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البحث العلمي :صناعة المستقبل

آفاق ٢٠٢٠

دعت "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم
وجامعة القديس يوسف" بالتعاون مع
"المجلس الوطني للبحوث العلمية في
لبنان" إلى حفل افتتاح المؤتمر العلمي
الدولي السنوي الواحد والعشرين "آفاق
التقدم العلمي والتكنولوجي"،
:2020
ّ
والذي تم تنظيمه ضمن فعاليات العيد الـ
 140لتأسيس جامعة القديس يوسف .رعى
المؤتمر رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
ممثال بوزير البيئة األستاذ محمد المشنوق.
حضر الحفل وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم ،سفيرة االتحاد األوروبي السابقة
أنجيلينا ايخهورست ،وجمع من رؤساء
الجامعات والمؤسسات األهلية واألساتذة
والطالب الجامعيين.

جانب من الحضور في حفل اإلفت�تاح

02

نعيم عويني

يعتبر البحث العلمي ،وفق نائب رئيس
"جامعة القديس يوسف" لألبحاث دوال
سركيس كرم ،المدخل الحقيقي للتطور في
جميع الميادين ولصناعة المستقبل .يواجه
البحث العلمي في لبنان تحديات عدة
ومنها :تحديد مهارات الباحثين والفرق
البحثية في جميع الجامعات في لبنان
واستثمارها وخلق مراكز للتم ّيز ،خلق التعاون
وضمان التبادل بين مختلف المهارات
لتحقيق نجاحات كبيرة.

يجب أن يكون التقدم
العلمي والتكنولوجي في خدمة
اإلنسان واإلنسانية :أيا يكن
المجال العلمي الذي نعمل فيه،
فإنه يصبو إلى تحسين عيش
المواطنين واألجيال المقبلة.
األب ميشال شوير

معني حمزه

محمد المشنوق

وأشار األمين العام للمجلس الوطني للبحوث
العلمية في لبنان معين حمزه إلى أن اإلنتاج
العلمي للباحثين يقاس وفق مؤشرات
تتالءم مع المنظومة العالمية للبحث
واإلبتكار .يرتبط جدوى البحوث وأثرها في
المجتمع وبرامج التنمية بقدرة الباحث على
استقطاب الدعم المادي ،وبناء تعاون مع
القطاعات اإلقتصادية المنتجة والهيئات
العامة في الصحة والبئية والطاقة والصناعة.
أضاف حمزه أن تمويل البحوث لم يعد حكرا
على الدولة ومؤسساتها الرسمية فحسب ،بل
يرتكز التمويل اليوم على التعاون بين الفرق
البحثية ،وبين المؤسسات العامة والخاصة.
وتشكل منظومة البرامج اليورو متوسطية
التي يديرها اإلتحاد األوروبي فرصة استثنائية
لتبادل الخبرات وإعداد الموارد البشرية في
ّ
ظل أفضل الشروط المادية والعلمية.
من جهة أخرى  ،لفت وزير البيئة محمد
المشنوق إلى أن مجلس الوزراء يقوم بوضع
استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة،

دوال سركيس كرم

التي تطمح على سبيل المثال وال الحصر،
إلى تأمين القدرات البشرية الكفوءة في
العلم والتكنولوجيا ،واليد العاملة ذات
المستوى العالمي .ترتبط في اإلستراتيجية
األطر العلمية مع األطر المهنية .يذكر
المشنوق أنه تم اإلعالن عن خارطة الطريق
لتلك اإلستراتيجية الوطنية بالتعاون مع
الوزارات والمؤسسات األكاديمية ومراكز
تحدث رئيس
األبحاث والمجتمع المدني .ثم ّ
الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم نعيم عويني
الخاص في
قائ ًال :كيف نف ّعل دور القطاع
ّ
والتقدم العلمي في
تطوير األبحاث العلمية
ّ
خدمة الوطن والمجتمع واألجيال الجديدة؟
مصدرة لإلنجازات
لماذا ال نكون دولة
ّ
ً
العلمية بدل أن نتكل دائما على ما ينجزه
اآلخرون ونستورده إلينا؟ لماذا ال نكون نحن
المبادرين في اإلنجاز العلمي واألبحاث التي
يجب أن تكون جامعاتنا حاضن ًا أساسي ًا لها
الخاص أيض ًا؟ لماذا
بدعم من الدولة والقطاع
ّ
نتوسع ونصل إلى مرحلة التنفيذ بدل
ال ّ
الوقوف فقط عند مرحلة البحث؟

يعيد اكتشاف "توماي" ،وهو اسم في اللغة
التشادية المحلية "غوران" ويعني "أمل
الحياة" ،النظر في أصل العائلة اإلنسانية.
يقول برونيه "نحن جميعا أفارقة" .أثبت
ضم برونيه ،أن أم البشرية
فريق العمل الذي ّ
وجدت في افريقيا وليس في افريقيا الشرقية
كما يعتقد البعض .وألغى اكتشاف "توماي"
إكتشاف ًا أنتروبولوجي ًا عثر عليه في أثيوبيا
في العام  1974لهيكل عظمي ألنثى "لوسي"
فتم اإلعتقاد حينذاك أنها "أم البشرية" وهي
عاشت وماتت قبل  3,2ماليين عام.

توجه اإلنسان األول من عائلة أسالفنا
ّ
األفارقة ،وفق البحوث األنتروبولوجية ،من
مسقط رأسه إلى مدن القوقاز في جورجيا في
فترة ال تتعدى المليون و 800ألف عام.
اعتبر برونيه ،خالل محاضرته ،أن الدراسة
األنتروبولوجية لـ"توماي" عكست بعض
مالمح حياة أسالفنا في إفريقيا .قبعت
السعادين والقرود والشمبانزي في الغابات،
بينما عمد اإلنسان حينها إلى التنقل بهدف
إكتشاف حياته ،مع اإلشارة إلى أنه كان
يميل كثيراً إلى تسلق األشجار .قصد أسالفنا
قمة النباتات الخضراء العالية السيما الشجر
للنوم.في المقابل ،هناك صعوبة في تحديد
طبيعة المناخ السائد في تلك الفترة ،إذ أن
العلم ال يمكنه تخمين الواقع المناخي في
فترة تتجاوز القرن.
قام برونيه وفريقه بنشر مضمون اإلكتشاف
في منشورات علمية متخصصة .وتعليقا على
ما اذا كانت المقاربة لألصول البشرية تزعج
بعض المجتمعات المنغلقة ،قال برونيه"

الربوفسور ميشال برونيه يلقي محاضرته

عندما توجهت إلى نيجيريا للحديث عن
"توماي" و َّفرت لي الجهات الرسمية هناك
حراسة مشددة خالل إلقاء المحاضرة .يدرك
الجميع أن العلم يحتاج إلى قرائن بينما
يعتمد اإليمان على الفطرة .ما ذكرته ال ينفي
البتة أنني رجل مؤمن وعالم أنتروبولوجي في
آن واحد" .حاضر برونيه في كنف مجتمعات
توازي بين اإليمان والديموقراطية  ،ما
ساعد هذه المجتمعات على تقبل مقاربته
األنتروبولوجية في موضوع "توماي".

دروع تقديرية في حفل اإلفت�تاح...
تبادلت الجمعية اللبنانية
لتقدم العلوم وجامعة
ّ
القديس يوسف الميداليات
وقدمت دروع ًا
التذكارية ّ
لوزير البيئة محمد المشنوق
ممث ًال رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم.

آفاق 2020

"اكتشفت البعثة الفرنسية التشادية المعنية
بانتروبولوجيا اإلحاثة ،التي قادها األستاذ
الفخري في "كوليج دوفرانس" والمسؤول عن
علم المتحجرات اإلنسانية ميشال برونيه
في العام  ،2001أن جذور العائلة اإلنسانية
إفريقية .تعود تلك الجذور إلى اكتشاف أم
البشرية "توماي" وهي جمجمة متحجرة يعود
تاريخها إلى اكثر من سبعة ماليين عام ،أي
إلى أقدم أسالف اإلنسان التي عثر عليها
حتى اليوم.
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نحن جميع ًا أفارقة!
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 1990باحث
قدم أكثر من  1990باحث ،منهم  380باحث أجنبي590 ،
ّ
ورقة عمل مشتركة .تم اختيار  490ورقة في اختصاصات
والطب والبيئة والطاقة والطاقة
العلوم اإلنسانية والهندسة
ّ
المتجددة .عرض الباحثون أوراق عملهم ضمن عروض
ّ
تلخّ
شفهية ،وملصقات ص مواضيع بحوثهم العلمية .استمعت
لجنة من متخصصين وباحثين إلى العروض الشفهية ،وجالت
اللجنة على الملصقات التي تم عرضها في أروقة جامعة
"القديس يوسف".
آفاق 2020
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ندوات
متخصصة
على هامش
المؤتمر

الندوة األولى" :أبعاد التصوير الضوئي في البيئة :التطبيقات في علوم الحياة" (Imagerie
 )optique des milieux diffusants : applications aux sciences de la vieألقاها غيي
لو بران من جامعة  "Bretagne Occidentaleفي فرنسا.
الندوة الثانية" :تقييم البحوث :النموذج الفرنسي" ألقاها جان-بيار جيسون رئيس المجلس
التوجيهي في فرنسا.
الندوة الثالثة" :كليات ومعاهد الدكتوراه" وقد ألقتها كريستال غوتودييه من جامعة ليون
في فرنسا.
لتقدم العلوم" نعيم عويني درع الجمعية للمحاضرين تقديرا
قدم رئيس "الجمعية اللبنانية ّ
ّ
منه لجهودهم وعطاءاتهم وحضورهم إلى لبنان.

الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم:
لتقدم العلوم" بتعزيز العلوم والمشاريع العلمية التي يقوم بها الباحثون والطالب الجامعيون في لبنان.
تهتم "الجمعية اللبنانية ّ
ّ
وتشدد
تو ّفر الجمعية مناخ ًا مالئم ًا لتالقي األفكار الحديثة وتبادلها ،ما يساعد في تحقيق التط ّورات العلمية في المجاالت كافة.
ّ
الجمعية على أهمية التعاون بين الباحثين اللبنانيين وبين الباحثين األجانب .وللجمعية عالقات مميزة مع المجلس الوطني
للبحوث العلمية ومختلف الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية.

 - 1إعادة هيكلة البحوث في مؤسسات
التعليم العالي:
شارك في الطاولة المستديرة :مدير العام
للتعليم العالي أحمد جمال ،معين حمزه،
نعيم عويني ،دوال سركيس كرم ،فضل
مق ّلد ،فواز العمر ،ايرفيه سابوران ،جان
بيار جيسون.
 )1ضرورة إعطاء البحث العلمي ُبعداً
وطني ًا مع التشديد على أهمية ال ُبعد
الدولي
 )2ضرورة تعزيز التعاون لبناء وحدات
بحثية ذات حجم وفعالية يتناسبان مع
المتطلبات المحلية والدولية
 )3ضرورة إعطاء صالحيات لمديري
ومسؤولي مراكز األبحاث (مالية
وتنظيمية) للحث على التطوير
 )4التركيز على دور الباحثين وضرورة
تأهيلهم لجهة منهجيات البحث والتفكير
النقدي
 )5العمل على تنظيم المحاور البحثية
وتحديد األولويات واإلمكانيات عبر برامج
واضحة
 )6ضرورة تعزيز شبكات التعاون في
البحث العلمي بين الجامعات
 )7تخفيف عبء التدريس على األساتذة
الباحثين بغية فسح المجال للقيام
باألبحاث .إذ ال يعتبر أمرا سهال توفير
مهنة باحث في الجامعات اللبنانية.
 )8تدعم الوكالة الفرنكوفونية الجامعية
" "AUFالنشاطات لتنظيم الوحدات
البحثية
 )9إنشاء معاهد الدكتوراه لتعزيز التعاون
بين لبنان والخارج في مجال البحث
العلمي.
 )10استحدثت رابطة جامعات لبنان
لجنة لألبحاث العلمية.

 - 2النفط والغاز والطاقة الخضراء
في لبنان :التحديات ،الرؤية
واإلستراتيجية
شارك في الطاولة المستديرة :فادي
جعارة ،جان شمعون ،مازن حالوي،
باسكال داميان ،بيار الخوري ،ربيع خير
الله ،وليد نصر ،وسام شباط.
 )1تسريع القرار السياسي إلقرار مراسيم
التلزيم و القرارات المتع ّلقة بترشيد
الطاقة في لبنان.
 )2تطوير قطاعي الطاقة اإلحفور ّية والطاقة
المتجددة بشكل متوازن.
 )3تطوير قانون البناء انسجاما مع ترشيد
إستهالك الطاقة وفعاليتها واألبنية
الخضراء.
 - 3المستجدات العلمية في مجال
تعليم العلوم األناتومية
شارك في الطاولة المستديرة :ع ّزدين
فدوس،
بودرويا ،غيي لو برون ،جوزيف ّ
ماري عبود ،ناجي واكد ،سيرج فيرماند.
 )1الحاجة الى ادراج مناهج جديدة،
والتشديد على التعليم الذاتي أو
الجماعي.
 )2ضرورة دمج علم األشعة في علم
التشريح ضمن المنهج.
 )3التعاون بين مختلف الكليات في لبنان
وتبادل الخبرات والموارد
 )4اعتبار الجثّة مصدر أساسي
للمعلومات والحاجة إلى وجود تجهيزات
ثابتة.
 )5استخدام البرامج المتطورة التفاعلية
التي تعتمد على الحاسوب.
 )6عقد اجتماعات دورية وطن ّيا ودور ّيا.
 )7امكانية إنشاء "فصل العلوم األناتومية"
في "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم".

 )1مشاركة القطاع األكاديمي في الميادين
المرتبطة بسالمة الغذاء.
 )2مشاركة القطاع األكاديمي في عمليات
الرقابة والتحاليل وتقويم المخاطر.
 )3تعزيز التواصل بين الوزارات المعنية
بموضوع سالمة الغذاء وبين القطاعين
والخاص ،من خالل آلية عملية
االكاديمي
ّ
ومنتجة
 )4إلزامية إنشاء وظيفة "مسؤول عن
السالمة الغذائية" في المؤسسات
المعنية كافة.
 )5وضع برامج للتدريب لجميع العاملين
في مجال سالمة الغذاء وخصوصا في
منظومة تحليل المخاطر على مدار السنة،
وزيادة االهتمام في تعزيز الوعي في
المنازل في شأن هذا الموضوع.
 )6المساهمة والمساعدة في تنفيذ مهام
الهيئة الوطنية لسالمة الغذاء ،وفي
مشروع قانون سالمة الغذاء
 )7التأكيد على أهمية الهيئة الوطنية
ودورها في شأن سالمة الغذاء مع
التشديد على استقاللية الهيئة وقراراتها.
 - 5تكنولوجيا الضوء وتطبيقاتها في
الحياة اليومية
حاضر في الجلسة عبدو جرجس ،عميد
رؤوف ،انجيلو ليوني ،أسعد عيد،
فرانشيسكو كابيللو ،جيوفاني توماسيللو،
عينايا الحاج حسين ،خليل زكريا ،روزالين
جرجس.
ترتبط علوم الضوء وتطبيقاتها
بالتكنولوجيا ،وبتحسين نوعية الحياة في
جميع أنحاء العالم .وتشكل التكنولوجيا،
محركا اقتصاديا
التي تعتمد على الضوءّ ،
يمكنه أن يحدث ثورة في القرن
الحادي والعشرين ،كتلك التي أحدثتها
اإللكترونيات في القرن العشرين.

آفاق 2020

ناقش المؤتمرمواضيع متعددة ومهمة ،وضم
خمس طاوالت مستديرة .ورفع المشاركون
في المؤتمر التوصيات إلى الجهات الرسمية
المعنية.

 - 4زيادة المسؤوليات على
المرجعيات المعنية بسالمة الغذاء:
المراقبة والتفتيش
شارك فيها :توفيق رزق ،انطونيو خ ّباز،
عاطف ادريس ،باسل الخطيب ،شارل
عربيد ،كريستيانو باسيني ،دانا بو رسالن،
ايلي بو يزبك ،إيوين تود ،هبة دبوك،
خليل حلو ،الرا حنا واكيم ،لورا حجيج،
منى جميل عساف ،منير بساط ،يوسف
دوغان.
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نحو تفاعل بني الجامعات
والقطاعات االجتماعية والصناعية

آفاق 2020
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اختتام المؤتمر الذي حضره وزير الثقافة روني عريجي ،تبعه عشاء في فندق فينيسيا حضره
وزراء وممثلو الجامعات والمؤسسات اإلعالمية.

