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وقد  ،معتنثبحث  يي اثلأل المخّصصموا هذا اليوم نظّ  عّبر عن شكري للواتي والذيناسمحوا لي أن أ

اميع  ة أخرىمرّ أشكر  أند أتردّ  نل. وعودبثل ءا وملياد   غنيّ أّنه  ،ث لادول األعمثلويق  تبّين، 
، من يي اثمعتنث البح  العلميّ  وضعلخالل العثم المثضي  أولوا اهتمثم ث كبير ا" الذين متخّصصين"ال

 ثتوالطثق تحفيزللمصثدر نث إليبثلنسبة  تشّكلوالتي  يتضّمنهث األضواء التيخالل اكتشثف الظالل و 
ة ل خطّ   سلسلة من التدابير التي تشكّ ثبحقترح نثئب رئيس الاثمعة لألإاألشهر األخيرة، يي . ةدالمتادّ 
لبحو  لسي إضفثء الطثبع المؤسّ  من أال ال سّيمثمن أال تفعيل و  القثدمةربع األ سنواتال تشمل

 وهيثكلهث. 

ة الاديدة التي نيّ اللبنث التشريعثتعن  بحث أللنث نظرتع يوستالمتمّثل ب عمليّ ال ا الهثاسهذيصل  نثال يمكن
اثمعة كي تكون الالدكتوراه ل أعداد حملةمث يختّص بو  بحو ال يي ماثل إاراء من ترتيبثت مث يلزم ّتمتح
 ف بهث.ر  عت  الاثمعثت الم   بينلهث مكثن يكون عتمدة و م  

ه يي اثمعتنث، سيثسة إعطثء األبحث  المكثن الذي تستحقّ ل البثح ، ومراعثة  م المعلّ  وضعإلى  بثلراوع
 يي يترة بضع دقثئقل أتوّقفأن  أودّ بثلفعل،  لمؤّمنةاة المثديّ و  ةالبشريّ الموارد  ا من حي اديد   ليس ذاوه

 : إعطثء بعض التوايهثت يي هذا الماثل بغية المخّصص لألبحث  اليومهذا  من هذه ظهرالبعد 

 
ث بثحث ثالمعّلم الم   القّديس يوسف أنّ اثمعة د ؤكّ ت( 1 ( سبتمبرأيلول )ا من شهر عتبثر  إ ثّبت سيصبح معّلم 

ل العتداا الوضع الذي يتراوح بيننة من على بيّ  وهوكثمل ال هدواميي المئة من  03 وذلك بنسبةالمقبل، 
 سثعة إضثيّية سنوي ث تزيد من 153، 333الواقع قثئم وال ياب أن نقول العكس : أكثر من  .غييروالت

هذه  الدكتوراه تكريس حلقةسين الشبثب الراغبين يي دخول يمكن للمدرّ  الحّصة الممنوحة للبح  واالبتكثر.
اختصثصهم.  ضمنيندرج بح  حقيقّي  م يي الدكتوراه التي ت عتب ر نتياةتهكتثبة أطروحمن أال  النسبة

ثيبعثالذين سوف  من المعّلمين البّحثثةهيئة  إدارةدينث هو تعزيز ه لاثمعة القّديس يوسف على  ون إشعثع 
البثح  ال م المعلّ  وضع ياب علينث أال ننسى أنّ ة، ولدينث أمثلة يي هذا الماثل. ة والدوليّ اللبنثنيّ  السثحة

يس يي اثمعة القدّ األكثديمي ضع البثح  و ل اإلعداد ضرورةأّن يي البح  و  إشراكهم إشكثلّية كلّ  حّددي
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من دون أن يكونوا معّلمين الذين يعملون يي مراكز لألبحث    وااب ث إلزامي ث، يكثر هم تصبحأيوسف 
 .بثحثين

 

