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 –"األزمات، العوملة واحلوكمة: كيف نستنتج الِعرب؟"، موضوع اختارته كلّية إدارة االعمال يف جامعة الروح القدس 
االقتصادية والسياسية يف احتاد اجلامعات العربية، الكسليك، باالشرتاك مع رابطة كلّيات إدارة األعمال والعلوم 

اختارته عنوانًا هلذا املؤمتر، فكان أيًضا عنوانًا لدينامّية عملّية ودينامّية فكريّة تستحوذان على حياة العاملني يف 
ية وأمني سّر الكلية ويف رابطة الكلّيات. وعليه، أوّد أن أعرّب عن تقديري الكبري للدكتور نعمة عازوري، عميد الكل

رابطة الكلّيات املذكورة، مع فريق العمل، ملا يظهرونه من خربة وحكمة ودينامية يف إدارة الشؤون اجلامعّية يف حقل 
 إدارة األعمال.  

 وبالعودة إىل عنوان هذا اللقاء، أرغب يف التعبري عن رأيي حول عربتني أساسيتني يف مقاربة حماور املؤمتر الثالثة.

أظهرت األزمات العاملّية، كتلك األزمة االقتصاديّة العاملّية األخرية، ضعف اإلنسان وعجزه. فلقد شعر اجلميع 
بعجز اجلميع عن تفادي كوارث اقتصاديّة كبرية. وقف اجلميع مذهولني ممّا حدث، واستبدلوا بالعجز واحلزن 

ذلك العوملة قد حتّجم اإلنسان الفرد، وقد جتعله يف شعوَر فرح القّوة والسيطرة على أكرب الشؤون االقتصاديّة. ك
 وضع تنافسّي هائل رّّبا يرزح حتت عبئه ويتضاعف شعوره بالرتاجع والعجز.

وكم من َحوكمة يُنَظر إىل مثالّيتها، ُُترق اآلن إىل حّد حيول دون أن تتمّكن من تأدية هدفها املرجتى. إّّنا 
كّل مّنا استحضارها ومقاربتها. فاالستنتاج من هذا الوضع يتلّخص يف  استنتاجات من اختبارات عديدة يستطيع  

كون اإلنسان ال ولن يستطيع التحّكم، بشكل كامل، بأّي منظومة تبتدع يف القرية الكونّية. وهذا االستنتاج ليس 
 ة األوىل.تشاؤميًّا، بل واقعيًّا، حيّفزنا ال على االنكفاء، بل على العمل وعلى اإلدارة. هذه هي الِعرب 
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والِعربة األوىل ال تفي غرضها من دون نّية احرتام منّو كّل إنسان، بدون أّي متييز، على أّي مستوى، ومنّو كّل 
اإلنسان، يف كّل ابعاده، ومنها الروحّية. هذه النّية اجلّيدة تؤدي إىل تداخل وتفاعل منّو األنا الفرديّة مع النحن 

  رجاء من  منو  للنحن، والعكس ححي.. اجلماعّية. فمن دون منّو األنا ال

ففي ِخضم األزمة املالّية العاملّية، كما يف قلب األزمة البيئية العاملّية، أدى اإلفراط يف خدمة األنا على حساب 
النحن، اىل سقوط األنا والنحن معاً. لقد شهدنا ذلك بأّم العني. وانفتاح اإلنسان على الكرة االرضية برّمتها،  

فتاح هذه األخرية على حياة كّل إنسان، قد تكون مدّمرة لإلثنني مًعا إذا مل يكن خري اإلنسان، كّل كما ان
إنسان، يف كّل ابعاده هو اهلدف من ذلك. وطريقة احلوكمة، مهما بلغت جودهتا، تسقط إن مل هتدف إىل خري 

نّية مطّبقها، مها يف غاية من األمهّية يف  اإلنسان، وفق متطّلبات كّل جمتمع تطّبق فيه. نّية واضع املنظومات، كما
 حتقيق التطّور والنمّو املنشودين.

فمن هاتني العربتني، أرى معًًن كبريًا وعميًقا هلذا املؤمتر، ألّن على النّية الطّيبة أن متتزج حبكمة اإلدارة. فقد 
إلنسان يف ما هي ليست كذلك. وقد يستطيع ذكّي، أو باألحرى متذاٍك، أن يقّدم أمورًا معّينة على أّّنا خري ل

يكون أحدهم حاحب نّية جّيدة، ولكن بدون حكمة يف اإلدارة. ففي احلالتني، ال وحول إىل املبتغى املرجّو أي 
 منّو اإلنسان. 

أوّد ختاًما أن أشكر فخامة رئيس اجلمهوريّة العماد ميشال سليمان على لفتته الكرمية اىل جامعتنا وعلى حضوره 
ن خالل معايل الوزير حّسان دياب، وزير الرتبية والتعليم العايل الذي أرّحب به بشكل خاص يف ربوع بيننا م

جامعتنا للمرّة األوىل. كما أشكر دولة رئيس جملس الوزراء األستاذ جنيب ميقايت، على قبوله رعاية املؤمتر من 
أيًضا إىل الصديق الذي أعتز به، حضرة الربوفسور خالل ممثّله بيننا، معايل وزير الصناعة فريج حابوجنيان. أتوّجه 

األستاذ سلطان أبو عرايب أمني عام احتاد اجلامعات العربّية الذي تستقبله جامعتنا كّل مرّة بفرح متزايد. ولكّل من 
اجلامعات  أسهم يف اجناح هذا املؤمتر، يف كلّية إدارة االعمال، يف جامعتنا ويف رابطة كلّيات إدارة األعمال يف احتاد

 العربية، أحدق مشاعر التقدير.

 وشكرًا.

 