شارك في المؤتمر ممثلون عن
قطاعات اإلنتاج وهيئات المجتمع
في الطاوالت المستديرة ،التي تنوعت
مواضيعها بين الثقافة العلمية وعلوم
اإلنسان والمجتمع .تم تقديم  560ورقة
علمية في المؤتمر ،ما ّ
يدل على الغنى
واهتمام الناس أكثر فأكثر باألبحاث
العلمية.
معين حمزه

يعتبر مرور نصف قرن على
لتقدم
تأسيس الجمعية اللبنانية ّ
العلوم ،واظهار النية للتعاون والتواصل
بين الباحثين اللبنانيين المقيمين
والمنتشرين في العالم ،واإلنفتاح على
العرب والعالم ،وخلق بيئة حاضنة
للعلم والعلماء مؤشرا على أن اإليمان
بلبنان يحفّز أهل العلم والعمالء
للوصول به إلى المكانة المرتجاة.
وزير الثقافة روني عريجي

يشكل البحث العلمي إحدى المعايير التي
يتم التركيز عليها لتقويم الجامعات ولحصول
الجامعة على اإلعتماد المؤسساتي .يرتبط البحث
العلمي بالسياسات الجامعية ،ومدى تشجعيها
ألساتذتها للقيام بالبحوث العلمية.
نعيم عويني

أن األبحاث لم تعد
يب ّين المؤتمر ّ
ُسكِرهم
ت
الذين
العلماء
ببعض
مسألة مرتبطة
ُ
رائحة الكبريت والتركيبات الكيميائية
األخرى ،بل هي رسالة لبنان ّية وهاجس
جماعي .لم يعد يمكن فهم العلوم المعاصرة
ّ
ّإل بإقامة صلة بين المنطق الخاص والنشاط
العلمي ومكانته في الحياة االجتماع ّية
والسياس ّية .ويظهر المؤتمر التفاعل الرائع
بين الجامعات والسلطة العا ّمة والقطاعات
الصناع ّية واالجتماع ّية .و يشكل المؤتمر
يتوجب مساندة البحث حتى ال
وعداً ،إذ
ّ
يتم عزله داخل الجدران األربعة ،بل يصبح
ّ
محرك ًا أساسي ًّا للتنمية والتح ّول االجتماعي.
ّ
األب سليم دكاش

كلمة شكر
شكر رئيس الجمعية
اللبنانية لتقدم العلوم
البروفسور نعيم عويني
القديس يوسف"
"جامع َة
ِ
على رأسِ ها األب سليم
ّ
دكاش لتعاونه مع الجمعية
لتقدم العلوم في
اللبنانية ّ
تنظيم واستضافة المؤتمر
وخص
العلمي الدولي.
ّ
بالشكر دوال كرم وروجيه
لطيف للجهود التي بذالها
بهدف إنجاح المؤتمر.
وشكر المجلس الوطني
للبحوث العلمية في لبنان
وأمينه العام معين حمزه
على دعمه المؤتمر سنويا
وعلى إيمانه بأهداف
الجمعية ووقوفه إلى جانبها.
وتوجه عويني بالشكر إلى
الدكتور محمد خليل الذي
ساهم في تنظيم المؤتمر
لدعمه وإيمانه بالجمعية،
وللجهد الكبير الذي وضعه
في إدارة برنامج" "Edas
المتم ّيز في تعريب األبحاث
و هو في متناول جميع
الباحثين".
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قدّ مت الجمع ّية اللبنانية لتقدّ م العلوم جائزتي التم ّيز العلمي إلى كل من الدكتورة نيللي أرنولد والدكتور توفيق رزق تقديراّ ألعمالهما
ّ
المجلت العلمية وفي المؤتمرات المتخصصة.
البحثية وأوراق العمل العلمية التي نشراها في

ميداليات للمشتركين في المؤتمر عن أفضل بحث علمي قدّ م على شكل بوستر إلى
اإلسم
كوثر بريش
جويس روحانا
جويل نادر
جويس خير
ميراي مكاري
فيفيان توما
ريمون حاج

اسم الجامعة
الجامعة االميركية في بيروت
جامعة الروح القدس  -الكسليك
جامعة القديس يوسف
جامعة القديس يوسف
الجامعة اللبنانية العالمية
جامعة القديس يوسف
الجامعة اللبنانية

الفئة
فئة العلوم البيولوجية ،الطبية ،الصيدلية والصحة.
فئة العلوم التربوية
فئة العلوم الهندسية
فئة البيئة ،السالمة الغذائية والعلوم الزراعية
فئة الرياضيات وعلوم الحاسوب
فئة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،والعلوم االقتصادية واإلدارية
فئة الكيمياء والفيزياء والعلوم النظرية والتجريبية

ميداليات ألفضل عرض شفهي لألبحاث
الفئة
الجامعة
اإلسم
والصحة
فئة العلوم البيولوجية ،الط ّبية ،الصيدلية
الجامعة اللبنانية العالمية
بالل القادري
ّ
فئة العلوم التربوية
الجامعة اللبنانية
إيمان شعبان
فئة العلوم الهندسية
جامعة القديس يوسف
الياس ديب
فئة البيئة ،السالمة الغذائية والعلوم الزراعية
كريستابيل الفحل جامعة سيدة اللويزة
فئة الرياضيات وعلوم الحاسوب
الجامعة األنطونية
ميشال طبيب
فئة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،والعلوم االقتصادية واإلدارية
جامعة القديس يوسف
نزار حريري
جامعة الروح القدسالكسليك وجامعة القديس يوسف فئة الكيمياء والفيزياء والعلوم النظرية والتجريبية
وديع سكاف

توزيع الميداليات للباحثني
ّ
نظمت "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم"
و"جامعة القديس يوسف" بالتعاون مع
المجلس الوطني للبحوث العلمية حفل توزيع
ميداليات للباحثين الذين حازوا جائزة أفضل
ملصق علمي وأفضل عرض شفهي في المؤتمر
الحادي والعشرين للجمعية «آفاق :2020
التقدم العلمي والتكنولوجي .وأقيم االحتفال
في حرم االبتكار والرياضة التابع للجامعة.

افتتح رئيس الجامعة األب سليم دكاش اللقاء
الذي اعتبره برهانا على أن البحث العلمي
في لبنان بخير .ووصف رئيس الجمعية نعيم
عويني المجلس الوطني للبحوث العلمية في
لبنان" بالداعم األكبر للبحوث العلمية التي
تل ّبي احتياجات لبنان ،وبالركيزة العلمية
للدولة اللبنانية" .وشدد عويني على «أهمية
مد الجسور بين الباحثين العاملين في لبنان

وخارجه".
في الختام ،أعلن عويني «أن مؤتمر
الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم الثاني
والعشرين ستستضيفه جامعة الروح القدس
 الكسليك» ،داعيا «الباحثين إلى تقديمبحوثهم للسنة المقبلة.
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المؤتمر في الصحف المحلية
اﻟﺠﻤﻌﺔ  2015-04-17اﻟﻌﺪد 13047

اﻷﺛﻨﻴﻦ  2015-04- 20اﻟﻌﺪد 25659

5

7

 1990باحث ًا قدموا أوراقهم بمشاركة القطاع الخاص
مطالبة أكاديمية باستحداث مهنة الباحث العلمي املتفرغ
آفاق 2020

