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( يونيو) األّول من حزيران اجلمعة الواقع فيه يوم "،مدرسة عني ورقة، سرية حياة وإجنازات
 َحَرم العلوم اإلنسانّية.يف مدرّج بيار أبو خاطر،  ،2018

 
 أيّها األحّباء،

قنرب الدفاع احلسن عن أطروحته يف املطران إّّنا يشّرفين اليوم وبعد أن دافع الدكتور اخلوري ميشال 
وانل ما انله من ، عشر رئيس مدرسة عني ورقة ملّدة ثالثني سنة يف القرن التاسع ،رزقيوسف 
وبعد أن أصبحت األطروحة كتاًبا  ،من اللجنة الفاحصة التقدير الرفيع ال بل األمسىدرجات 

يف جامعتنا، إّّنا يشّرفين أن أبدأ بتوجيه التحّية  صادراا عن منشورات مركز الشرق املسيحيّ أنيقاا 
مار بشارة بطرس الراعي، حتفال نيافة الكاردينال وغبطة البطريرك األبويّة إىل راعي هذا اإل

سيادة املطران بولس صيّاح  حيث أوفدبطريرك أنطاكية وسائر املشرق شاكراا له هذه الرعاية 
. وإّّنا يشّرفين أيضاا أن أرّحب بكم مجيعاا حتفالّيةبيننا ورائسة هذه اإل النائب البطريركي لتمثيله

ين يف جامعتكم ويف بيتكم اجلامعة أصدقاء وعائلة املطران املثّلث الرمحات يوسف رزق اجلزّي
وحىت قبل ذلك التاريخ أي منذ أتسيس  1875منذ السنة  ،على نفسها آلتاليسوعّية اليت 

أن تساهم كأٍم مربّية يف إعداد ل رسالة عني ورقة و أن تكمّ  ،1843يف السنة  معهد غزير الثانويّ 
 .بنانّ لّ األجيال املثّقفة واملتعّلمة اليت محلت هّم أتسيس الوطن ال

كتاب أقول لكم إنّه كان مستحقًّا جبدارة أن ترفعه اجلامعة وكلّية ويف موضوع الكتاب ومؤّلف ال
. ختصاص التاريخ الديينّ إيف العلوم الدينّية،  اهالعلوم الدينّية من مرتبة األستذة إىل مرتبة الدكتور 

مجع الواثئق التارخيّية من كّل حدٍب ته مرّتني، على جودة أفإّنين كما كتبت يف مقّدمة الكتاب، هنّ 
وذلك كّله  وصوب وتبويبها وتصنيفها وكذلك على جودة التحليل والتوليف واالستنتاج العلميّ 
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يليق ًبملطران يوسف رزق الذي مل يعش لنفسه بل كواحد من تالميذ املعّلم الصاحل والكلمة 
مؤّسستها الرتبويّة واألكادميّية الرائدة عاش من أجل عزّة كنيسته ورفعتها وكذلك من أجل  ،اإلهلّية

مدرسة عني ورقة اليت أعطاها من فكره وماله وعقله وعاطفته وعلمه واندفاعه وذلك ملّدة عشرات 
تذى به  ،السنوات أصبح املتخرّج منها يقال لـه متخرّج مثّقف من  وحيثحىت أصبحت مثالا ُيح

والهوتيًّا وليتورجيًّا. فمن هناك نبعت هنضة فيًّا معّلمة األجيال فلس ،مدرسة عني ورقة املارونّية
 الواعيةاملعّلمة  الكنيسةمشس ة املطران اجلزّيين خرجت أشّعة غة واآلداب العربّية ومن جعباللّ 

 سالتها يف هذا الشرق.إلمياهنا ولر 
يف ظروف  أنتجهفقد  ،الغينّ نتاجه العلمي مل اخلوري ميخائيل قنرب مقّدراا وإّن عندما أحيي ع

ي أعمال أولئك الطاّلب من كنيستنا املارونّية الشرقّية بوجه عاّم مل ختلح من املصاعب، إّّنا أحيّ 
الذين اختاروا طريق العلم الصحيح والثقافة املستنرية والذين يشتغلون على أنفسهم الكتساهبم 

يف التعّلم  اثنني،ا يف املعلومات الصحيحة واملنهجّيات الصائبة. فإّن طريق النهضة ال شّك أهنّ 
واكتساب العلم وكذلك يف اكتساب املزيد من الروحانّيات والعمل مبوجبها كطريق توصل إىل 

 . الكمال اإلهليّ 
لألحباث واملنشورات يف جامعتنا الذي أخذ  ي أيضاا املسؤولني عن مركز الشرق املسيحيّ وأحيّ 

املتعّلقة حبياة كنائس الشرق املسيحّية  العلمّية واألحباث على عاتقه تشجيع خمتلف الدراسات
على اختالفه، فقد املسيحّيني  وبنتاجالالهوتّية والروحانّية واألخالقّية  وأبدبّياهتاتارخيها بكّلها و 

على مستوى  الطاّلبنتاج أحباثنا وأحباث  جمّلد هي 20أكثر من حىت اليوم  املركزصدر من 
مساعدة أتيت إلكمال هذا العمل اجلّبار الذي يتناول الكنائس  الدكتوراه. وحنن ممتنون لكلّ 

  بقدميها وجديدها .
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لنا حنن أبناء القرن  والدعوة للوحدةالكثري من العظة  يف سرية املطران اجلزّيين وأخرياا أقول إنّ 
والذي يحقرأ كرواية اترخيّية بل  السديدوكذلك أشّجع على اقتناء هذا الكتاب  ،نياحلادي والعشر 

  يين ! إنّه جيعلنا نتعّلق بشخصّية املطران يوسف رزق اجلزّ 


