
 المخّصص يومالكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح 
في ، 2017تشرين الثاني )نوفمبر(  18"قاعدة بيانات العلوم" في كلّية الهندسة وكلّية العلوم، في لموضوع 

 حرم العلوم والتكنولوجيا. قاعة محاضرات جان دوكروييه،

 

 الوزير،معالي 

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

 

 ة،بكم في عصر قاعدة البيانات الضخمأهاًل وسهاًل 

 

ّية أهمّية النفط، تشّكل ِلبنة مثل الفحم أو خام الحديد، والتي تتجاوز أهمّيتها اإلقتصاد ،أّولّيةإّن البيانات، كماّدة 
وهي محّرك  ،معرفة بالمفرد ومعارف بالجمع تعنيمعلومات  كلمةو . لمعلوماتالخاّص باقتصاد الجديد اإل

 Google" جوجل"محّرك األبحاث  فحسب أال وهي أنّ  ةمعلوم ءإعطا نبغيلهذا السبب، . التنمية واإلبداع
 .مليار دوالر 1394 ا يعطي مجموعمليار دوالر، ممّ  521.6والفيسبوك مليار دوالر،  720.7 يساوي 

. تؤّدي إلى طرح أسئلة جديدة التي كانت جاباتاإل ويبحث عن بياناتاليجمع اإلنسان كان ، منذ فجر التاريخ
ملًكا ، أصبحت هذه الثروة اليوم. هم الذين يحتفظون بالمعلومات، كان الكهنة ورجال الدين معّين زمنفي 

ا من وحدة )إكزابايت  5ب  2003عام الى ة حتّ البيانات التي تنتجها البشريّ  ر كمّيةقد  فت   ة جمعاءبشريّ لل كبيرة جدًّ
هذه البيانات على أقراص  ناسخمن ذلك، إذا نق تحقّ كي نلو . بايتيغامليارات ج 5أو  (حجم تخزين البيانات

متر على طول  3.6، يمكننا بناء جدار يبلغ ارتفاعه (مم 1.2مكها سم وس   12التي يبلغ قطرها )ة الفيديو الرقميّ 
تي كلمإلقاء  أن أنهيقبل  تصدرسنفسها البيانات ة كميّ  لإلعجاب هو أنّ ما هو أكثر إثارة و  .بنانيالساحل اللّ 

 ! هذه

فهي تجعل من الممكن توليد المعرفة، وتحديد الدوافع، . للتوّ  استغاللهابإمكانّيات هائلة بدأنا هذه البيانات  توّفر
قامة روابط خارج نطاق الو  را  هذه  وّفرتفي الصناعة، . معرفةال في تكوين تتيح المجال ، إّنهاباختصار ؛ متصو 



. المنفعة درّ منتجات جديدة، وتشّجع على االستهالك، وت نشئالمعرفة ميزة تنافسّية، وتفتح أسواًقا جديدة، وت
 لمجرمينا بالنسبة إلى الحكومات، ت سَتخَدم المعرفة للحفاظ على النظام، ومنع وقوع الحوادث، والتعّرف على

يجاد وبهذا الم... وتحديد مكانهم حقيق أقصى قدر تحلول من أجل العنى، فإّن مساهمة الجامعة في التفكير وا 
كلّية الهندسة  نضّم كلٌّ منفلت. من أجل خير الشعوب مساهمًة قّيمةإدارة هذه البيانات تصبح ممكن في إمكانّية 

تحظى مساهمة  إّنها. اليوم هذاإلقامة  الدعوةة و ماستر في علوم البيانات الرئيسيّ الإطالق من أجل  وكلّية العلوم
 للتّو في بدأ يتمّتعون بالكفاءة في مجال تنفيذيينمسؤولين كوادر من ها تفتح الباب أمام تنشئة كبير ألنّ  تقدير  ب

 !الظهور

 ،Lambda د المبداسيّ ؛  ةعالميّ قرية  ليصبح صقلّ يتالعالم جعل أّن مجتمع المعلومات قد إلى أيًضا  نشيرو 
 .نايدأيالعالم في متناول 

العديد من الِمَهن . ومع ذلك، فإّن لعالم قاعدة البيانات الكبيرة تحّدياته ؛ فهو يحّول المجتمع ويهّز اإلقتصاد
ة ، ووسائل اإلعالم الرقميّ "كوداك" ضت علىق الصورة الفوتوغرافّية الرقمّية)الجديدة تحّل محّل الِمَهن القائمة 

وفرة البيانات وذكاء المعالجات تضّر بالحياة الخاّصة، وقّوة اإلقناع في (. بشّدة الصحافة الكالسيكّية إستهدفت
 .في بعض األحيانعلى االنحراف التسويق اإللكترونّي المستهَدف تحّث على االستهالك، وحّتى 

 .يواجه المجتمع والحكومات العديد من التحّديات

 حماية الفرد ؟ل السبيل كيف• 

 لعاملة النشطة التي لم تعد تجد مكاًنا لها ؟القوى ا وظيفت ي عاد فكي• 

 ما هي الرؤية المستقبلّية ؟• 

 بين مختلف  التفكير في هذا الموضوعأن يتّم يتوّجب لهذا السبب . ة وملّحةاألسئلة مهمّ  من الواضح أنّ 
 معنيّ  فجميعها ،ّيةة واإلدار قتصاد، والعلوم السياسيّ ، وعلم اإلجتماع، والتاريخ، واإلحقوق ال وهي صاتالتخّص 

هذا المنظور المثير لالهتمام على مستوى التعليم  ضمنة إلى االنخراط جامعتنا مدعوّ  وهكذا، فإنّ . بهذا األمر
 السليم والعدالة ام أفضل من الصفاء والحّس أيّ ب أن نحظىيم خدمة لمجتمعنا، على أمل تقد بغية والبحث العلميّ 

 .ال تزال تزعزع استقرارهمن أزمة بأسرع وقت  ممكن ج خر كي يلبنان للوطننا  والسالم


