
 

 

، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ  مداخلة
، في الساعة التاسعة صباًحا، في حرم 2018حزيران )يونيو(  21ألّيام البحث العلمّي التي تّم تنظيمها في 

 العلوم الطّبية.

 

 سعادة حاكم مصرف لبنان،

إّن . عتنا سنويًّاالتي ُتنّظمها جام "أّيام البحث العلميّ "بيننا، سعادة الحاكم، راعًيا ليسعدنا ويشّرفنا حضوركم 
في مساعدة لبنان على تعزيز اإلقتصاد القائم على المعرفة والذي يمّثل غناه األساسّي،  ًة منكمرغبو  وجودكم،

 ،جامعاتللنحن نعلم أّنك تريد . قيمة ال يمكن تقديرها وسنظّل دائًما مرتبطين بها "البحثّية األّيام"يضيف إلى هذه 
ُقُدًما في ما يتعّلق بمشاريع بحثّية وخاّصًة في المجال  ، أن تمضيمثل الجامعة األميركّية في بيروت وجامعتنا

  .توفير قروض إيجار منخفضة لتشجيع إنشاء مشاريع جريئة وذات أهمّية تنوي  كالصّحي وأنّ 

 سعادة الحاكم، أّيها األصدقاء األعّزاء،

نا تنا ومشاكلنا وأفكار تساؤال تكمب بكم لمشاركأرحّ  شعارات ؛بالتعبير بال امفي هذه األيّ  ال يقتصر الترحيب بكم
جامعة  في "ام البحث العلميّ أيّ " صحيح أنّ . على المستوى الدوليّ  قفزاٍت هائلة قالذي يحقّ  حول مستقبل البحث

 ة في العام األكاديميّ ، هي لحظة مهمّ العلميّ  ثلبحشؤون االقّديس يوسف التي أنشأتها نيابة رئاسة الجامعة ل
يواجهونها ؛ ة التي والعلميّ التقنّية  والمشاكل المعّلمون الباحثون لمناقشة مختلف المسائل االذي يجتمع خالله

ة في أكثر من مجال ُيثير اهتمامهم ؛ البحثيّ  عندما يستعيد البعض نتائج أعمالهم ةمناسبها بال شك لحظة إنّ 
 صطناعيّ التركيز هذا العام على الذكاء اإل، مع ة للبحث والتعليمة مهمّ بإشكاليّ  ولكنها أيًضا فرصة لالهتمام

ات من مجموعة من النظريّ يتكّون هذا الذكاء  أنّ نحن نعرف . ةالعلميّ لعديد من المجاالت كموضوع ُيثير اهتمام ا
م التفكير والتعلّ ) سمات الذكاء البشريّ بعض قادرة على محاكاة دة معقّ ر برامج معلوماتّية ات التي تطوّ والتقنيّ 
في بيروت في األشهر   في المعهد العالي للهندسةصطناعيّ ق شهادة الماستر في الذكاء اإلن إطالسيتعيّ ...(. 

 ات وخبرات راسخة إليجاد مقّررات وتقييماتتقنيّ  وهي اكتسابأال  ملّحةي حاجة لبّ  هذه التنشئة تالقادمة ألنّ 
في البحث  (ن) ينخرطون  واتيواللّ  ة أولئك، وخاّص ون ، نحن مدعوّ اليوم. على البحث صائبةنظرة إلقاء تسمح ب
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مصلحة ال  ما، لكي ينظر كّل واحد إلى نفسه ويقيسإلى حدّ  فرديّ وهو وعي ، لاألوّ : ، إلى وعي مزدوج العلميّ 
 أصبحتُ هل  ،باحث مكمعلّ : لسؤال الذي أطرحه على نفسي هو التالي ا. ع الجامعة منهتتوقّ  وما في ما يقوم به

أن أفعل  ؟ ماذا عليّ  يالستنتاجات أبحاثاآلخرين  ي واقتباساتمنشوراتاصي من خالل صتخبمثابة مرجع في ا
. ي تمنحها الجامعة لتنفيذ سياسة تتعّلق بالبحوثالنظر في االستثمارات الت يكمن في الثاني لوعي؟ ا يألحّقق ذات

ة ساهمت في صنع سة تاريخيّ مؤسّ ب، ولكن  ذاتهاسة بحدّ ق األمر بالمؤسّ ، ال يتعلّ ث عن الجامعةعندما أتحدّ 
من الناحية  زمنّية أهداف تحقيق نني أدعو اليوم إلىلكّ . طوياًل ا ، لقد قطعنا شوطً بالتأكيد. لبنان االستقالل

 .ة محدودة نوًعا ما، إلى واقع له جوهره وطاقته، كقضيّ ة لالنتقال من واقع البحثكميّ ال

 ، تشّكلاليوم. ي بين مختلف مجاالت البحثة هي عدم التوازن الكمّ نظرتنا النقديّ  النقطة األخيرة التي تستحقّ 
صة للبحث، مع العلم المخّص  جزًءا كبيًرا من األرصدة ،الحيويّ  الطبّ ب العلوم الدقيقة، وال سّيما العلوم المتعّلقة

 المشكلة لكنّ  األسد، ةسون أنفسهم للعلوم الدقيقة للحصول على حّص أولئك الذين يكرّ ال يقع على خطأ ال أنّ 
ه أن يستيقظوا ألنّ هؤالء لقد حان الوقت ل. واإلنسانّية األخرى ة جتماعيّ القّيمين على العلوم اإل استياء تكمن في

  .نسيانطّيها في غياهب الة في الجامعات األخرى يتّم جتماعيّ  العلوم اإلأنّ  دائًما صحيًحا ليس

ل اعماألقرارك بمنح أفضل الحاكم، ليس فقط على وجودك بيننا، ولكن أيًضا على  يبقى لي أن أشكرك، سعادة
 "ةعلميّ  اًماأيّ "ى لكم أن أتمنّ  ، أودّ اءها األصدقاء األعزّ أيّ . ةالعلميّ  ّيةالبحث "اماأليّ "في جامعتنا بمناسبة هذه  ةعلميّ ال

 .ما لكشكرً . دة ومثمرةجيّ 


