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 كلمات،  4مداخليت يف تتلّخص 
يف بلٍد  لتأييده يف عمله املتواصل لتفعيل البحث العلميّ  ةالعلميّ  للبحوث الوطنّ  اجمللسّّتاه اباألوىل 

مثل لبنان، ليصبح كبريًا بني الدول املتقّدمة يف األحباث العلمّية وذلك بفضل إدارة قويّة ساهرة، صغري 
ثة واملؤّسسات اجلامعّية اليت تستخدم موازنتها ابلشكل األفضل وعالقاهتا الدولّية ملا فيه خري البحاّ 

 جزًءا ال يتجزّأ من سياستها األكادميّية. أدخلت البحث العلميّ 
، مع ، ابّّتاه دولتنا وحكومتها، لشكرها على ما تقوم به من أجل دعم البحث العلميّ الثانيةالكلمة 

يف حني أّن البحث   املوازانت اهلاّمة يف سبيل البحث العلميّ  ختصيصالعلم أّن اّّتاه الدول هو يف 
إىل  ي التعليم العايل فال بّد أن نسعىيف بالدان ال يزال يكتفي بفتات املائدة. فإذا أردان أن نقوّ  العلميّ 

، شكرًا لدولة رئيس جملس الوزراء  هذه الدار  ألنّ مصادر جديدة لتمويل مشاريع البحث. على كلٍّ
 البّحاثة املكّرمني حضرات ئكموهذه مناسبة أن أهنّ  حتفالّية اليت تكّرم األفضلحاضنة كّل سنة هلذه اإل

 فرًدا فرًدا على ما قمتم وتقومون به.
جريار. ابسم اجلامعة وأصدقائك الكثريين فيها، نشّد  أدجيزاين جوسلنيابّّتاه الربوفسور الثالثة، الكلمة 

، حيث تعّددت منشوراتك يف الطويلة يف التعليم والبحث العلميّ  ته خالل مسريتكعلى يدك ملا حّقق
اجلغرافّية ونوعّية اهلواء يف مدينة بريوت واإلحصاءات اجلغرافّية حول  املعلوماتجمال التغرير املناخي ونظم 

يف بيئة منطقة  ملخترب البحث العلميّ  التارخيّية. وال شّك أّنك يف أساس النشاط العلميّ و املعامل الدينّية 
بني من تكرميك شعاًعا مميّ زًا فيه يتّم الذي اليوم  هذا . فهنيًئا لكابع للجامعةالت  البحر األبيض املتوّسط

 اثة يف لبنان.أشّعة البحّ 
، ختّصصت يف يف اليسوعّية ابّّتاه الدكتور مروان غصن، فأنت من قدامى كلّية الطبّ  الرابعة،الكلمة 

تقّدمني، واليوم توزّع نشاطك ما بني والسرطان يف بريوت ويف ابريس، فكنت دوًما من بني امل أمراض الدم



ومركز أحباث آخر مرتبط مبستشفى جون هوبكنز. والتزمت خبدمة املهنة  "أوتيل ديو دو فرانس"
مسؤولّية مجعّيات عديدة تعىن ابلبحوث العلمّية واملهنّية. إىل ذلك فأنت غزير املاّدة التخّصصّية فتبّوأت 

يف السرطان والدم، من دون  أن يتخّيلوا البحث العلميّ  حبيث يصعب على البعض واإلنتاج العلميّ 
تكمل هذه  كيوفكرك. فهنيًئا لك ولنا هذا التكرمي اليوم فهو يليق بك، نشّد على يدك ل يراعكإسهام 

 املسرية. 
بل هو يف خدمة جودة التعليم ، خصوًصا يف لبنان، ليس غاية حبّد ذاهتا، البحث العلميّ  إنّ  ،وأخريًا
  .لطاّلب على حّب العمل واإلبداع والعطاءته لوتنشئ


