
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية 
، في الساعة السادسة مساًء، في حرم 2019أّيار )مايو(  9، يوم الخميس الواقع فيه لألّيام البحثّيةشرة االع

 .Cمدّرج  –العلوم الطّبية 

 

البحث العلمّي ب المتعّلقينل أن يكون راعًيا لهذين اليومين الترحيب بمعالي وزير البيئة السّيد فادي جريصاتي الذي قب   من واجبنا
ّني إذ أشكركم على وجودكم معنا في هذا المساء، اعلموا بأّن جامعتنا ما زالت تنّمي . الصّحةالبيئة الّلبنانّية، والتلّوث و  حول وا 

ن مكّ أن تتقدراتها الحقيقّية فيما يتعّلق بالبحوث حول البيئة الّلبنانّية في مختلف جوانبها، ليس فقط ألغراض علمّية، ولكن من أجل 
ل يتمثّ . وفي نمّوه ،ذلك ى قبلوحتّ  1920عام الفي  في نشأته ساعدتي هذا الذلبنان ًما في خدمة و دتكون ن تكون أفضل و أمن 

 جميع الموضوعات التي تهمّ   حولوالعلميّ  ، في ضمان التفكير األكاديميّ في ما يتخّطى جامعة القّديس يوسف، دور الجامعة
 .مواطنيناة حياة لى تحسين نوعيّ نتيجة لذلك، نسعى لدعم المشاريع التي تسعى إ. المجتمع والدولة

بذلهم وفريقها على  للبحوث نيابة رئاسة الجامعة للبحوث، هي فرصة لشكر السّيدة نائب رئيس الجامعة برنامج هذين اليومين الذي بلورته
ت المواضيع والموضوعا وكذلك من خالل تنّوع فيه المحاضرينعدد و  إّنه مثير لإلعجاب من حيث حجمه البرنامج أقّل ما ُيقال فيف الجهود،

إّنه انعكاس لوفرة األعمال البحثّية التي تنجزونها أنتم أنفسكم، أّيها المعّلمون األعّزاء، في إطار سياسة تسعى إلى دعم جودة  .التي يتناولها
وكذلك األمر، يكشف هذا البرنامج عن قدرة جميع التخّصصات تقريًبا في المساهمة في قضايا البحوث التي تتناول  .هذه األعمال وأهمّيتها

لجميع ال حدود مفتوحة ب، ولكن الضيافة لطالما كانت تعنيالبيئة والتلّوث بهدف حماية صّحة الّلبنانّيين وضيوفهم على هذه األرض التي 
 .القادمين

الذي تّم اليوم والذي سيتّم غًدا، وبقراءة الفصل الطويل المكّرس للبحث في تقرير االعتماد لجامعتنا من ق َبل  بالنظر إلى البرنامج
، إّنها لفرصة بالنسبة إلى رئيس الجامعة (على األكثر سنوات 5عموًما لمّدة  وهو ُيعطى)لمّدة سّت سنوات  Acquin  "أكين" وكالة

 : في الجامعة للفت االنتباه إلى النقاط التاليةمّرسين المتوأمام كبار الباحثين 

يمكننا أن نقول إّن جامعة  .أّن الجامعة تسير على الطريق الصحيح من حيث تطوير أعمال البحث العلميّ  األولى هيالنقطة 
الذين لم يحصلوا بعد  المتفّرغينمين يتوّجب علينا االستمرار  في زخمنا من خالل تشجيع المعلّ  .القّديس يوسف هي جامعة بحثّية

ل إنشاءحديًثا  ، تمّ بهذا المعنى .القريب والمقبول أكاديميًّا وعد المحّددلك في المعلى الدكتوراه للقيام بذ  لتحفيز البحوث ُمَعاج 
فريًقا  12، إلتاحة الفرصة لـ من البنك المركزيّ  بدعم  و ، بيروت برأسمال قدره مليون دوالر ة فيباالشتراك مع الجامعة األمريكيّ 

 .أيًضا ةالدوليّ و  ةبنانيّ ة للسوق اللّ إنتاج المعرفة العمليّ  بهدف ةال مشتركعمأبحثًيا من الجامعتين للقيام ب



