
كة رابحة : شرا كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في افتتاح ندوة تحت عنوان : التربية واإلقتصاد
، في قاعة غولبنكيان في حرم العلوم اإلجتماعّية 2016نيسان )أبريل(  22و  21"، يوَمي للخبرة السويسرّية

 في جامعة القّديس يوسف.

 سعادة السفير،

 المعاهد السويسرّية العليا،مدراء مديرات و  حضرات السّيدات والسادة

 حضرات السّيدات والسادة، نّواب رئيس الجامعة، وعمداء الكلّيات والمدراء والمديرات،

 حضرات السّيدات والسادة المنّظمين لهذا المنتدى،

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 

ذج مستوحاة من النمو القتصاد" ب بكم في هذه الندوة حول "التعليم واإلأن أرحّ  سُت بحاجةل. 1
سبب سويسرا الشرق األوسط، ب ما مكان  في لبنان هو  إنّ ا ا وتكرار  مرار  أّنه قيل ما ب، السويسريّ 
، تعّددموال الشامل عالميّ ال طابعالجانبين، وال كالمن  بين النظام المصرفيّ ُأجريت مقارنات 
ي دياركم فعال  ف إذن، أنتم. بلدان أخرى  مع مقارنةالمتقّلصة الصغيرة والمساحة الخضراء   والجبال

 رّسختو أكثر من قرن من الزمان وهي جامعة عمرها  ،في بيروت جامعة القّديس يوسف في
 لبنان والمنطقة.ل اإلضافّيةو  ةلقيم اإلنسانيّ أرادته حامال  لتعليم في الز تميّ ب اومستقبله اماضيه

هم كان لهم تأثير  Lucien Cattin تينكا لوسيان األب اليسوعيّ  مثل ون سويسريّ  أشخاص
د باراس السيّ  ا إلىسفارة سويسرا وتحديد  إلى  ا جزيال  شكر  أوّجه تاريخها.  منمئة عام منذ  يجابيّ اإل

Barras مع  تلتحوّ  ، وهي عالقاتيس يوسفتعزيز عالقات عميقة مع جامعة القدّ  فيرغبته ل
 .معنى والصداقة والمستقبلبال مفعمةة ة وعلميّ شراكة ثقافيّ  إلىام األيّ 
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ألعمال اإدارة ة كليّ  ةركامشبال هابتنظيمالتي قام أهداف هذه الندوة  تكمن، ّتجاهفي هذا اال. 2
جربة النظام خصائص وتل عرض   فية يس يوسف والسفارة السويسريّ جامعة القدّ  والعلم اإلدارّي في

-HESالمدرسة العليا المتخّصصة لسويسرا الغربّية  ة  ة، وخاّص للمدارس العليا السويسريّ  األكاديميّ 

SO مين فرصة للمعلّ الإتاحة  إلى يسعى الهدف الثانيو . قتصاداإلبتعليم بين ال ربط بإحكامتي تال
في  يّ اإلدار لعلم ااألعمال و إدارة ة وكليّ المدرسة العليا المتخّصصة لسويسرا الغربّية والباحثين في 

قامة روابط يس يوسف للّ جامعة القدّ  ث البح تتعّلق بمجالفي مشاريع  محتملتعاون من أجل قاء وا 
 .ةبنانيّ ات اللّ شركلة للجامعات واأهميّ حول قضايا ذات  التطبيقيّ 

ا أن ُأثني. 3 وب بين التنا قوم علىنموذج ي التي تكمن في عرض عملال منهجّيةعلى  أوّد أيض 
مكن أن ة ية منطقيّ منهجيّ  إّنهاالممارسة. والخبرة المكتسبة من خالل لألبحاث  األكاديميّ  عالمال
ي ذال اليسوعيّ  ويّ الترب عقلد مع البشكل جيّ  تكّيفتالتي  ةستقرائيّ اإلاسم المنهجّية ق عليها طل  يُ 