ظهثرتنفيذ و من أال ( 2 الاثمعّية نفسهث  ثتكليّ ال هنثك أيضل من هل، بطريقة أيضل يثعمل البحال دعم   ا 
كذلك األمر عمل و  هنتثئاو  البثح  الفردي عمل رماة ومرايقة وتقييمبة أن تأخذ على عثتقهث مهمّ  هثيمكن
 على استعداد لهذا االحتمثلمهّيأة و  كلّيثتاميع ال : هلالتثلي  السؤال الملحّ  ي طر حهذا السبب لو  ؟ هيثكلال
 البح  ق منثلتحقّ يتقوم اللاثن با، أن تلعب دور   هثومالس البحو  يمكن األحرام لاثن من الواضح أنّ ؟ 
سثت لتطوير . واألمر متروك للمؤسّ مقترحثتالتقديم ي والتنسيق و لوالمث ديالدعم المثيقوم المالس بدور و 

 .هيكلهث يكّونونالذين  المثّبتين مختلف البثحثين بينالتي ياب أن تكون مشتركة  ةاالستراتيايّ  هثمحثور 

  

 رئيسى لو كثن حتّ  رئثسّية اثمعّية هو ليس يقط بنيةو كلمة عن دور مالس البحو   لتّويلقد قلت  ( 0
ل يي المقثم مثّ يمن شأنه أن  مالسلرئيس يدير شؤونه. هذا لنثئب هنثك و  هذا المالس رئيسهو  الاثمعة

دراسة وتنفيذ ل نإاتمثعياتمثعثت خالل العثم، إتنظيم أربعة  تمّ  . ثبحألل اميع المشثركين يي الاألوّ 
يي الواقع، ة بحتة. ن للنظر يي اميع المسثئل التي ليست مثليّ يآخر  نوااتمثعيإليه مة المشثريع المقدّ 

 يس يوسف أنّ اثمعة القدّ بثلنسبة إلى ا شثهد   ،الطريقتين التي يعمل بهمثيي  مالس البحو ،يكون س
 ،ثتكليّ البثلتعثون مع  عليم.يي الت ينكفوء واألولئك الذين ليس هثأاوداالحتمثالت أو أسوأ البح  ليس 

 .تهثختثر تي اسيثسة الالعلى تنفيذ  ثومسثعدته ثلتلبية احتيثاثته أكثر يأكثر وف يعمل المالسس

 
 وااهيسوف  ،يس يوسفالسنة األولى يي اثمعة القدّ منذ ؛  لبحو ل ونالحقيقيّ  ونالفثعل مطالب هال( 4

 يي اليوم ة.هثمّ ومسثئل قة حول قضثيث عمّ دراسثت مالقيثم ب ي طل ب منهم سوفالطالب واقع البحو  و 
معظم النهثر  محور كثنوا الطالب أنّ  رأيت   ،حدةالاثمعثت يي الواليثت المتّ  المخّصص للبحو  يي إحدى

 شرف علىواهة نظر األستثذ المب يقةر لكّل واحد م   مع مداخلةهم عثتق علىقثئم ث كثن البرنثمج  أنّ و 
ة، عندمث تسنح الفرصة. يي المؤتمرات الدوليّ  يمّثلونهثاثمعثت أخرى يي إرسثل طالب  وال تترّدد. البح 

طثلب ة وخثصّ  مسثهمة للطثلب يكمن يي أن يكون المعّلمين البثحثينالتزامثت  أحد من الواضح أنّ 
 .يس يوسفاثمعة القدّ البثحثين يي اديدة من  إعداد أايثل، وبثلتثلي به إلى بّر األمثن يدّ تؤ  الدكتوراه
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ال بّد  التية الهيثكل الحثليّ  عن لتكّلمحثّنث لتلطثلب التي يتمّتع بهث ازة متميّ المكثنة الشثرة إلى اإل هذه( 5