والتعليم ال�ع��ال��ي ،ال�ب�ي�ئ��ة ،الطاقة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارات ال �ص �ن��اع��ة،
روزيت فاضل
والمياه والصحة العامة.
الصحة ،البيئة واإلقتصاد .وشدد
ف��ي الجلسة الختامية للمؤتمر على أن هدفنا تحسين القطاعات
ت �ح��ول ال �م��ؤت �م��ر ال�ع�ل�م��ي ال�ع��ال�م��ي
للجمعية اللبنانية ل�ت�ق��دم العلوم ال �ت��ي رع ��اه ��ا وزي��رال �ث �ق��اف��ة ري �م��ون من خالل مساندة الدولة والنقابات
وجامعة القديس يوسف بالتعاون عريجي ،دع��ا رئيس الجامعة األب وال� � �ق� � �ط � ��اع ال � � �خ � ��اص ل �ل �ب��اح �ث �ي��ن
م� ��ع ال �م �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ب �ح��وث سليم دكاش اليسوعي في كلمته اللبنانيين.
اﻟﺠﻤﻌﺔ  2015-04-17اﻟﻌﺪد 19762
العلمية مختبرا ل�ت��الق��ي الباحثين إل� � ��ى "ت� �ط ��وي ��ر م �ن �ص��ة ألص� ��دق� ��اء
ب � � � � ��دوره ،ش� � ��دد األم � �ي � ��ن ال� �ع ��ام
وفرصة للمطالبة باستحداث مهنة البحث العلمي ف��ي ل�ب�ن��ان" .وأعلن للمجلس الوطني للبحوث العلمية
9
اﻟﻌﺪدي��ام
�2015ا ال �ق �
�-�16ة04ع�-ل�ي�ن�
اﻟﺨﻤﻴﺲ�ه�م
الباحث العلمي المتفرغ في الجامعة أن "ث �م��ة م
بها الدكتور معين حمزة ل�"النهار" أن
5351
الدراسات الحديثة "ل� �ق ��اء ال �ب��اح �ث �ي��ن ف ��ي ت�خ�ص�ص��ات
وت�خ�ف�ي��ف ع ��دد س��اع��ات ت��دري�س��ه وهي أن نصنع 13
ع��ن ال �ع �ل��وم ف��ي س�ي��اق�ن��ا ال�ل�ب�ن��ان��ي م �ت �ش��اب �ه��ة وم �ت �ك��ام �ل��ة ه ��و ل�ل�ع�م��ل
لينكب على عمله.
برزت في مسار جلسات المؤتمر وال� �ع ��رب ��ي ،ب �ت �ب �ي��ان م ��ا ج �ل �ب �ت��ه م��ن م �ع��ًا وت �ح �ق �ي��ق إن � �ج ��ازات ل�م�ج��اب�ه��ة
ك� �ف ��اي ��ات م �ح �ل �ي��ة ب �ح �ث �ي��ة ي �ج��در دراس� ��ات ح��اس�م��ة ،ول�ك��ن أي�ض��ًا ما ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��دي��ات ف��ي البيئة
اإلس �ت �ع��ان��ة ب �ه��ا ب � � ً
�دال م ��ن ال �خ �ب��راء تجهله هذه الدراسات".
وال �ط��اق��ة ،ال�م�ي��اه ال�م�ب�ت��ذل��ة ،األم��ن
أما عريجي فقال" :ما الغاية من ال �غ��ذائ��ي،اإلب �ت �ك��ار ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي،
األج��ان��ب ف��ي ب�ح��وث مشتركة بين
ع�ل��وم اإلن �س��ان واإلج �ت �م��اع ،الصحة H
والنقابات
‘ظ�{ي��Gم dم≤��ؤóت�jم��ùرك�
 21ت�ن�
السعيá«ãëÑdG äGÈÿG ∫OÉ
�¢مƒjس ��°Sوى∞ÑJ :z
والعام`dG »ª
الخاص∏©dG
القطاعينô“ƒD
ŸG
Ωƒ∏©dG Ωó≤àd á«fÉæÑ∏dG á«©ª÷G âëààaG
وال � ��وزارات ال�ع�ش��ر ال�م�ش��ارك��ة فيه ،ل � � �ت� � ��دارس م � ��ا ي� �ع� �ت ��رض س �ب �ي��ل ال �ع��ام��ة وس� ��واه� ��ا .واع �ت �ب��ر ان م��ن
ähÒH ‘ ∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉLh
çƒëÑ∏d »æWƒdG ¢ù∏éŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
وه ��ي اإلع � ��الم ،ال�ص �ن��اع��ة ،ال��زراع��ة ،ال �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ،الممكن اإلستعانة بكفايات بحثية
»ª∏©dG ô“DƒŸG ,¿ÉæÑd ‘ á«ª∏©dG
ُ
يستوجبه ذل��ك م��ن توجهات لبنانية ق ��ادرة على دع��م ال ��وزارات
ال �خ��ارج �ي��ة وال �م �غ �ت��رب �ي��ن ،ال�ت��رب�ي��ة وم��ا
¥ÉaBG{ øjöû©dGh óMGƒdG …ƒæ°ùdG ‹hódG
,z»LƒdƒæμàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG :2020
أك��ادي �م �ي��ة وإن �م��ائ �ي��ة" .وأك� ��د أن ومؤسسات القطاع العام والخاص.
‘ á©eÉL ¢ù«°SCÉàd 140 `dG ó«©dG
خ �ت��ام��ًا ،م �ن��ح رئ �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
"ك� �س ��ر ال� �ج� �م ��ود ال �ع �ل �م��ي ي �ك��ون
¢ù∏› ¢ù«FQ ájÉYôH ,∞°Sƒj ¢ùjó≤dG
áÄ«ÑdG ôjRƒH Óã‡ ΩÓ°S ΩÉ“ AGQRƒdG
ل� �م� �ج� �ت� �م � ٍ�ع ب � �ك� ��ام � �ل� ��ه ،ب� � � � ��دءًا م��ن
ال � �ب� ��روف � �س� ��ور ع ��وي� �ن ��ي ب �م �ش��ارك��ة h
08
Ωƒ∏©dG ΩôM ‘ ¥ƒæ°ûŸG óªﬁ
ال �م��درس��ة ،وال�ج��ام�ع��ة وص � ً
d
G
∞°Sƒj ¢ùjó≤dG á©eÉL ‘ á«fÉ°ùf’G
�وال إل��ى دكاش وحمزة وسركيس وعريجي
.ΩÉ°ûdG ≥jôW ≈∏Y
م ��ؤس� �س ��ات ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ب�م��ا ميداليات تقديرية ألفضل تقديم
2020 ¥ÉaBG{ ¿G ¤G ¥ƒæ°ûŸG QÉ°TGh
≥∏≤dG ádGRG ¤G ±ó¡J á«ŸÉY IQOÉÑe
يمكننا م��ن التضييق التدريجي ش �ف �ه��ي ل �ل �ب��اح �ث �ي��ن ،وه� � ��م ب ��الل
¢UÉÿG ´É£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG ≥«≤–h
ل�ف�ج��وة ال �ت �ق��دم ال�ع�ل�م��ي ال�ق��ائ�م��ة ال � �ق� ��ادري م ��ن ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
á«ªæàd á«æ©ŸG äGQGRƒdGh É«ÁOÉc’Gh
›ä’É
‘
ácQÉ°ûŸG
∫hódG
äGQób
الدولية ،إيمان شعبان من الجامعة
بيننا وبين الغرب".
Qƒ°†◊G Ωó≤e
.z»ŸÉ©dG Ωó≤àdGh çÉëH’Gh ó°UôdG
ع �ل��ى ه��ام��ش ال �م��ؤت �م��ر ،أك ��دت اللبنانية ،الياس دي��ب من جامعة
.zÊóŸG ™ªàéŸGh äGP á∏eÉY ójh ,É«LƒdƒæμàdGh º∏©dG øY øjó«©H ¿ÉæÑd ‘ øμf ⁄{ :∫Ébh
πªà–h áÑ©°U ÉæeÉeCG áª¡ŸG ¿G{ ócCGh ôW’G É¡«a §HGÎJ ,»ŸÉY iƒà°ùe ,É«∏c ÚWôîæe Éæc πH ,ádCÉ°ùŸG √òg
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل�ل�ب�ح��ث القديس يوسف ،كريستال الفحل
’á«eÉædG ÉædhO ‘ äÉjóëàdG øe ÒãμdG øe ÉbÓ£fG á«æ¡ŸG ôWC’ÉH á«ª∏©dG ±Göûà°SG IQhö†H ÉæfÉÁG øeh ÉæfC
العلمي في جامعة القديس يوسف م��ن جامعة س�ي��دة ال�ل��وي��زة ميشال
∂dP ¿CG ’EG ,áFQÉ£dG ÉgQƒeCG ‘ áμª¡æŸG ¿hÉ©àdG äÉ«dBGh çÉëH’G øe3740
