًا دوريًا 
2018-2017 ال���دراس���ي���ة  ل��ل��س��ن��ة 

م��ع ه���ذه ال��ج��ام��ع��ات ف��ي م��ا يخص 
ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة، 
الطبية، االجتماعية واالقتصادية، 
وقال: "تراوح قيمة الدعم الخاص 
و40 دوالر  أل���ف   20 ب��ي��ن  للبحث 

ألف دوالر أميركي". 
وأش�����ار إل���ى أن "ال��م��ج��ل��س نجح 
في بناء ثقة متبادلة مع الجامعات 
ج��ودة  تعزيز  ف��ي  العريقة  الخاصة 
البحث العلمي والذي بات المؤشر 
األس���اس���ي ل��ت��م��اي��ز أي ج��ام��ع��ة عن 
أخ�������رى. وأش�������اد ب��ال��ث��ق��ة ال��م��ت��ي��ن��ة 
والمتبادلة بين المجلس والجامعات 
العلمي،  البحث  مجال  في  العريقة 
وال�����ذي أص��ب��ح ال��م��ؤش��ر األس��اس��ي 
لتمايز مؤسسة جامعية عن أخرى. 
ال��ع��ل��م��ي  ال���ب���ح���ث  ج������ودة  أن  ورأى 
أص��ب��ح��ت ال��ي��وم ف��ي أس���اس تقدم 

على  إن  وت��ص��ن��ي��ف��ه��ا،  ال��ج��ام��ع��ات 
موقع  تحديد  أو  العالمي  الصعيد 

متخرجيها في سوق العمل. 
وع�����ن أث�����ر ه�����ذه ال���ب���ح���وث ع��ل��ى 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ي��م��ر ب��ه��ا ل��ب��ن��ان 

ق�����ال ح����م����زة: "ت���ع���ال���ج ن��س��ب��ة 40
المتميزة  ال��ب��ح��وث  م��ن  ال��م��ئ��ة  ف��ي 
الطب  علوم  ف��ي  لبنان قضايا  ف��ي 
وال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة". وت���وق���ف عند 
ال��م��دع��وم��ة م��ن المجلس  ال��ب��ح��وث 
تحظى  والتي  العريقة  والجامعات 

ب���إه���ت���م���ام م���ج���م���وع���ة م����ن األط����ب����اء 
ال��م��ش��ه��وري��ن ف���ي ل��ب��ن��ان، م��ؤك��دًا 
أن��ه��م ي���خ���ت���ارون ب��ح��وث��ًا ق��ي��م��ة في 
ال���ع���الج���ات ال��ط��ب��ي��ة ع��م��وم��ًا وع��ل��ى 
المعاينة  محدد سيقارب  مستوى 
الطبية، الجراحة ودراسة األمراض 
ال����س����اري����ة وال����م����ع����دي����ة وس�����واه�����ا. 
وش��دد على أن ع��ددًا ملحوظًا من 
جائزة  ن��ال��وا  اللبنانيين  الباحثين 
العلمي  للتميز  السنوي  المجلس 
ع���ل���ى ب��ح��وث��ه��م ف����ي ع���ل���وم ال��ط��ب 
وال���ص���ح���ة ال����ع����ام����ة، س���اه���م���ت ف��ي 
وم��واك��ب��ة  م��ف��اه��ي��م علمية  ت��ط��وي��ر 

التكنولوجيا الحديثة.
وأس������������ف ح������م������زة ل�����غ�����ي�����اب أي 
تنسيق بين المؤسسات الرسمية 
وال��م��ج��ل��س، وال�����ذي ي��ع��ود لغياب 
ال���ث���ق���ة ب���ي���ن ال����ط����رف����ي����ن، م��ع��ت��ب��رًا 
ت��ت��ع��ام��ل  ال���م���ؤس���س���ات  ه������ذه  أن 
"ب������ب������رودة" م����ع ن���ت���ائ���ج دراس���ات���ن���ا 
ال��ص��الح��ي��ات بين  ت��ض��ارب  بسبب 
ال�������وزارات واإلش��ك��ال��ي��ة ال��م��ع��روف��ة 

