
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الحفل اإلفتتاحّي 
، من الساعة 2018 )مارس( آذار 20أساتذة معهد ال"كوليج دو فرانس"، في  التي يلقيها محاضراتلل

فرانسوا باسيل، في حرم ، في قاعة محاضرات من بعد الظهر الثانية والنصف حّتى الساعة الخامسة والنصف
 اإلبتكار والرياضة.

 

كوليج دو "من معهد ال أساتذة التي يلقيها راتحاضمالا في حفل افتتاح الترحيب بكم جميع  بكلمتي أستهّل 
وفد أعضاء با مع   نرّحباليوم ل بيننا يشّرفنا حضوركم ، إنّ سفير فرنسا سعادة. Collège de France "فرانس

موا لنا ليقدّ  ،الجامعة ، عيدبمناسبة عيدنا الذين جاؤوا ثني عشرالرسل اإل ،اإلثني عشر" كوليج دو فرانس"ال
األمر ن باألمس أّ  لقد قلت  . لهذه المناسبة همينظتّم ت من المحاضرات برنامج عبر أفضل ما لديهم من معلومات

 .يوم د كلّ جدّ تيي ال ذالمعرفة ال عيد، قلب العيدفي  بعيد يتعّلق

لدرجة يمكننا أن نعلن " كوليج دو فرانس"في الجامعة سعداء للغاية بالترحيب بوفدكم من معهد النحن اليوم 
يس يوسف في بيروت ال والمعهد الفرنسّي، وجامعة القدّ  ،فلبنان والسفارة الفرنسّية! على المأل أّننا سعداء 

ا و تستضيف كّل يوم  على مثال . أثناء تدريسهامثل هذا العدد من األشخاص الذين يصنعون المعرفة مع 
كّل شخص يرغب في المعرفة، ألّن المعرفة هي لساعة  24تفتح مكتباتها على مدار الجامعات األمريكّية التي 
المعرفة ، منذ القرن السادس عشر، يتبع السياسة نفسها في نقل "كوليج دو فرانس"حّق للجميع، فإّن معهد ال

ا المعرفة ا لكّل من يرغب، ليس فقط المعرفة، ولكن ، كّل واحدة منها، ةفكريّ  مرجعّيات التي تنقلهاألكثر تقّدم 
 .هاوفير من أجل اكتساب المعرفة وتمسيرتها الشاّقة  تابعوتتبعت 

صّح أن ولكن من األ omnia docetكما يرد في التعبير الالتينّي  "تعليم الجميع" صحيح أّن شعار المعهد هو
، "تعليم كّل شيء للجميع"أّنه   Pierre Corvol بيار كورفول د، السيّ في المعهد نفسه ، كما أشار أستاذنقول
 "لجميعكّل شيء ل تعليم" ما يعني بالنسبة إلى سائر البشر، ،omnia omnes docet بالّلغة الالتينّية وهو
من دواعي ف. من بيروتانطالق ا و  إلى العالم بأسره للجميع كّل شيء تعليمإضافة  اليوم، يجب. ةيّ ة ومجانبحريّ 

ق رات التي ستتطرّ األساتذة، أن تكونوا بيننا من أجل هذه السلسلة من المحاض دات والسادةها السيّ ، أيّ سروري 
ا من الجامعة و  إلى العديد من الموضوعات التي تهمّ   .أماكن أخرى من جمهور ا واسع 



 رئيس  Thomas Rômerيسعدني بالطبع أن تبدأ المحاضرات اليوم بمحاضرة البروفسور توماس رومر 
ة ، وهو موضوع آنّي في غاي"أصول إله الكتاب المقّدس"حول  Milieux Bibliques" األوساط البيبلّية"كرسّي 
، إله المقّدسالعديد من الباحثين والالهوتّيين في السنوات األخيرة، حيث أّن إله الكتاب  عالجه من قبلاألهمّية 

 إلى نظرن تأوهو يمّثل الحقيقة التي ال يمكن لعنف واإلقصاء، لمحّرك الأّنه  تّم التشكيك فيه علىالتوحيد، ي
التي تتراوح بين الخاّصة ة في ضوء اهتماماتي الفكريّ  عن كثب ها تعنينيأنا مسرور ألنّ . بتسامح رى حقيقة أخ

 يطبّ الواقع بال تعّلقه يمثير لالهتمام ألنّ  اآلخر لهذا المساءموضوع ال. الدراسات البيبلّيةة و الالهوت والروحانيّ 
 Hugues يالبروفسور هوغ دو ت وسوف يتطّرق إليه ،"ة بواسطة الزرنيخسرطان الدم الحادّ حاالت الشفاء من "و

de Thé الزرنيخ لم عتقاد بأنّ ما يتجاوز اإل ويتناول الموضوع .ةوالجزيئيّ  كرسّي مرض األورام الخلوّية رئيس 
حياة المرضى على  قضيي آخر اسم  قتل قد يه أنّ   أو العاطفّي ليتبّيننتقام السياسيّ ا في خدمة اإلسم  يكن إال 

 .سرطان الدم وهو

ا إلى العناوين األخرى لمحاضرات ومداخالت السّيدات والسادة األساتذة، سوف أذكر الجانبين  وبالنظر أيض 
جميع عناوين المداخالت تتوافق مع ف، نّيةآلاألّول هو هذه القدرة على جمع العلم والمعرفة بالقضايا ا: التاليين 

 التفاعل بينشمولّية المقاربات العلمّية و  يكمن فيالثاني موضوعات آنّية تالمس روح الناس وجسدهم، والجانب 
مشكلة  لقي الضوء علىرؤية أوسع ت   ويّتجه نحو قةضيّ التحليلّية المنهجّية العن  نأىي اختصاصاتها، األمر الذي

 .مجملهب أو موضوع

ّني إذ أوّجه الشكر للوفد بأكمله لقبوله دعوتنا، وكذلك السّيدة كارال إّدي التي قامت مع ا لسّيد هنري لوران وا 
Henry Laurens ا متابعة ممتعة لهذه جميع  نا ببلورة جميع تفاصيل هذا الحدث اإلستثنائّي، أتمّنى ل

ا هذه الجملة التي قالها أحد المتحّمسين لمعهد ال. المحاضرات صحيح أّن " : كوليج دو فرانس"أتذّكر جّيد 
 ". كوليج دو فرانس"تقّدم المعرفة هو من شأن أساتذة ال األنسنة وأتباعها ولدوا في جامعة السوربون، إال أنّ 

 

 