اﻟﻌﺪد äÉ≤∏M
›∏¢ù
IOÉ«≤H
اﻟﺠﻤﻌﺔøëf
,πÑ≤à°ùŸG
2015
-04-17
hCG ÉæJÉ«dhDƒ°ùe øe π°üæàf ¿CG »æ©j ’ Éæªb ó≤dh .á«ªæàdG √òg ≥≤– »àdG ,ΩÓ°S ΩÉ“ PÉà°S’G ¬°ù«FQh AGQRƒdG
ال �ب��روف �س��ورة دوال ك ��رم س��رك�ي��س ط �ب �ي��ب م ��ن ال �ج��ام �ع��ة األن �ط��ون �ي��ة،
‘ Éæ«∏Y ¬fCÉH ∑Qóf ÉæfCG .ÉæJÉeGõàdG πª¡f ≥jô£dG áWQÉN ¿ÓYEÉH ™«HÉ°SG òæe á«æWh á«é«JGÎ°SG ™°Vh Oó°U
12
ل ��"ال �ن �ه��ار" ان ال �ج��ام �ع��ة ت �ض��ع في ن��زارح��ري��ري م��ن ال�ق��دي��س يوسف،
á«ªæJ ≥∏£æe øe ÉfOÉ°üàbG »æÑf ¿CG »àdGh ,á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G √ò¡d ≈∏Y íª£J »gh áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d
ÉL
πLCG øe É¡aGõæà°SG ’ á«©«Ñ£dG ÉfOQGƒe äGQGRƒdG ™«ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ºàJ ÚeCÉJ ¤G öü◊G ’ ∫ÉãŸG π«Ñ°S
18906تفعيل ال�ب�ح��ث العلمي ودي � ��ع س �ك ��اف م ��ن ج��ام �ع��ة ال� ��روح
اﻟﻌﺪدي��ات�ه��ا
اﻟﺜﻼﺛﺎء  2015-04- 21أول��و
∫É«LC’G IÉ«M á«Yƒfh ¥ƒ≤M ájÉªM çÉëH’G õcGôeh É«ÁOÉc’G ™eh ‘ øμªàeh QOÉb …öûH ∫Ée ¢SCGQ
æ°ûŸG
مشيرة¥ƒإلى أن المؤتمر ال � �ق� ��دس  -ال �ك �س �ل �ي��ك وج��ام �ع��ة
في كلياتها،
ه��و ي��وم خ��اص للبحوث م��ن جملة ال� �ق ��دي ��س ي� ��وس� ��ف .ك �م ��ا م�ن�ح��ت
أيام خاصة للبحث العلمي تنظمها الجمعية ميدالية تكريمية ألفضل
م �ل �ص��ق ل �م��وض��وع��ات خ��اص��ة وه��م
الجامعة على مدار السنة.
أﺷﺎر وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺸﻨﻮق ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
األميركية،
من جهته ،ن��وه رئيس الجمعية
اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ”آﻓﺎق  :٢٠٢٠اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ“ ﻣﻤﺜﻼ
كوثر بريش من الجامعة اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺎم ﺳﻼم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻴﺎر أﺑﻮ ﺧﺎﻃﺮ -ﺣﺮم اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
رﺋﻴﺲال ��روح
اللبنانية لتقدم العلوم البروفسور ج��وي��س روح��ان��ا م��ن ج��ام�ع��ة
اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ  -ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺎم اﻟﻰ أن ”اﻟﺪول ﺗﻘﺎس ﺑﻤﺪى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
القدس ،جويل ن��ادر من ﺟﺎﻣﻌﺔ
القديس
ن�ع�ي��م ع��وي�ن��ي ل ��"ال �ن �ه��ار"ب��ال ��1990
وﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
القديس
ب ��اح� �ث ��ًا م �ن �ه��م  370أج �ن �ب �ي ��ًا م��ن
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء“.
يوسف ،جويس خير من أداﺋﻬﺎ وﻋﻠﻰ
ال��والي��ات المتحدة ،ك�ن��دا ،إيطاليا يوسف ،ميراي مكاري من اللبنانية
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ“.
ﺻﺪى اﻟﺒﻠﺪ
وب��ري �ط��ان �ي��ا ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا ض�م��ن الدولية ،فيفيان توما من القديس
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
الجامعة
فرق بحثية  490ملخصًا للمؤتمر.
ﺑﺪورﻫﺎ اﺷﺎرت ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺸﻨﻮق اﻟﻰ ان ”آﻓــﺎق ٢٠٢٠
يوسف وريمون الحاج من ﻟﻔﺖ
ﻣﺒﺎدرة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ازاﻟــﺔ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻴﺴﻮﻋﻴﺔ ﻟﻸﺑﺤﺎث دوﻻ ﺳﺮﻛﻴﺲ ﻛﺮم
«�‘U�œË w−¹dŽ l� ÊËezUH
وت��وق��ف ع�ن��د أوراق بحثية أع��ده��ا اللبنانية.
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻰ ”اﻫﻤﻴﺔ اﻳﻼء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻻﻫﻤﻴﺔ
واﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ واﻟــﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﺧﻞ
أك��ادي �م �ي��ون ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة
ً
ﻗﺪرات اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ًاﻟﺮﺻﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ
اﻟﻤﺸﻨﻮق ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ً
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ“ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ وﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
واﻻﺑﺤﺎث
ال �ب �ي �ئ��ة م� �ث ��ال ،ع ��ن ت �ل��وث ال� �ه ��واء،
rosette.fadel@annahar.
com.lb
”ﻟــﻢ ﻧﻜﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ“ .ﻣﻀﻴﻔﺔ” :واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺠﺰات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪل أن ﻧﺘﻜﻞ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻛﻨﺎ
 Twitter:@rosettefadelﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻛﻠﻴﺎ ،ﻷﻧﻨﺎ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺰه اﻵﺧﺮون وﻧﺴﺘﻮرده ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﺒﻨﺎء ﻛﺘﻞ ﺣﺮﺟﺔ ﻗــﺎدرة
وأوراق أخرى تناولت سالمة الغذاء
اﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻨﺎ؟ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﻜﻮن ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ وﻧﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات واﺧﺘﺮاﻗﺎت ﻫﺎﻣﺔ

