
مداخلة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة  
تعاون بالو (LAAS) اإلفتتاحّية للندوة الثانية حول "الجامعة الريادّية" بمبادرة الجمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم

الساعة العاشرة  ،2017)يناير( كانون الثاني  26مع جامعة القّديس يوسف، في مدّرج أبو خاطر، في 
 من قبل الظهر.

كم أّن هذا الموضوع في الشراكة  أظهرتنسخة أولى وهي منذ سنة ُعقَدت الندوة األولى للجامعة الريادّية، 
 جّد استراتيجيّ هو ، ال بل في غاية األهمّية األعمال والصناعة واإلقتصاد الريادّية بين جامعات لبنان وعالم

، (LAAS). هذه السنة، الجمعّية اللبنانّية لتقّدم العلوم باقي المصطلحاتم مصطلح نمزجه بإذا أردنا استخدا
جامعات ومدارس لبنانّية وفرنسّية  8 يضمّ  (*)ّتحادمع إعة القّديس يوسف في بيروت وكذلك جام بالشراكة مع

الجامعّية للفرنكوفونّية والمعهد  مع الوكالةشراكة البو وتجّمع،  وزارة ومجلس ونقابة واّتحاد 25ن وأكثر م
تصبح جامعتنا، ال بل قناعتنا تكمن في أن ف .ليس هذا األمر مجّرد صدفةفي جامعتنا و  ندوةالفرنسّي، سُتعَقد 

عالم األعمال، ألّن المتخّرج الشاّب في واحد  ة مرتبطة أكثر فأكثر بمصير  جامعو واعية للرهان  ،كّل جامعة
إذا كانت جامعة القّديس يوسف قد ساهمت بطريقة أساسّية في  .هذا العالم جزًءا منيكون عندنا مدعّو أن 

التنشئة السياسّية واإلجتماعّية لكيان الدولة اللبنانّية من خالل قدامى المتخّرجين منها الكثر، من المعروف أّن 
على  قيمواى أعطوا أفضل ما لديهم كي يهم، المهندسون واألطّباء والهيئات المهنّية األخر هؤالء القدامى أنفس

أسس متينة إقتصاد وأعمال الدولة الناشئة، مّما اعُتِبر كرسالة مزدوجة لجامعة القّديس يوسف باإلضافة إلى  
 مهاّمها التقليدّية في مجاالت التنشئة المهنّية والبحث العلمّي.

الجامعة األميركّية في  في الِقَدم هاتونظير  جامعة القّديس يوسفالتي تتمّتع بها خبرة هذه الإنطالًقا من 
عند المفهوم الذي يرد في عنوان الندوة، وأعني بالقول الجامعة الريادّية. هذا  دعونا نتوّقف لحظة، بيروت

 1998في العام  Burton Clarkرتون كالرك عالمنا الجامعّي اليوم مذ طّور بو في  المفهوم أصبح أساسيًّا
. مفهوم خمس جامعات أوروبّيةأجِرَيت في وفي إنكلترا فكرة الجامعة الريادّية وذلك على أساس دراسة 

 نميةالتبمهّمة  والبحثفي التعليم  مهاّمها الجامعة وترسيخ تقّدمقييم لتبالتالي  "الجامعة الريادّية" ظهر
جاءت مهّمة ثالثة، مهّمة التنمية  فكرة الجامعة الريادّية النور حينأبصرت  في الواقع،. ةاإلقتصاديّ 

ُتضاف إلى المهّمتين األّولين األساسّيتين للجامعة، مهّمَتي التعليم والبحث لاإلقتصادّية واإلجتماعّية 
 تسمحنت جال األكاديمّي للجامعة كاالوظائف التقليدّية المرتبطة بالم Etzkowitz (2003.))إتزكوفيتز 

ترد في جدول األعمال تكن بوصف الجامعة ب"جامعة البرج العاجّي" بما أّن فرص التعاون مع الصناعة لم 
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، Andersonوأندرسون   Seashore Louis؛ سيشور لويس  2000، وآخرون  Etzkowitz)إتزكوفيتز 
ا تستند إلى  تنقل كانت ،منذ قرون  الجامعة، دعونا نتذّكر أنّ على الرغم من هذا (. 1998 صورة خاّصة جدًّ

 سّهل االّتصال مع عالم  كانت تجهله.مّما الموضوعّية والدّقة العلمّية والنزاهة والفكر النقدّي 

أو السطحّي بما أّن المفهوم موجود وعدد  نانّية ليس باألمر الطارئ إًذا، التحّدث اليوم عن جامعة ريادّية لب
من جسوًرا على صعيد التعليم وكذلك على صعيد البحث كي تصبح  ىعات في العالم بنكبير من الجام

الضرورّية لتنمية اإلقتصاد براءات اإلختراع فحسب بليس  مية اإلقتصادّية، مزّودًة األعمالعاملي اإلبتكار والتن
 ، هذا الرأسمال الذيبشكل  أفضل الموارد البشرّية أعمال ووظائف جديدة وتوفير لمساهمة في إنشاءبابل 

خبرة تاريخّية في مّتع بتتبعض الجامعات اللبنانّية  تصاد أن يصمد ويتقّدم. إذا كانبدونه ال يستطيع اإلقت
، العالم الجامعّي في مجمله ال يسعه إال التوّجه نحو هذه التنمية ه فيقتها بالعالم اإلقتصادّي ومعايير عال