ع��ن آل��ي��ة إت��خ��اذ ال��ق��رار ف��ي ملفات 
عالجناها في  أن  ل��ن��ا  ك��ب��ي��رة س��ب��ق 
متابعتها  على  ونعمل  ع��دة  بحوث 
ع���ن ك���ث���ب، ل��ت��ك��ون ن��ت��ائ��ج��ه��ا في 
م���ت���ن���اول ال������������وزارات ك���ل���ه���ا، وه���ي 
ت���ق���ارب ق��ض��اي��ا م��ص��ي��ري��ة ل��ل��ب��ن��ان، 
ك���م���ع���ال���ج���ة ال����ن����ف����اي����ات، م���ص���ادر 
معالجة حوض  المتجددة،  الطاقة 
الهواء،  تلوث  الليطاني وحمايته، 
ح�����رائ�����ق ال�����غ�����اب�����ات، زح������ل ال���ت���رب���ة 

واإلنهيارات وسواها". 
وع��ن رأي��ه في تغاضي ال���وزارات 
عن دراسات المجلس ولجوئها إلى 
الدراسات  منظمات دولية إلعداد 
قال: "ال تعليق. نتمنى أن "تكون 
وأمل  بتشفي".  القريبة  الكنيسة 
في أن تطلب المؤسسات الرسمية 
ال���ع���م���ل م����ن ال����خ����ب����راء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن 
العالية  كفاياتهم  على  المشهود 
وأكاديمية  علمية  مؤسسات  ف��ي 
ع����دة ق��ب��ل ت��ع��اون��ه��ا م���ع منظمات 
الباحثون  "يقصد  وق���ال:  دول��ي��ة، 

ال���دول���ي���ون ال���ذي���ن ت��ت��ع��ام��ل معهم 
لبنان،  ف��ي  الرسمية  ال��م��ؤس��س��ات 
معلومات  على  ليطلعوا  المجلس، 
الجامعات  ل��دى  أو  لدينا،  متوافرة 

التي تتعاون معنا". 
وش�������دد ع���ل���ى "أن����ن����ا ال ن��س��ع��ى 
س��ل��ط��ة  أي  ل���ل���م���ج���ل���س  ل����ي����ك����ون 
أن يصبح  ن���ت���وق  ب���ل  ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
ال��دول��ة".  إلدارات  العلمي  الساعد 
وأكد "أننا نريد أال تنحصر عالقتنا 
مع هذه المؤسسات على تعليقات 
"ظ��ري��ف��ة" ع��ل��ى ع��م��ل��ن��ا، ب��ل نطمح 
في  األس���اس  المجلس  يصبح  أن 
مشاريع تطلقها الوزارات". وطالب 
سيما  ال  المجلس،  م��ع  بالتنسيق 
ف��ي إع���داد ال��دراس��ات ذات الطابع 
ال��ع��ل��م��ي ألن��ن��ا ال ن��ري��د أن ت��ذه��ب 
ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ن��اه��ا ف��ي إع���داد 
هذه الدراسات "في مهب الريح". 
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من اليمين وقوفًا فليفل، طعمة، الحريري وحمادة خالل توقيع رؤساء الجامعات: حبيقة، خوري، حمزة، أيوب ودكاش على البرنامج.  )داالتي ونهرا(

إطالق برنامج بحثي بين مجلس البحوث و4 جامعات لبنانية 
حمزة لـ"النهار": مؤسسات الدولة تتعامل "ببرودة" مع نتائج دراساتنا

جسد أمس المجلس الوطني للبحوث 
العلمية، في حفل إطالق برنامج بحثي 

جديد رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري 
وحضره وزير التربية والتعليم العالي مروان 

حمادة، الشركة الكاملة مع 4 جامعات 
عريقة هي: الجامعة اللبنانية، جامعة 

القديس يوسف، الجامعة األميركية في 
بيروت وجامعة الروح القدس.

حمزة: 40 في المئة 
من البحوث المتميزة 

في لبنان متعلقة بعلوم 
الطب والصحة العامة
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