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أوقفت الشرطة المصرية امس مطلوبا 
في »بؤرة إرهابية« تتهمه بالوقوف 
وراء االعتداءين على كنيستي طنطا 
واإلسكندرية ما اسفر عن سقوط 45 
قتيال األسبوع الفائت، حسب ما أفاد 

مسؤول في الشرطة.
وكانت الشرطة اعلنت أنها حددت 
هويات مرتكبي االعتداءين مؤكدة 

توقيف ثالثة عناصر من قائمة تضم 
19 شخصا وصفتهم »بالعناصر الهاربة« 
الذين تسعى االجهزة االمنية لتوقيفهم 

في »البؤرة اإلرهابية« المسؤولة عن 
التفجيرين. وأوضح مسؤول في الشرطة 
أن الحمالت األمنية المستمرة منذ ثالثة 

أيام اسفرت عن توقيف علي محمود 
محمد حسن في محافظة قنا )قرابة 650 

كلم جنوب القاهرة(.
وأضاف أن شخصا أبلغ عن مكان تواجد 

الشخص الموقوف للقبض عليه عند أحد 
أقاربه في الجبل الشرقي في قنا.

وتم توقيف حسن من دون مقاومة 
وسيتم نقله للقاهرة، حسب المصدر 

نفسه. وينتمي انتحاريا كنيستي طنطا 
واإلسكندرية لمحافظة قنا أيضا.
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نظم برنامج أنيس ال�مقدسي 
AMPL( ف��ي الجامعة  ل���آداب )
 )AUB( األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت
ألقاها رئيس  محاضرة تذكارية 
جامعة القديس يوسف في بيروت 
ل��ب��روف��س��ور سليم  USJ( األب ا (
دكاش اليسوعي، بحضور رئيس 
الجامعة األميركية في بيروت فضلو 
خوري وعدد من عمداء وأكاديميي 
عة  قا في  لجامعتين،  ا وموظفي 
محاضرات كوليدج هول في حرم 

الجامعة األميركية في بيروت.

دعم الحوارات
ويهدف برنامج أنيس ال�مقدسي 
ل���آداب ف��ي الجامعة االميركية 
ف��ي ب��ي��روت إل���ى ت��ع��زي��ز ودع��م 
الحوارات المتعددة التخصصات، 
مع االنفتاح على أشكال وتقاليد 
ثقافية مختلفة في دراسة اآلداب 
والعلوم اإلنسانية، تماشيا مع النهج 
الواضح في أعمال الباحث أنيس 
المقدسي. ويعمل البرنامج على 
تشجيع وتطوير الدراسات األدبية 
واإلنسانية في الجامعة األميركية 
ف��ي ب��ي��روت، وتعزيز التبادالت 

ال��ف��ك��ري��ة ب��ي��ن أع��ض��اء ال��دوائ��ر 
حثين  لبا ا و وطالبها،   ، لمختلفة ا
الزائرين، والقيام بأنشطة توعية 
باالشتراك مع مختلف المؤسسات 
األكاديمية والثقافية في لبنان 
والخارج. وفي تعليق له على هذا 
الحدث، قال مدير برنامج أنيس 
ال�مقدسي ل��آداب الدكتور نادر 
البزري “تأتي فكرة دعوة البروفسور 
دك���اش ك��ذل��ك بعد االح��ت��ف��االت 
بالذكرى ال� 150 للجامعة األميركية 
في بيروت، والذكرى 140 لجامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف. الجامعتان 
تاريخيتان رائدتان في المشرق 
والمنطقة، وانضواؤهما في تحالف 
أكاديمي افتراضي في بيروت هو 
في حد ذاته مناسبة ملهمة للتفكير 
 من 

ً
290 ع��ام��ا ف��ي م��ا مجموعه 

التجارب البارزة في التعليم العالي، 
ومن التفكير في آف��اق مستقبل 

ى في ميراثهما النّير”.
ّ
يتجل

أما خوري فشدد في كلمة ترحيب 
عرف فيها عن المحاضر، على أن 
بالنسبة له وللجامعة األميركية في 
بيروت، “عمل األب دكاش كشريك 