 .عالم األعماليًدا بيد مع  لمهّمة ال بل نحو ضرورة العملا

من  اإدارتهعليها أن تستوحي  ،األعمالفي ة يّ ريادتكون ل ،الجامعة أنّ  يالميزات التي أبرزها كالرك ه إحدى
 ال تسعى إلىة ؤّسسم ،مثل جامعتنا ،باعتبارهاوالنفعّية  ةدون الوقوع في فخ الربحيّ من عالم األعمال ولكن 

ه نفسه من خالل تحويل هذ ربويّ تال العملضافة في المُ  تهااستثمار جزء كبير من قيمبالفعل  وهي تعيدالربح 
م إلى مساعدة إلى  ضافةالقيمة المُ  الجامعة إّنها . ةالرسوم الجامعيّ  وطأةالطلبة الذين ال يستطيعون تحمل ُتقدَّ

غرس ت ها أنيمكن هي التي تهامهمّ و  هاألهداف نواعي مدراءو  ينجامعيّ  ةذتاقيادة أسب دجيّ  بشكل   التي تتّم إدارتها
صبح يس ، فهذا الطالبمصير االقتصاد أن تأخذ على عاتقهاقادرة على الريادّية الروح المبادرة  البفي الط

رات مؤشّ من  عليهما أن تكونايتوّجب ة ة وهذه المهمّ هذه النوعيّ  ومن الواضح أنّ . عنه نيمسؤولال بين من
المهّمات أن تفرض  هذهببهذا االسم و جديرة ال اتجامعال يتوّجب أيًضا على ضمان جودة الجامعات ولكن

وانتسب إلى  دة إن لم تكن ممتازةجيّ  حصل على تنشئة في المرحلة الثانوّية لكّل متخّرج ةحقيقيّ  كمراجع نفسها
 .الجامعة

لى شروط الحصول على ضمان الجودة أو االعتماد،   جد أنفسنانمن خالل لفت األنظار إلى هذه الحقيقة وا 
اليوم ملزمين أكثر من أي وقت مضى لننضّم بل لنتكاتف، جامعات وشركات في جميع المجاالت، الصناعة 
نشاء فرص عمل مستدامة،  والخدمات والتكنولوجيات التقليدّية والجديدة، والسياحة، والزراعة، واالبتكار مًعا، وا 

 ال يقلّ   عددهمنّ نحن نعلم أ. من جامعاتنا مين بهالة شهاداتهجتوّ م لشباب الذين يتخّرجون لتلبية مطالب عمل ا



3 
 

ال   هذه السوق ، مع العلم أنّ سوق العمل اللبنانيّ  ج يتوّجهون إلىخرّ مت 25.000أو   22.000عن حوالي 
 .افرصة عمل سنويًّ   5.000 أكثر من ها أن تستوعبيمكن

ه، جامعاتوشبابه، و لما فيه خير بلدنا،  وتتقارب وتلتقيمصائر ال أكثر فأكثر فلتترّسخالندوة الثانية  هذهفي 
ا جميعً  بأّننا نحنأكثر من بارقة أمل  ،هاتهاوتوجّ الفكرّية  هامداوالتمؤتمراتها و عن طريق  ،تعطِ ول، واقتصاده

على نفسه و يعتمد على  كبلد   لبنانل ةأكثر إيجابيّ و  امستقبل أكثر إشراقً نفسها من أجل  ةالمهمّ  اء فيشرك
 .طاقاته

 

 اإلّتحاد : (*)

وزارة التربية  –كلّية إدارة األعمال   - METZميتز  – Lorraineالطالبّية في لورين  قطب ريادة األعمال – Lorraineجامعة لورين 
، وزارة QUALEB برنامج الجودة –وزارة العمل  –وزارة اإلقتصاد والتجارة  –وزارة الصناعة  –وزارة الصّحة العاّمة  –والتعليم العالي 

مكتب  - (ENA ) لإلدارة الوطني المعهد - (CNRS-L)المجلس الوطنّي للبحوث العلمّية والجامعة اللبنانّية  –اإلقتصاد والتجارة. 
دول البحر األبيض شبكة  –السفارة الفرنسّية  –المعهد الفرنسّي  -(AUF-BMO)  الجامعية للفرنكفونية  للوكالةالشرق األوسط التابع 

 AArUإّتحاد الجامعات العربّية  –نقابة المهندسين في بيروت  – Unimed الجامعات المتوسطّيةإّتحاد  – RESUMEط للتوظيف المتوسّ 
جمعّية الصناعّيين  – (IRI) ةث الصناعيّ و معهد البح – (FSG)قوى األمن العاّم  – (FSI)قوى األمن الداخلّي  –الجيش اللبنانّي  –

 – (UL)الجامعة اللبنانّية  (USEK) -الكسليك -جامعة الروح القدس – (RDCL)اللبنانّيين  جمعّية رجال األعمال – (AIL)اللبنانّيين 
 .(BAU)الجامعة العربّية في بيروت  – (USJ)جامعة القّديس يوسف  – (AUB)الجامعة األميركّية في بيروت 

 


