
 ّلقاءفي جلسة افتتاح ال ،كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت
نيسان  16البحر األبيض المتوّسط"، في  حوضاإلقليمّي بعنوان "التراث في بلدان  الدكتوراه عهدالرابع لم
  ، في الساعة التاسعة والربع من قبل الظهر، في المكتبة الشرقّية في جامعة القّديس يوسف.2018)أبريل( 

 
 

 
البحر  حوض بلدانالتراث في "إلقليمّي بعنوان اهد الدكتوراه ل معاعمأب رّحبالقديس يوسف في بيروت، أن ن في جامعة ُيسعدنا،

 الوسطى والشرقّية أوروباو الشرق األوسط والمغرب  منطقة ا أنتم القادمين من لبنان ومن بلدانب بكم جميع  رحّ نو " طاألبيض المتوسّ 
المكاتب في هذه   أن أحّيي مدراءليّ إبالنسبة  إّنها لمناسبة. ةفونيّ و نكة للفر يّ جامعالتابعة للوكالة الو ه المناطق المقابلة لمكاتب هذ

نالمناطق،  كنائب رئيس ا يس يوسف في بيروت ولكن أيض  جامعة القدّ  في غيابهم، من أجل عملهم، ليس فقط بوصفي رئيس وا 
جامعة تنتمي  800ة تجمع ما يقارب شبكة دوليّ  هي بل ينا، الوكالة ليست رابطة بين رابطات أخرى لإبالنسبة . إدارة الوكالة مجلس

 .ا على مستوى التعليم العالية وتريد أن تكون في خدمتهالفرنكوفونيّ  إلى
إّنها المكتبة الشرقّية . يس يوسف في بيروتبامتياز في جامعة القدّ  أوّد أن أقول لكم إّننا نجتمع هذا الصباح في موقع تراثيّ 

من  حين قدمتفي بيروت، بالذات تأسيس الجامعة، هنا  الذي يصادف سنة 1875اريخ نشأتها إلى العام بأكملها التي يعود ت
 صوربمحاذاة المكتبة حيث يتّم عرض أدوات و  مبنى متحف ما قبل التاريخ اللبنانيّ  يقع. شمال بيروتكم من  35غزير على بعد 

عيين اليسو  رهباناآلباء وال ثمرة جهد وعملالمكتبة والمتحف وتطّورهما  تأسيس كّل من كان. في لبنانن عصور ما قبل التاريخ ع
َفت المكتبةف. الضخمالتراثّي واكتشافاتهم وعلمهم إلنجاز هذا األثر العلمّي  وقتهم كّرسواالذين  على مكتبة  نظر ا الحتوائهاتراثّية  ُصنِّّ
، وهي مجموعة خرائط قديمة تحتوي عّدة آالف من 1875منذ العام  فوتوغرافّيةاللبنان ذاكرة من  اكبير   اجزء  بدورها  ضمّ ت صور

ت، باإلضافة إلى مجموعات من بالمخطوطات النادرة، والمجموعات القديمة من الصحف والمجلّ  الوثائق ؛ إّنها مكتبة غنّية
الكتب النادرة والمؤّلفات التي تتطّرق إلى اإلستشراق بأشكاله المختلفة، واإلسلمّيات، والفلسفة اإلسلمّية، والدراسات السريانّية 

 .واألدبّية العربّية
، مقّر معهد اآلداب الشرقّية الشهير حيث كان يتّم تدريس جميع 1975وحّتى العام  1938لعام المكتبة، منذ ا هذهكان مبنى 

في هذه القاعة . التخّصصات والتخّصصات الفرعّية الشرقّية من األدب والنحو العربّي إلى الّلغات السامية المختلفة وحّتى الفلسفة
 .بوالمحاضرات، وأسماء كبيرة عّلمت فيها وتخّرج منها آالف الطلّ حيث نحن موجودون، تّم تقديم المئات من المقّررات 

ة هذا هميّ ألوعي بالسكون بروح تراثّي و لتفكير في التراث حيث أّنه مل هّيءام الثلثة إذن في مكان يُتعَقد ندوتكم في هذه األيّ 
 .الجهل والطائفّية فعلمدّمر ا بأحيان ا أمسى ، بل فاهيمهمالتراث بمختلف ب أّنه تّم التلعبلإلنسانّية في وقٍت يبدو  التراث

 
 !ثمار الجّيدة زاخر ا بال أرجو أن يكون ، هذا لقائكمأطيب التمنّيات بنجاح 