:»ª∏Y ô“Dƒe ‘ ΩÓ°S πãÁ ¥ƒæ°ûŸG
áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á«æWh á«é«JGÎ°SG ™°†f

{Ωóq˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ à˘ ˘ ˘ dG :2020 ¥É˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘aGB
,z»˘ Lƒ˘ dƒ˘ ˘æ˘ ˘µ˘ ˘à˘ ˘dGh »˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘dG
…ƒ˘ ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ ˘ °ùdG ô“DƒŸG ¿Gƒ˘ ˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘ Y
¬˘ª˘¶˘æ˘ J …ò˘ dG 21`dG ‹hó˘ ˘ ˘ ˘dG
Ωóq˘≤˘ à˘ d á˘ «˘ fÉ˘ æ˘ Ñ˘ ∏˘ dG á˘ «˘ ©˘ ª÷G
»˘ ˘æ˘ ˘Wƒ˘ ˘dG ¢ù∏ÛGh Ωƒ˘ ˘ ∏˘ ˘ ©˘ ˘ dG
á˘©˘eÉ˘Lh ,á˘«˘ª˘∏˘©˘dG çƒ˘ë˘ Ñ˘ ∏˘ d
,(USJ) ∞˘ ˘ ˘ °Sƒ˘ ˘ ˘ j ¢ùjó˘ ˘ ˘ ˘≤˘ ˘ ˘ ˘dG
AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ájÉYôH
“k ã‡ ΩÓ°S ΩÉ
áÄ«ÑdG ôjRƒH Ó
Qƒ˘ ˘ ˘°†Mh ,¥ƒ˘ ˘ ˘æ˘ ˘ ˘ °ûŸG ó˘ ˘ ˘ ªfi
¿’GC IQÉ˘é˘ à˘ dGh OÉ˘ °üà˘ b’G ô˘ jRh
á∏jÉf á≤HÉ°ùdG IôjRƒdG ,º«µM
OÉ–’G IÒØ˘ ˘ ˘ ˘ ˘°S ,¢Vƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ e
É˘ æ˘ «˘ ∏‚G ¿É˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘d ‘ »˘ ˘HhQh’CG
»∏ã‡h AGôØ°Sh ,â°SQƒ¡îjG
,äÉ˘ «˘ ∏˘ YÉ˘ ah ,á˘ «˘ æ˘ ˘e’CG iƒ˘ ˘≤˘ ˘dG
Ωƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ©˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG Ωô˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘M ‘ ∂dPh
.á©eÉ÷G ‘ á«fÉ°ùf’EG
á˘ æ˘ °ùdG √ò˘ g ô“ƒDŸG õ˘ «q˘ ª˘ à˘ ˘jh
‘ Ióq˘ ˘ ˘ ˘ ˘Y äGQGRh á˘ ˘ ˘ ˘ ˘ cQÉ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °ûÃ
º˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dGh á˘ «˘ HÎdG :º˘ «˘ ¶˘ æ˘ ˘à˘ ˘dG
[ ô“ƒDŸG ìÉààaG ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe ÖfÉLh â°SQƒ¡îjGh ¢Vƒ©eh º«µMh ¥ƒæ°ûŸG
,á˘YÉ˘æ˘°üdG ,ä’É˘ °üJ’G ,‹É˘ ©˘ dG
‘ á«aGÎMGh ájóqéH •Gôîf’G øe ôqØe ’{ ¬fGC k GÈà©e ,zá«ª°SôdG
,áÄ«ÑdG ,ÚHÎ¨ŸGh á«LQÉÿG ,áaÉ≤ãdG ,IQÉéàdGh OÉ°üàb’G ,ΩÓY’EG
∫OÉÑàd á«FÉæãà˘°SG kÉ˘°Uô˘a π˘µq˘°ûJ »˘à˘dGh á˘«˘£˘°Sƒ˘à˘e hQƒ˘«˘dG á˘eƒ˘¶˘æ˘e
¿ÉæÑd ¬Lh QÉ¡X’E ∂dPh ,áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸGh ábÉ£dG ,áYGQõdG
á˘ jOÉŸG •hô˘ ˘°ûdG π˘ ˘°†aGC ø˘ ˘ª˘ ˘°V á˘ ˘jô˘ ˘°ûÑ˘ ˘dG OQGƒŸG OGó˘ ˘YEGh äGÈÿG
Ωóq˘ ≤˘ à˘ dGh º˘ ∏˘ ©˘ dGh á˘ aô˘ ©ŸÉ˘ H ø˘ eDƒŸG …QÉ˘ °†◊G ¬˘ Lƒ˘ dG ,»˘ ≤˘ «˘ ˘≤◊G
.zá«ª∏©dGh
.Qƒq£àdGh
’qGE á«ŸÉ©dGh á«ª«∏b’EG áWQÉÿG ≈∏Y á©eÉL øe ¢ù«d{ ¬fqGC iGCQh
ÉjQÉe É«àæ«°S øe Ö«MôJh á©eÉ÷G øY »≤FÉKh º∏«a ¢VôY ó©H
.z¬«∏Y ™éq°ûJh »ª∏©dG åëÑdG Ωõà∏J »àdG ∂∏J
Ωôc ¢ù«cô°S ’hO çÉëHÓCd á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf äQÉ°TGC ,πjÈZ
¢ù«˘ ˘FQ kÓ˘ ˘ã‡ QGƒ˘ ˘°T ∫É˘ ˘°û«˘ ˘e Ü’CG á˘ ˘©˘ ˘eÉ÷G ¢ù«˘ ˘FQ ÖFÉ˘ ˘f Èà˘ ˘YGh
≈∏Y IOóq°ûe ,zájƒdhGC πH ’ IQhô°V äÉ©eÉ÷G ‘ çÉëH’CG{ ¿GC ¤GE
≥jôa πªY áé«àf ƒg Ωƒ«dG åëÑdG{ ¿GC ¢TÉcO º«∏°S Ü’CG á©eÉ÷G
{Ωó≤àdG ¤GE ∫ƒ°Uƒ∏d çÉëH’CG ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG á«ªgGC
åMÉÑdG ¬«a ¿Éc …òdG øeõdG ≈dqh å«M ≈°†e âbh …GC øe ÌcGC
ó˘«˘©˘°üdG ≈˘∏˘Y §˘≤˘a ≈˘≤˘Ñ˘J ’ çÉ˘ë˘H’CG è˘FÉ˘à˘f ¿GC kÉ˘°Uƒ˘°üN ,Qƒ˘£˘ à˘ dGh
∂«Ñ°ûàdG IQhô°V{ ≈∏Y k GOóq°ûe ,z»LÉ©dG ¬LôH ‘ ¬ãëH ™e ¢û«©j
.z™ªàÛG ‘ IóY mìGƒf ‘ ôKqƒDJ É‰GE »ÁOÉc’CG
≈˘∏˘Y kÉ˘°†jGC É˘ª fq˘GE »˘∏ÙG iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘ ∏˘ Y §˘ ≤˘ a ¢ù«˘ d Úã˘ MÉ˘ Ñ˘ dG ÚH
á«ªgGC á«ª∏©dG çÉëHÓCd{ ¿GC »æjƒY º«©f á«©ª÷G ¢ù«FQ ócGCh
.z»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG
á∏éY ™aOh á«ªæàdG ‘ Ék«°SÉ°SGC k GQhO Ö©∏Jh ™ªà› πc ‘ iƒ°üb
äGRÉ‚Ó
E ˘ ˘d IQóq˘ ˘ °üe á˘ ˘ dhO ¿ƒ˘ ˘ µ˘ ˘ f ’ GPÉŸ{ :Ók˘ ˘ FÉ˘ ˘ °ùà˘ ˘ e ,zOÉ˘ ˘ °üà˘ ˘ b’G
§≤a ±ƒbƒdG ∫óH ò«ØæàdG á∏Môe ¤GE π°üfh ™°qSƒàf ’ GPÉŸ ?á«ª∏©dG
É¡eóq≤J ióÃ ¢SÉ≤Jo Üƒ©°ûdGh ∫hódG{ q¿GC ¤GE ¥ƒæ°ûŸG QÉ°TGCh
.z?åëÑdG á∏Môe óæY
¿
q GC k GÈà˘ ©˘ e ,zá˘ aÉ˘ c ø˘ jOÉ˘ «ŸG ‘ ¬˘ à˘ ≤˘ ≤˘ M …ò˘ dG Qƒq˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘dG ió˘ ˘eh
¿ {¿ƒ°ûbÉæà«°S Éªc º¡KÉëHGC ¿ƒ°Vô©«°S øjô“ƒDŸG
q GC ¤GE âØdh
{»LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG QÉ°ûàf’G ≥≤q– »àdG »g áaô©ŸG ihóY
.zº∏©dG πgGC ÚH ¿hÉ©àdG øe IójóL kÉbÉaGB ¿ƒëàØjh
iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘Y Qƒq˘£˘ à˘ dG ø˘ Y çó–h .z»˘ æ˘ Wƒ˘ dG iƒ˘ à˘ °ùŸG ≈˘ ∏˘ Y
¿Éc …òdG øeõdG ≈¡àfG{ ¬fqGC IõªM Ú©e ¢ù∏ÛG ΩÉY ÚeGC ócGCh
π˘FÉ˘°Sƒ˘ dG ™˘ e ó˘ jó÷G π˘ «÷G »˘ WÉ˘ ©˘ J á˘ «˘ Ø˘ «˘ ch »˘ Lƒ˘ dƒ˘ æ˘ µ˘ à˘ dG
É˘ ¡˘ JÉ˘ °ù°SƒD˘ eh á˘ dhó˘ dG ≈˘ ∏˘ Y k Gô˘ µ˘ M á˘ «˘ ª˘ ∏˘ ©˘ dG çƒ˘ ë˘ Ñ˘ dG π˘ jƒ“ ¬˘ «˘ a
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AÉª∏©dGh ¿ƒãMÉÑdG ¬Ñqæàj ¿GC IQhô°V{ ≈∏Y k GOóq°ûe ,á«LƒdƒæµàdG
¥ÓN’CG GƒÑ«u¨j ’ ¿GCh Ék«≤«≤M Ék≤∏b πµq°ûJ »àdG ÉjÉ°†≤dG ¢†©Ñd
¿ {áæ°S 25`dG ∫Ó˘ N Qƒq˘ £˘ J ⁄É˘ ©˘ dG
q GC ¤GE âØ˘ ˘dh .zº˘ ˘¡˘ ˘dÉ˘ ˘ª˘ ˘YGC ø˘ ˘Y
ï˘ jQÉ˘ J ‘ â∏˘ °üM »˘ à˘ dG äGQƒ˘ £˘ ˘à˘ ˘dG π˘ ˘c ¥É˘ ˘a k GQƒ˘ ˘£˘ ˘J á˘ ˘«˘ ˘°VÉŸG
.zájô°ûÑdG
§ÑJôJ »gh ,áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á«é«JGÎ°SG Ωóq≤f ¿GC ójôf{ :∫Ébh
√ò˘ ¡˘ d ≥˘ jô˘ W á˘ WQÉ˘ ˘N ™˘ ˘°Vh É˘ ˘æ˘ ˘©˘ ˘£˘ ˘à˘ ˘°SG ó˘ ˘bh ,Ωóq˘ ˘≤˘ ˘à˘ ˘dGh º˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘dÉ˘ ˘H
á˘«˘é˘«˘JGÎ°S’G ¿ƒ˘µ˘J ¿GC §˘≤˘a Üƒ˘∏˘ £ŸG ¢ù«˘ d ø˘ µ˘ d á˘ «˘ é˘ «˘ JGÎ°S’G
™ªàÛGh äÉ©eÉ÷G É¡«a ∑QÉ°ûàJ πH äGQGRƒdG πnÑbp øe áYƒ°Vƒe
ÚH ájQGƒM Iƒ£N Égójôf ,Ú«æ©ŸG ±GôW’CG πch ÜÓ£dGh ÊóŸG
.z¿ÉæÑd ‘ √ójôf Ée ¤GE É¡H π°üæd ¢SÉædG
¬d Ωóqb Éªc ¥ƒæ°ûª∏d 140`dG á©eÉ÷G ó«Y á«dGó«e QGƒ°T Ωóqbh
Éªc Iõª◊ á©eÉ÷G á«dGó«e QGƒ°T Ωóbh .á«©ª÷G á«dGó«e »æjƒY
á˘«˘dGó˘«˘ e Ωó˘ b √Qhó˘ H …ò˘ dG QGƒ˘ °ûd á˘ «˘ ©˘ ª÷G á˘ «˘ dGó˘ «˘ e »˘ æ˘ jƒ˘ Y Ωó˘ b
.»æjƒ©d á©eÉ÷G
.∞«£d ¬«Lhôd iôNGCh Ωôc ¢ù«cô°S ’hôd á«dGó«e »æjƒY Ωóbh
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

