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  Jean-Baptiste Michelسور جان باتيست ميشيل البروفالخاّصة بكلٍّّ من الذاتّية  ةر ي  الس  تقّدم  ةعميدالسّيدة العندما استمعت إلى 

نتاجات هماأعمالباإلضافة إلى  Marc Pallardyوالبروفسور مارك باالردي  د صدى ردّ تة حيث يفي كاتدرائيّ أّنني  ، شعرت  هماوا 
 اهقما حقّ  إنّ  .أيًضا والصمت شيةالخو  من السعادة، مجهولةمساحة  نحو والخروج من الذاتمن النشوة  نوعٍّ تدعو إلى  رائعةجوقة 
 عليه التفكير في ما ينبغي أن يكون  ال بل إلىل ا لنا ويدعونا إلى التأمّ يً ل تحدّ ، يشكّ نه على مستوى البحث العلميّ احّققي وما

 .نشئةة التعليم والتبلد يحترم مهمّ  كلّ في  ال بل، في بلدنا عليم الكفوءوالت لعلميّ البحث ا

ينو  نيذ  اتساأل إلىمن القلب  ترحيبك لمتيك تأتي ، يروت في وسط العاصمةفي بيس يوسف قدّ ين على أرض جامعة الالبارز   الدكتور 
ويتفاعل في د ا يوحّ أصبح خط   ه، ولكنّ وقتٍّ من األوقاتقسم بيروت في كان يالذي  الرئيسيّ  الحيويّ  على هذا الشريانال بل 
 .الحاضر

ع ت في في شرعة جامعتنا. له داللته بيننا اوجودكم الفترة التي تعيشها الجامعة،في هذه  مختلف  ، في1975العام  التي و ض 
 البحث العلميّ  ، ال نزال ندعو إلى تعزيزتفّرغالم لباحث ا م لمعلّ ا قانون مثل  ي،ألكاديميّ ا لجامعةا مبدأ تي تشير إلىالنصوص ال

صدر ت  ، و نتائجروابط بين األسباب وال تقيم، و تنتقد، و شكّ تًدا، و فكر جيّ تعرف بعد كيف معارف جديدة، ال تج نتة التي ال ت  األمّ  ألنّ 
مينا، معلّ  حثّ ييجب أن نا و حثّ ي الكممث. مع ذلك، هناك الكثير للقيام به. المالحظات والتجارب في مجاالت البحث منأحكاًما 

بمصطلحات مختلفة  ي شار إليهاالحقيقة التي  تلك إلى سعًيا ما يلزم في مسيرة حّجهمبتزّودوا أم ال، على أن ي تفّرغينسواء كانوا م
 .من جيل إلى جيل ذات فائدةة و أو الفئات أو المبادئ التي ال تزال حيّ  عالمالمثل قوانين 

ين  اإّن مساركمالردي، ان ميشيل وبان العزيز اأّيها األستاذ ين كمثال   كماقّدمان أنفستالعلمّي مثالّي بمعنى أّنكما كباحث ين ومعّلم 
ين لما يجب أن يكون عليه الباحث اليوم، الباحث العلمّي في جامعة القّديس يوسف مكان في  ، وأيًضا في كلّ في بيروت ونموذج 

المعرفة  من الواضح أنّ اًل. جه وأقلّ  عدالةر وعالم أكث شاملمن أجل خير  اآلخرين حاكيييجب أن  ما؛ مثالك وسطالشرق األ
بين الشعوب  ربطهي التي ت يّ شمولالمعرفة في جانبها الإّنها  .لشعوب والثقافاتا لطالما كانت خشبة خالص الحكمةب المقترنة

 على الدخول في حوار وثقافة العيش مًعا. هذه الشعوب والثقافات ويمكن أن تساعد

ال يقتصر هذا اليوم العلمّي على تلك الّلحظات الحاّرة من الترحيب واإلشادة بشخصكما ؛ من المؤّكد أّن  أّيها األصدقاء األعّزاء،
ال يمكن  هذا اليوم مفيد لنا كما للمسؤولين والمدّرسين وكذلك الطالب الشباب، ألّن حضوركما وحضور السادة والسّيدات المعّلمين 
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اء إلى الشباب المتحّمسين للمضّي ق دًما واإلنتاج ولكّنهم يفتقدون دعم السنوات الذي ال إال أن تكون دعوة لتبادل المعرفة، واإلصغ
ر بثمن.  ي ق دَّ

للروابط التي ال تزاالن تقومان بتعزيزها مع جامعة القّديس يوسف  ، حضرة الدكتورين،ماذا اليوم، ال يسعني إال أن أشكركفي ه
 هنا وهناك ّلقاءاتهذه ال هذا العناء ألنّ  كلّ  األمر يستحقّ  هنا في بيروت، لكنّ  من باريس إلى وكّلياتها، لمجيئكمافي بيروت 
لذلك، نحتاج  .الروابط بين فرنسا ولبنان من أجل إقامةط المتوسّ األبيض البحر  اطئ يشبين  تقّرب دائًمالنا جميًعا و  تجلب الخير

 ة.موجودال تزال ة الصيدلة كليّ   أنّ لحسن الحظّ  .نّتحدو  كي نقترب بعضنا من بعضلدائًما إلى أفضل الكيمياء 


