
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية 
منظور مقارن"، ينّظمها مرصد الوظيفة العاّمة والحكم الرشيد،  منّية حول "السياسات اإلجتماعّية للندوة الدول

، في الساعة الرابعة من بعد الظهر، في صالة غولبنكيان 2018حزيران )يونيو(  25يوم اإلثنين الواقع فيه 
Gulbenkian.حرم العلوم اإلجتماعّية ، 

 

دوة الدولّية حول السياسات اإلجتماعّية في إذا كنُت أتحّدث اليوم فلكي ُأبرز باقتضاب نقطتين في إطار هذه الن
 :لبنان من منظور مقارن 

ا من مكافحة ة في لبنان، بدء  جتماعيّ السياسات اإل حولة التفكير النقطة األولى هي تسليط الضوء على أهميّ 
للعديد من فئات  ةجتماعيّ اإل تغطيةمشكلة الو مباشر،  يجين الشباب بشكل  والخرّ  الشبابلدى ة  البطالة، خاّص 

الذي  ر التدريجيّ والفق ،ةبنانيّ لوجود الالجئين على األسر اللّ  األثر السلبيّ و ، السوق السوداء للعمالةو ، انالسكّ 
 اتلبية احتياجاته الم يعد بإمكانه تيالطبقة الوسطى ال تلك التي تنتمي إلىما ، ال سيّ ةبنانيّ ألسرة اللّ تعاني منه ا

بطالة  قد أشار إلى أنّ كان ة رئيس الجمهوريّ  وسائل اإلعالم بأنّ  ما تورده تُ لقد سمع. اإليرادات والنفقات من
ا لتصبح ته تصاعدفي ال ستمرّ ال تزال تيجين الشباب الخرّ  ال . عدم االستقراريؤّدي إلى ا ا حقيقي  جتماعي  إديد 

شحين ة للمرّ نتخابيّ البرامج اإل في التطّرق إليهالذي كان يجب  يّ مأساو ال جتماعيّ يمكن تجاهل هذا الوضع اإل
هي الخيار وبذلك تصبح الجامعة . في هذا الوضع ستقرارة األخيرة، بسبب عدم اإلنتخابات التشريعيّ خالل اإل

لمعهد العلوم  ةالفخريّ  ةرأسه المدير تة والحكم الرشيد الذي ة العامّ وظيفمرصد ال، األنسب، وفي هذه الحالة
 .ح الحلول على المستوى السياسيّ قتر تاألسباب و  وتحّللة المسؤوليّ  ىولّ تتكي ، ةالسياسيّ 

، والمشرفين في هذا السياق، أوّد أن أشكر منّظمي هذه الندوة، وال سّيما السّيدة فاديا كيوان، مديرة المرصد
 شيء القيام بأيّ  عدم. ها مسألة محدودةهذه المسألة التي يمكن وصفها بأنّ  والمحاضرين ليأخذوا على عاتقهم

ن ولهذا السبب سيتعيّ . الدولةتفاقم الفساد وانعدام الثقة ب إلى قد يؤّديمشاكلنا  في معالجة من أجل العمل الجّدي
 لكي ال تستمّر في النهج الديماغوجيّ ة جتماعيّ  مع مسألة السياسات اإلإيجابيّ  على هذه الندوة أن تتعامل بشكل  

ا لدعم هذا الحلّ يمكن أن يكون المنظور المقارن مصدر ا جيّ . اسياسي  ألزمة ا ستعادةا أو في  ي أودّ لكنّ . أو ذاك د 
ة جتماعيّ بالسياسات اإلة و ة بالشؤون العامّ طالما كانت مهتمّ لالتي  جامعتنال ه من الضروريّ ألنّ  مأن أشكرك

. ة والتنميةجتماعيّ المساعدة اإل مجالال تقتنع فقط بمبادراتها في أدورها في هذا المجال و أن تستعيد ، ةواإلداريّ 
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مة إلى ة أو المساعدة المباشرة ة عن المساهمة الماديّ أهميّ  ة في هذا المجال ال تقلّ المساهمة الفكريّ  إنّ  المقدَّ
 .انلسكّ ا

ل تدخّ  مطابقةام من أجل ها إلى الحكّ نقلدة يمكن ا جيّ ني آمل أن تجلب هذه الندوة ثمار  يبقى لي أن أقول إنّ 
أن  بل في موضع النقد كون نال يكفي أن ف الدعم،دورها في التوجيه و  معق بحقوقها وواجباتها فيما يتعلّ الدولة 

 .ة تبني الحاضر والمستقبلكلمة إيجابيّ  نقول

 