«WOŽu�O�« WF�U'« w� ÂuKF�« ÂbI²� ÍuM��« d9R*« ÂU²²š

«W?? ?O? ?F? ?L? ?'« X?? L? ?²? ?²? ?š
«�?Âu??K? F? �« Âb??I? ²? � W??O?½U?M?³?K
�?Íu??M? �? �« w?�Ëb?�« U?¼d?9R
«(??Íc?? �« s?? ¹d??A? F? �«Ë ÍœU
½WF�Uł l� WM��« Ác¼ t²LE
«�?W??³? ÝU??M?0 n?Ýu?¹ f?¹b?I
l?� ÊËU?F²�UÐË ±¥∞‰« U?¼bOŽ
«ÀU??×? Ðú?� w?M?Þu?�« f?K?:
«�Ê«u?M?F?Ð ¨ÊU?M?³?� w?� W?O?LKF
w?L?K?F�« ÂbI²�« ∫≤∞≤∞ ‚U�¬ò
w??� p??�–Ë ¨åw??łu??�u?M?J?²?�«Ë
�Âd?Š ≠ d?ÞU?š u?Ð√ —U?O?Ð WŽU
«�W?F?�U?ł ≠ W?O?½U?�?½ù« Âu?KF
«�ÆnÝu¹ f¹bI
¡UIK�« w� ÊuŁb×²� d?¹“Ë ÂU?²?)« q?H?Š d?CŠ
vendredi
?| «b
N°14315
�ö?Žù«2015
l?−?F?ł
«�¦¹d?²Ý VzUM�« q¦2 ¨w−¹dŽ w½Ë— W�UI
�ÆåqÐUI*« w� UNðU�bš .bIð w� U�dA�« W�—UA
¡«dł s� 17w?avril
�rOKÝ —u��Ëd³�« »_« nÝu¹ f¹bI�« WF�Uł fOz— ¨ÊË—U� ÊË—U
W?×?H?½ V?KD²ð ÀU×Ð_UÐ ÂUOI�« vKŽ W¾AM²�«ò Ê√ ‘U�œ È√—Ë
4 ÆrNOK¦2Ë ÊUM³� UF�Uł ¡UÝƒ— v�≈ W�U{ùUÐ ¨‘U�œ
�q?� w?� ¨W?O?L?K?F?�« ÀU?×?Ð_« ÊQ?Ð W?ŽU?M?I?�«Ë W?¹U?HJ�«Ë d³B�« s
Ë√ UOA�U¼ ôUGA½« v²Š Ë√ «dO�¹Ë UN�d� öLŽ X�O� ¨UNðUOL�ð W?O?½U?M?³?K?�« W?OFL'« fOzd� WLK� X½U� ¨wMÞu�« bOAM�« bFÐ
�U?O?1œU?�√ U?ÞU?A?½ q?Ð ¨v?KŽ√ W�eM� ƒu³ð qł« s� UOÝUÝ√ «dBMŽ Y?×?³?K?�ò Ê√ U?N?O?� d?³?²?Ž« w?M¹uŽ rOF½ —u��Ëd³�« ÂuKF�« ÂbI²
«�Y?ŠU?³?�« r?KF*« ÆrOKF²�«Ë W�dF*« rKŽ e¹eFð w� r¼U�¹ UOIOIŠ d?O?¹U?F?*« b?Š√ u?N?� WOF�U'« U�ÝR*« w� …dO³� WOL¼√ wLKF
«�t�UB²š« sL{ WOLKF�« t−¼UM� w� o�b¹ rKF� u¼ Y×³¹ Íc�« W?F?�Uł Í√ ‰uB(Ë UF�U'« rOOI²� UNOKŽ eO�d²�« r²¹ w²
vKŽ b¹b'« sŽ Y×³¹ Íc�« YŠU³�« u¼Ë UN�¹—bð s� sJL²O� d?³?�_« b?M?�?�« b?F?²?� «d?³?²?<« U?�√ Æw?ðU?�?ÝR*« œUL²Žù« vKŽ
�ÆåUNKIM¹ Ê√ tOKŽ Vłu²¹ w²�« W¹—«dL²Ýù« Èu²�� l?²?L?²?ð w?²?�« W?O�UF�« …œu'«Ë WOŽuM�« vKŽ b�Rð w¼Ë ÀU×Ðú
ÆÊU?M?³?� w?� w?�U?F?�« r?O?KF²�« U�ÝR� sŽ …—œUB�« ÀU×Ð_« UNÐ
w−¹dŽ
Âu?K?F?�« Âb?I?²?� W?O?½U?M³K�« WOFL'« Ê√ b�ƒ√ Ê√ w� «u×LÝ« UM¼Ë
ّ
Ác?N?� ¨n?Ýu?¹ f?¹b?I?�« WF�Uł l� WM��« Ác¼ UN½ËUF²Ð d�²Hð
∫nÝu¹ f¹bI�« WF�U−Ð U¼uM� w−¹dŽ w½Ë— W�UI¦�« d¹“Ë ‰U�Ë
لتقدم
اختتمت الجمعية اللبنانية
«*Íc?�« d?O?³J�« wLKF�« ÕdBK� d¹bI²�« dŽUA� fHM�« w� Ã“UL²ðò t?ł—U?šË ÊU?M?³?� w?� U?N?L?Ý« X?F?³Þ WI¹dF�« WO1œU�_« W�ÝR
العلوم مؤتمرها الدولي ّ السنوي
�¨nÝu¹ f¹bI�« WF�Uł Õd� ¨tHM� w� rJO�≈ UŁb×²� ÂuO�« n�√ r?N?ð«“U?$≈ r?N?F?� 5K�UŠ W�U� ÷—_« ŸUIÐ w� UNÐöÞ dA²½U
الحادي والعشرين الذي نظمته هذه
«�ÆåWO¦×³�«Ë WOLKF
*ö?O?ł ¨W?�U?I?¦?�«Ë W�dF*«Ë rKF�« ôU−� w� U�bš s� t�b� U
السنة مع جامعة القديس يوسف
U?ÝU?O?�?Ð j?³?ðd?¹ w?L?K?F?�« Y?×?³?�« Ê√ X?K� U*UD�ò ∫·U{√Ë
v?K?Ž ÊU?M?³?� l?{Ë v?�≈ 5?ŽU?��« qJÐ “«e²Žô« dŽUA0 ¨qOł bFÐ
بمناسبة عيدها الـ 140وبالتعاون مع
«'ÕËd?Ð ¨d?9R?� u?K?ð «d?9R?� ¨w?łu?�u?M?J?²?�«Ë w?L?K?F?�« Âb?I²�« WJÝ ÂU?OIK� W�“ö�« ¡«uł_« oKšË UNðcðUÝ_ UNFO−A²ÐË UF�U
المجلس الوطني لألبحاث العلمية
WO½UM³K�« WOFL'« w� 5K�UF�« vDš bIFð w²�« WOMÞu�« WO�ËR�*« WKLFK� WO³¼c�« WODG²�« WÐU¦0 d³²Fð w²�«Ë WOLKF�« ÀU×Ð_UÐ
في لبنان ،وقد حمل المؤتمر هذه
ّ
ÆåUMK³I²��Ë
UMF�«Ë sLCð
«�w²�«Ë WOMÞu
wMÞu�« fK:«Ë
ÂbI²� miالتقدم
� ÆåÊUM³� w� WOLKF�« ÀU×Ðúالسنة عنوان «آفاق
:2020
« Assurer
un capital
humain
Représentant
«�le ¨ÂuKF
Premier
ُ
WO½UM³K�« W�Ëb�« ·dB²Ð WOFL'« UO½UJ�≈ l{Ëò wM¹uŽ b�√Ë
v½UŽ sÞË …—u� ¨tMOŽ X�u�« w� ¨dÞU)« w� r�ðdðò ∫·U{«Ë
العلمي والتكنولوجي» وأقيم في
spécialisé
les sciences
la
√�¦¨åd¦�Q� d
ÂbI²�« vKŽ dans
�—uD²�« —UD
…bŽU�* p�–Ëet UF�U'«Ë
‰u?Ýd� Á—ËbÐ p�9 tMJ�nistre
¨…dOš_«Tammam
WFÐ—_« œuIF�« Salam,
w� ¨ÁU½UŽ U�le miقاعة بيار أبو خاطر  -حرم العلوم
qu’une
mainnistre
«�dewÐdF
l’Environnement,
‰öš s� technologie
l−Að ÂuKF�« ÂbI²�ainsi
«�WO½UM³K
WOFL'«ò
�Ê√ v�≈ «dOA
اإلنسانية  -جامعة القديس
rž— ¨W�dF*«Ë rKFK� ”«d³M�Ë
¨r�UF�«Ë
tDO×� w� WLKJK� Mod’œuvre
ayant
un
niveau
interhammad
Machnouk,
a
annoncé
يوسف.
q�«u¹Ë ¨·Ëdþ s� t²G�œ√ d−¼Ë ¨q�«uŽ s� Á«u� ·eM²Ý« U� q� 5¦ŠU³�« l−Að ¨U¼d9R� w� U¹uMÝ UN�bIð w²�« åeOL²�« …ezUłò
ŸU?D?I?�« Ê√national
s?� r?žd?�« figure
vKŽ ‰ƒUH²�«Ë
«—«dL²Ýô
«�5O½UM³K
بعد النشيد الوطني اللبناني
UOŽ«bð s�est
t²K�dŽ
parmi
les vKŽ
nomhier que leÆå Liban
en voie
«_ÆåWOLKF�« ÀU×Ð
«*�w� WL¼U
VzUž stratégie
«)t³ý ‰«“ U� ’U
كانت كلمة لرئيس الجمعية
vKŽ d� b� Êd� nB½ ÊuJ¹
Ê√ œd−0ò t½√une
v�≈ w−¹dŽ
XH�Ë natiobreux rŽœ
points
de sŽ
cette
d’adopter
stratégie
ّ
اللبنانية لتقدم العلوم البروفسور
«�‰«eð ô WOM�« ÊuJð Ê√Ë ¨ÂuKF
WO½UM³K�« WOFL'« fOÝQð
nationale de
développement
�naleÂbI²
de développement
durable.
نعيم عويني اعتبر فيها أنّ
…eLŠ
«�5?L?O?I?*« 5?O?½U?M?³?K�« 5¦ŠU³
�5Ð q�«u²�«Ë ÊËUF²K�a…bIFM
durable », a dit M. Machnouk.
tenu ces
ّ
العلمي أهمية كبيرة في
«للبحث
W??O? L? K? F? �« ÀU??×?Ðú?� w?M?Þu?�« f?K?:« ÂU?Ž 5?�« Àb?% r?Ł
W?M{UŠ W¾OÐ oK)Ë ¨r�UF�«ËM.
»dF�«Machnouk
vKŽ ÕU²H½ö�Ë ¨s¹dA²M*«Ë
scientifique
propos
�lorsvMFL
de ¨¡ULKF�«Ë
l’ouverture
المؤسسات الجامعية فهو أحد
9R?*« conférence
?«c?¼ò Ê√ È√— Íc?�« …e
«�L?Š 5?F� —u��Ëd³
«rKF�« q¼√ eH×¹ ÊUM³KÐ ÊU1ô
–�Ê√ p
rKFK� de…d?la¼U?þ b?F?¹ d?La
internationale
½este²F
�unW×¹d
«*21e W½UJ
conférence
internationale
المعايير التي يتم التركيز عليها
WF�U'« Â«e²�«du
vKŽ LAAS
qO�œ «c¼Ë UNÐ
«*Æå…U&d
�v�≈ tÐ ‰u�uK
¡ULKF�«Ë UNMŽ 5�ËR�*«Ë
لتقييم الجامعات ولحصول أي
leur
annuelle
Horizons
u?¼ «c?¼ s¹dAF�«Ë ÍœU(«scientifique
�r�d9R� rOEMð s
W¹UG�«ò Ê√ È√—Ë
b?O?K?I?ðò t?forum
½√ v?�« «d?O?pour
A?� ¨åU?¼les
—u?Dchercheurs,
«�?ð …—Ëd?C?ÐË WOLKF
ÀU×Ð_UÐ
جامعة على اإلعتماد المؤسساتي».
U�Ë ¨włu�uMJ²�«Ë wLKF�« 2020
ÂbI²�« qO³Ý
�÷d²F¹ U� ”—«b²
wF��« sŽ b¹«e²�permettant
—uCŠ vKŽ WM��«deÁc¼présenter
bNA¹ u¼Ë ¨Í—UCŠ
√�et dew1œU
organisée
conjointement
ّ
كما أشار إلى أن «الجمعية اللبنانية
UNłuð s� p�– t³łu²�¹
ÀU?×?Ð_UÐdiscuter
«¼”UM�« ÂUL²
qO�œ dOšde
«c¼Ë
«��WIÐU
lesvKŽ
résultats
leurs
«��tra-«uM
parWO1œU�√l’Association
libanaise
ّ
ّ b?Š√ s� U�ò ∫‰U�Ë ÆåWOzU/≈Ë