2 
 

من  ل بين عدد األعمال وجودتهااصفانعتماد هي أّن األبحاث موجودة بالفعل، ولكن هناك الل مانحةال ا المؤّسسةالنقطة الثانية التي الحظته
نتاج المعرفة والمعارف الجديدة الذي هو الهدف النهائّي للبحثو  ألعمال المنشورة،افيها ، بما جهة وكذلك األمر، ال توجد  .أخرى  جهةمن  ا 

 .نتائج البحث في الممارسةبلبرامج األكاديمّية بين البحث ونتائجه والتعليم المقّدم للطالب وكيفّية دمج االقائمة رؤية واضحة كافية للعالقة 

يجب أن نتحّدث عن ذلك مًعا بطريقة  .الثالثة تتعّلق بمراعاة االستثمار الشخصّي للمعّلم في البحث العلمّي في تقّدم حياته المهنّيةالنقطة 
 .موضوعّية، مع العلم أّن الجامعة ستقوم بما هو ضرورّي عندما يكون هناك تأكيد على أّن الباحث يحّقق أهدافه بطريقة واضحة جًدا

ا  جري البحث فيها، والتي يجدهاالرابعة تتعّلق بعدد الهيكلّيات البحثّية، أي المراكز والمختبرات التي يالنقطة  االعتماد هاّمة جدًّ
 ّية أخرى، تلك التيلاشكترتبط هذه اإلشكالّية بإ .تناولها لموضوعات التي يتمّ وبالنسبة إلى ا بالنسبة إلى جامعة بحجم جامعتنا

الل من خ .ةا يصبح ضرورة وفًقا للمعايير الدوليّ ، ممّ بفريق بحثة و ة أكثر منه بطريقة جماعيّ بطريقة فرديّ  البحث يتمّ  د أنّ تؤكّ 
ا من األعمال  هناك عدًدا قلياًل جدًّ الحظ أنّ ة المحاضرين فيهما، نت هذين اليومين وهويّ داخالالنظر عن كثب في عناوين م

 .تقديمها يتمّ  ة أو ضمن ف َرق الجماعيّ 

 قيامهم في اختصاص المحاضرينإطار إلى هذه النقطة الرابعة  ترتبط نقطة خامسة أال وهي الميل إلى عدم الخروج من 
أحد البحوث، وكذلك كّل مشروع، يتطّلب في مكان ما جرعة  من محاور موضوع أو محور كلّ ومع ذلك، كما نعلم،  .ثاحاألبب

 .التأثير العمليّ من تداخل التخّصصات في ضوء األبعاد المعرفّية ألّي موضوع وخاّصًة عندما يتعّلق األمر بالبحث العلمّي ذي 

كلّياتها ومحاورها حالة األبحاث وهي حول Acquin " أكين"  السريعة حول االستنتاجات األولى لتقرير بانورامّيةهذه الرؤية ال
 ها إحدى القيم الُمضافة التيإعادة تقييم البحوث ألنّ ورشة العمل هذه، ورشة واحد منا للمشاركة في  ، ليست سوى دعوة لكلّ المثمرة

ات كليّ بين  العالميّ  في التصنيف من االنخراطًرا نت مؤخّ تمكّ  كلية الطبّ  ذكر أنّ ، دعونا نعلى سبيل المثال. بها أّمنا المرّبيةفخر ت
ا أن يكون واحد منّ  ن على كلّ يتعيّ س.  Scopus ةة المنشورة على منّص البحثيّ  عمالسبعة آالف وذلك بفضل عدد األال الطبّ 

 .في أقرب وقت ممكن ا ُتنّجزجعلهيل معنيًّا بهذه الورشة

 اء،زمالئي األعزّ 

 هاتأثير و  تحقيقها ة يمكناستخالص استنتاجات عمليّ  أكثر قيمة حيث إّنه يمكننا ستكون ؛  م في هذين اليومين ثمينةلكاعمأ كون ست
ى وأكثر قدرة ة بحيث تكون أقو بنانيّ خدمة الدولة اللّ تكون في و  أّلقهاتهذه الطريقة ستواصل الجامعة ب .ة لمواطنيناعلى الحياة اليوميّ 
 الذكيّ  رأس ماله البشريّ ال يجب أن يكون لبنان معاداًل للبلد الذي يجعل  .دناًعا التي تهدّ تنوّ األكثر لمشاكل على االستجابة ل

 .وتنميته بلد األرز لكي تعمل من أجل تغيير بأدمغته البلد الذي يحتفظ  يجب أن يكون  ، لكنيهرب

 