مبادئ التي والفحسب دة جيّ ال اتمن النظريّ  بدال  التطبيقّية  اتالمعرفة من خالل الممارس يفّضل
 .رؤوس طالبناأحيان ا  عنصدّ  بها

 ضمن طينخر ه أنّ  يأتي من واقعهو ففي هذا المشروع،  لمتواجدبتكار ااالإلى ا بالنسبة أمّ . 4
  الجانبينمن كال قادمينخب نُ و  خاصشالجسور وتسمح أل تسمح بمدّ  اهألنّ  امشروع نفسهالمبادرة 

ن لقادمو ا ساتذة، واألواعدةفكرة قائمة على التبادالت فكرة ورش العمل الأّن وهكذا أجد  بااللتقاء.
ن طريق ع سواء ةبنانيّ لّ الالصغيرة والمتوسطة  صناعاتمع ال بمهارتهم ون عملسيمن سويسرا 

لكن وتنفيذ خدمات جديدة. و مساعدة الشركات في تطوير ل أو ماكتشاف وتحديد احتياجات عمالئه
يزعزع استقرار  قدف ،الفينيقيين ذ عهدمن ثو ر المو بنانيين اللّ  لألعمال لدى الفطريّ  الحّس  من حذار
 .أحد م يفّكر بهاالتي ل مكاسبمن خالل تحقيق الة نظريّ  كلّ 
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 نه لبعضهماقواليا الكثير لملديه وعالم األعمال األكاديميّ  الجامعة عالمن، ان العالماهذ. 5
ال. الفعّ  لتعاون اات إمكانيّ  فيالمبالغة دون من في سوق العمل  فهما يختلطان ويلتقيان .البعض

برة في هذا خالتي تتمّتع ب يّ ار اإلدالعمل األعمال و إدارة ة كليّ  كلّيتنا، دة. أعتقد أنّ عدّ متجسور ال
 ؤّكدكي يل للتنشئة المزدوج السويسريّ  يّ نظام التعليمالستفادة من ة اإلكيفيّ  عرفست ،المجال

سّنى له من يت الطالب في وضع يضعواولكي  وتجريبيّ  نظريّ ما هو على العالقة بين  ن و ملمعلّ ا
ا أدواره تدريبّية دورة  أليّ هي جزء مثير لالهتمام و  ةبحوث التطبيقيّ ال في إطار خالله أن يلعب دوم 

 مال.األععلى 

ذا. أخير  6 لجزء ى اإلمثمرة بالنسبة  أن تكون  التي آمل د هذه الندوةاعقعلى ان نفسي ئهنّ أ  ، وا 
 إدارة كلّية فيو  السفارة في المنّظمين إلى امتناني عن التعبير ومع ،بنانيّ اللّ  واألكاديميّ  اإلداريّ 
 يرميانب هيلدا السّيدة مع العاملين عنهم غنى ال الذين األشخاص ومنهم اإلداريّ  والعمل األعمال
"التعليم  اوهم هذين المصطلحين ذات الداللةدراسة  أتمّنىأن  ال يسعني إال ،خوري  نسيب والسّيد
ل ي المقام األوّ عتمد فيبلد مثل لبنان إلى مثيرة لالهتمام بالنسبة  رى قتصاد"، ولكن بطريقة أخواإل
ة وطنيّ اللثروة لالقتصاد والقيمة المضافة ل محّركالتعليم واالستثمار في التعليم باعتباره  عامل على

نشاء موارده ّنه أالبلد أو في أي مكان آخر. أعتقد سواء في  ،هذا البشريّ  همالأس ر  ،ةالبشريّ  وا 
تعزيز قدرة ذلك كاإلنسان و  يف في تنشئة ما هو إنسانيّ ة هذه الرغبة المستمرّ  مع سويسراشارك تي

 .عنفة و وليّ أص ة وتجاوز كلّ ة والديمقراطية الحقيقيّ قتصاد القائم على المعرفة، وسيلة للحريّ اإل

 