Le Liban en passe d’adopter
une stratégie nationale de
développement durable
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ﻧﺤﻦ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ورﺋﻴﺴﻪ
ﺗﻤﺎم ﺳﻼم ،ﻓﻲ ﺻﺪد وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻄﻤﺢ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ اﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ
رأس ﻣﺎل ﺑﺸﺮي ﻗﺎدر وﻣﺘﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،وﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﺎﻟﻤﻲ ،ﺗﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻃﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮ
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻦ اﻻﺑﺤﺎث
وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﻣﻨﺬ اﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺈﻋﻼن ﺧﺮﻳﻄﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات
وﻣﻊ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺑﺤﺎث واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻲ“.
وأﻛﺪ ان ”اﻟﻤﻬﻤﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺻﻌﺒﺔ وﺗﺤﺘﻤﻞ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ دوﻟﻨﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
2015إﻻ أن ذﻟﻚ
-04اﻟﻄﺎرﺋﺔ،
أﻣﻮرﻫﺎ
اﻟﻤﻨﻬﻤﻜﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺪد
- 21
اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ أو
ﻧﻬﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻨﺎ“ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ”اﻧﻨﺎ ﻧﺪرك
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاردﻧﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ اﺳﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻷﺟﻴﺎل
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إﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﻧﻤﺎ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
وﻓﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺧﻠﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ.
أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎرات وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻌﺎون وﺿﻤﺎن
اﻟﺘﺒﺎدل ،وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺂزر ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﻛﺒﻴﺮة“ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ”ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ“.
ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ ﺗــﺴــﺎء ل رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم ﻧﻌﻴﻢ ﻋﻮﻳﻨﻲ َ
”ﻟﻢ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ ﺣﻀﻮر
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﻳﻀﺎ؟“ ،وﻗﺎل” :ﻷن ﻟﺒﻨﺎن
ﻻ ﻳــﺰال ،رﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ
وﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ،ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻘﻞ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،وﻷن
 1222ﻻ ﺗﺰال اﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﻜﺮ
ﺑﻴﺮوت
واﻟﻌﻠﻮم .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن ﻧﺴﺄل
ﻛﻴﻒ ﻧﻔﻌﻞ أﻛﺜﺮ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﺶء اﻟﺠﺪﻳﺪ“.
وأردف” :ﻧﺘﺴﺎءل ﻫﻨﺎ ”ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﻜﻮن دوﻟﺔ

راﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﺣﺎﺿﻨﺎ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص أﻳﻀﺎ؟ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻧﺘﻮﺳﻊ وﻧﺼﻞ إﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪل اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ؟“.

ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث .ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ
اﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺠﺪﻳﺔ واﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻴﻮرو ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑـــﻲ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺎ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺎدﻳﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ“.
أﻣــﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ
اﻷب ﺳﻠﻴﻢ دﻛﺎش ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻷب
ﺷﻮار اﻟﺬي أﻛﺪ أن ”اﻟﺒﺤﺚ أﺻﺒﺢ ﻧﻬﺞ
ﻓﺮﻳﻖ وﻋﻤﻞ ﺷﺒﻜﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ“ .وﻗﺎل” :إن ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
و ا ﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻟﻮ ﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮ ث ا ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺟﺎﻣﻌﺘﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺻﻮرة
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ!“.
ﻣﻀﻴﻔﺎ” :ﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن
ﻧﺘﻌﺎون ،وﻧﺘﻘﺎﺳﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺗﺤﺖ
ﺗﺼﺮﻓﻨﺎ ،وﺷﺒﻜﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ“.

اﻟﺜﻼﺛﺎء  2015-04- 21اﻟﻌﺪد 9366

اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻻﻧﺨﺮاط
ﺑﺪوره اﻋﺘﺒﺮ اﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺣﻤﺰة
أن ”اﻻﻧــﺘــﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻳﻘﺎس
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺘﻼء م واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر .ﻛﻤﺎ أن ﻗﻴﺎس
ﺟــﺪوى اﻟﺒﺤﻮث وأﺛــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ،وﺑﻨﺎء ﺗﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،واﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ“ .ورأى ﺣﻤﺰة أن ”اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﻮث ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ .وﻻ
ﻣﻨﺎص ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺮق
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