صدى البلد

العمق التاريخي وآفاق المستقبل لألميركية واليسوعية

خوري ودكاش

حيوي في عملية تقييم وتسخير 
لبرامج التعليمية في  ا وتحسين 
لبنان، والتي ربما يوما ما قريبا وألول 
مرة منذ أجيال، فإن شباب األجيال 
القليلة القادمة الموهوب والواعي 
والمتنوع، سوف يكون قادرا على 
األق��ل أن ينظر في إمكانية عدم 
ة  أن يعيش حيا ولكن   ، ة لهجر ا
كاملة في المجتمع هنا في لبنان 
وفي العالم العربي، حيث مستقبله 
وأكثر  أكثر تشاركية  قد يكون 
ضمانا”. وأض��اف: “لقد كان حقا 
نموذجا للتعاون يحتذى به، ومع 
قيادته نحن نبني عالقات متينة 
سنعلنها بشكل أكثر رسميا في 
كانون الثاني، بين الجامعتين ولكن 
في نهاية المطاف سوف تأتي 
لتشمل ما هو لألسف عدد محدود 
من مؤسسات التعليم العالي ذات 
النوعية الحقيقية حتى نتمكن من 
المساعدة بإرشاد خيارات األجيال 

القادمة بطريقة شفافة”.

رسالة واحدة
ثم بدأ دكاش بإلقاء محاضرته 
ب��ع��ن��وان “ال��ج��ام��ع��ة األميركية 
والجامعة اليسوعية في بيروت، 
لتيهما  سا لر يخي  ر لتا ا لعمق  ا
ال��ت��رب��وّي��ة وآف���اق المستقبل”. 
وانطلقت المحاضرة من تأسيس 
الجامعَتين وشملت خمسة أجزاء: 
إنشاء المؤسستين كرمز للتعليم 
لجامعة األميركية في  ا ( لعالي  ا
بيروت في العام 1866، وجامعة 
القديس يوسف في العام 1875(. 
نقاش حول شخصيات نموذجية من 
كل جامعة )الدكتور كورنيليوس 
فان دايك من الجامعة األميركية 
ف��ي ب��ي��روت، والكاهن الكلداني 
ال��ي��س��وع��ي األب ل��وي��س شيخو 
م��ن جامعة ال��ق��دي��س ي��وس��ف(. 

يز  تعز ف��ي  معَتين  لجا ا ر  و د و
تها.  تخصصا و بية  لعر ا للغة  ا
االحترام والتضامن والتعاون بين 
الجامعتين خالل الحرب اللبنانية. 
لنهضة  ا ف��ي  معَتين  لجا ا ر  و د
الفكرية في المنطقة، وربط الشرق 
مع الغرب وتثبيت القومية العربية؛ 
وأخيرا، مناقشة التحديات الحالية 
لتعليم  ا جه  توا لتي  ا لمقبلة  ا و
العالي والمنطقة: ترسيخ المواطنة؛ 
والحفاظ على العلوم اإلنسانية، 
والتراث، واللغة العربية؛ وااللتزام 
بالتعليم الجيد؛ وتفعيل نتائج 
البحوث في مجال التنمية البشرية.

توسع صريح
وت��ح��دث دك���اش ع��ن التطور 
والتوسع بالتوازي بين المؤسستين 
مع  تها  عال تفا و هد  لمعا ا ف��ي 
االلتقاء على مساريهما ومواصلة 
التعاون لصالح المؤسسَتين ولبنان 
والمنطقة. وتحّدث عن األخالقيات 
 ، معتين لجا ا ب��ي��ن  كة  لمشتر ا
مثل التميز واإلنسانية والحوار 
واالح��ت��رام والحفاظ على التراث 
والتنوع والخدمة وحرية الفكر 
والتعليم الليبرالي، وقال إن العالقة 
بين المؤّسستين على مر السنين 
تمّيزت بالحوار واالحترام والتماثل، 

وليس المنافسة”.

أهمية التميز واإلنسانية 
والحوار واالحترام والحفاظ 

على التراث
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