 ،للتفكير اديدة سيثسة ييتهث. استمراريّ  ستحقّ تى حتّ  نشثطثتهثر ظه  أن ت   ،ةنتقثليّ إيي يترة  للبعض منهث،
سوف يسثعد  ،من نثحية أخرى. هثوتطوير  قييم نفسهثتعلى يسثعد الهيثكل أن بحو  اللمالس يمكن 
 نتثئجبثل التعليم ثلة لدعميعّ اعتمثد أدوات يي واقع و ال ييترامة سيثسثتهث  الكلّيثت يي الهيثكل تعزيز

 البح  العلمي.  منهاّيثتو  سثليباألو 

 
بنثء  عليه و ؛  خثراي يي هذا الماثلدعم إن لم تتّم استراتياّية اديدة ال تنثسيثسيي ناح نأن  ثننال يمك( 6

 هث المخّصصةثتا لحامهث وميزانيّ ة لدينث، ولكن نظر  على الشركثت المحليّ  أكثر يأكثر ياب علينث االعتمثد
 بلورة ييالعثلم العربي وأوروبث و  منعثت لامع التبرّ نداء ة استراتيايّ  تطويرل نحتثجللبحو ، سوف 

اثمعة القّديس يوسف اعل ب ه اإلرادةهذ . من الادير بثلذكر أنّ مالئمةا و د  ث ايّ نسيق  ت نّسقةمواضيع م
مورد مثدي واحد هو  معتمدة من ثكبير منه يي ازء  هي ثت كبيرة مبثلغ وميزانيّ  تتطّلبة بحثيّ  اثمعة
صبح من يللبحو ، منهث مخّصص يي المثئة  25 ةعثمّ ة ميزاني ، أمثممن هنثة، الطالب الدراسيّ  أقسثط

 خثراي. مشثريع دعم  ب الستعثنةالضروري ا

 

مكثن العلى تأثير ا كبير ا  رعديدة وتؤثّ  التي سيتّم التفكير بهثقة أو المعلّ  لمسثئلقثئمة من ا ،يي الواقع
يي مستشفى أوتيل ديو دو  مستمّرةو  اّيدة إقثمة عالقثتكسثسي والتطبيقي واأل لبح  العلميلستراتياي الا

التكنولواي الخثص  القطبوهو  ،زلتميّ لالمركز الاديد  نّ إ. ال أستطيع أن أقول اليوم HDF يرانس
ة . مرّ نشثطه إلى أقصىعن الوصول  ازال بعيد  ية ال اإلنتثايّ الدينثمّية يي  الذي دخل اليوم ،PTS ةبثلصحّ 
 ثوااب  و البح  العلمي يكرة مهيمنة ييه يصبح  ثأكثر مكثن  يالمركز أكثر هذا أن أدعو أن يصبح  أودّ  ،أخرى
 .ثأيض   نث اميع ثل ولكن رّواده يحسبلليس 

. 
ل ثعمسير أعن تقييم هنث   أتحدّ  ريد أن، وأنفّكرث اميع   نثدعينبغي أن ي بأمر   كلمتي هيأنأن  ودّ أ

 .من عملية البح  نفسه ثأسثسي   عنصر ا يشّكل ،الدولي ، على المستوىالتقييم . يمن الواضح أنّ البثحثين
ث من دون  أن أدعو  ال يسعني هنث إالّ  اّيدة وهيثكل تقييمّية. عالمثتيال بح  من دون تقييم ولكن أيض 
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يمكن  عملينموذج  يي اثمعة القّديس يوسف هي ة الطبّ ، وكليّ ماديةهيثكل  سثتالمؤسّ  تضع  أن يقط
 . ستلهم منهأن ن

 
 رسثلتهثناثح ل دايع ثالبح   يكون يي أن لتحقيق رغبتهثلاثمعة اهذا اليوم لحظة حثسمة يي سعي  ليكن

 واحد مّنث. لناثح كلّ و 

 


