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“وجوه العقالنية” في اليسوعية
صدى البلد

أق��ام مركز لويس بوزيه لدراسة
الحضارات القديمة والوسيطة ،التابع
لمعهد اآلداب الشرقية في جامعة
القديس يوسف في بيروت ،مؤتمرا
بعنوان “وجوه العقالنية وأحوالها في
الفكر العربي” في مسرح ليلى تركي،
مبنى المكتبة الشرقية ،شارع جامعة
القديس يوسف ،األشرفية.
في الجلسة االفتتاحية تحدثت
نادين عباس المسؤولة عن مركز
لويس بوزيه فشرحت أهداف المركز،
“خصوصا ان مؤتمر “وجوه العقالنية”
من بواكير المركز ويرمي إلى اإلضاءة
على مختلف هذه الوجوه المشرقة”.
وألقى مدير معهد اآلداب الشرقية
في اليسوعية األب الدكتور صالح
أبو جودة اليسوعي كلمة أشار فيها
إلى أهمية موضوع المؤتمر في ظل
الظروف الراهنة“ ،ال سيما أن الواقع
الحالي يثير موضوع العقالنية بشدة”.
أم��ا رئيس الجامعة البروفسور
سليم دكاش فلفت في كلمة ألقاها
باسمه األب الدكتور ناجي إدلبي
إلى “خصوصية المكان حيث يقام
المؤتمر مستذكرا “أول��ئ��ك الذين
صنعوا حقبة طويلة وم��زده��رة من
نجاحات معهد اآلداب الشرقية
والمكتبة الشرقية م��ن األس��ات��ذة
العلماء الطيبين أك��ان��وا من اآلب��اء
واإلخوة اليسوعيين أم من العلمانيين
الذين إلى جانب اليسوعيين لبسوا
ثوب الراهب المتخصص الذي كرس

المتحدثون في الندوة في «اليسوعية»

نفسه للعلم بمختلف تالوينه وأبعاده.
من تلك الوجوه األب موريس بويج
ولويس شيخو ورنيه موترد ورنيه
لفنان وميشال أآلر وكميل حشيمه
وهنري فليش وغيرهم من الذين
تركوا بصمات ال تمحى على تراثنا
ومنهجية فكرنا”.
تخللت المؤتمر ث��الث جلسات
توزعت فيها المحاضرات كالتالي:
ترأس الجلسة األولى األب ناجي
إدلبي (من جامعة القديس يوسف)
وتحدث فيها كل من- :الدكتور محمد
العريبي (الجامعة اللبنانية ،جامعة
القديس يوسف) وحملت مداخلته
عنوان “العقل العربي بين الخبر
والتبيان”- .الدكتورة نادين عباس
(جامعة القديس يوسف)- .الدكتور
نادر البزري (الجامعة األميركية في
ب��ي��روت)- .الدكتور رض��وان السيد
(الجامعة اللبنانية).
الجلسة الثانية :أداره��ا الدكتور
طوني قهوجي (جامعة القديس
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ي��وس��ف) وت��ح��دث فيها ك��ل من:
الدكتور جيرار جهامي (الجامعةاللبنانية ،جامعة القديس يوسف).
الدكتور وليد خ��وري (الجامعةاللبنانية ،جامعة القديس يوسف).،
الدكتور إفرام البعلبكي (جامعةالقديس يوسف)
الجلسة الثالثة :أدارت الجلسة
الثالثة واألخيرة الدكتورة باسكال
تابت (جامعة القديس يوسف)،
وتحدث فيها كل من:
األب الدكتور ص��الح أب��و جودةاليسوعي (جامعة القديس يوسف)،
حاضر عن “ال عقالنية العقل العربي
اإلسالمي عند محمد عابد الجابري”.
البروفسور سليم دكاش اليسوعي(جامعة القديس يوسف) حاضر عن
“تطور العقالنية في منظور صادق
جالل العظم عبر كتابه “نقد الفكر
الديني”.
وفي نهاية المؤتمر كانت كلمة
ختامية للدكتور وليد خوري.

