
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في افتتاح المعرض 
لحرب الكبرى والمجاعة : لبنان وا 2019-1918الممّيز الذي يحمل العنوان التالي : "تاريخ وذاكرة : 

مساًء، في سفارة لبنان ، في الساعة السادسة 2019شباط )فبراير(  16م السبت الواقع فيه و الكبرى"، ي
 في باريس )فرنسا(.

 
 سعادة السفير،

 أعّزاءنا الّلبنانّيين وأصدقاء لبنان، مساء الخير،
 

 تاريخ يحمل منذو وهو مكان رمزّي للغاية  ،في هذا المساء، نلتقي مّرة أخرى في السفارة اّللبنانّية في باريس
صوت لبنان والّلبنانيين في فرنسا. واليوم، يواصل السفير رامي عدوان  1945كانون الثاني )يناير(  27

، بالطبع برعاية سفيرنا، فرح أن نلتقي بكم ونحّييكممفعمة بالإّنها للحظة  الذي يستقبلنا هذه المهّمة ببسالة.
وهذا هو  دائمالصديق ال زال ئيس المدرسة وماخّريج مدرسة سّيدة الجمهور والذي يسّرني أّنني كنُت آنئٍذ ر 

 .األهمّ 
، وهي 1918-1914رامي عدوان الذكرى المئوّية للحرب العالمّية األولى في األعوام  سفيرنا العزيز يستعيد

أراد إحياء ذكرى مأساة المجاعة الكبرى في جبل لبنان التي وقد ، 1920حرب إستمّرت عواقبها حّتى العام 
 بضعة أسطر في كتب التاريخ.بإال  ذَكرلم تُ التي و  1918واستمّرت حّتى العام  1915 بدأت في العام

إليكم  ين في بيروتواليسوعيّ  يس يوسفوثيقة من محفوظات جامعة القدّ  101معرض يضّم  انتقل، وهكذا
عدّو للتاريخ  لقد قيل إّن النسيان هو عالج للقلب، لكّن النسيان هو م.وألجلك موها هي الوثائق ُتعَرض أمامك

 لتزام بقضّية مشتركة.عندما يتعّلق األمر بالتذّكر، واستعادة الذكريات، واإل
تأّثر سّكان اإلمبراطورّية العثمانّية بشكٍل كبير بالحرب العالمّية األولى. كانت اإلبادة الجماعّية الفظيعة التي 

 التي ى الكبر  مجاعةت وطأتها خالل التح لبنان التي رزحمأساة الصامتة مصحوبة بال هاكان األرمن ضحّيت
قادم من الصحراء الّليبّية، مشّكالً سحابة سوداء خسفت الجراد البغزو  ،باإلضافة إلى الخبز المفقود ،قترنتا

، متلفًة 1915نيسان )أبريل( حّتى نهاية حزيران )يونيو(  13الشمس وزرعت الذعر بين السّكان من 
من جّراء  جّدتي تخبرني أّن السماء كانت حالكة السواد مثل الفحم كانت .المحاصيل وكّل ما كان أخضر

. باإلضافة إلى ذلك، كانت رائحتها نتنة بحيث كان الطيور التي كانت بحجمهذه الحشرات الكبيرة  كثرة عدد
 اإلنسان ُيصاب بالتشّنجات والصداع من رائحتها.



الذي كان يفّر من كسروان  يجدّ كان  أيًضا. اجينالنعاناة كبيرة ضربت الموتى و ة مهي قّص  المجاعة الكبرى 
يه أن يحفر حفرة ه وكيف كان علمن الجوع على ظهر  هيذكر كيف مات طفل ارعكّ  منالخبز  لب كسرةليج

الذين كانا ال خرين اآلثنين االإلنقاذ  يغادر بسرعة ثمّ يضعه عليها القصب  يصنع صليًبا من، و يواريه فيها
العام في  Versaillesبهذه المعاناة في مؤتمر السالم في فرساي  قراراإل تمّ  لقد .ن على قيد الحياةيزاال

ة، في حين تشير أعلى التقديرات إلى وفاة ثلث ضحيّ  80،000ارب ما يقإلى تقدير  أقلّ  شير. ي1919
 قتيل. 200 000 ارب، أي ما يقجبل لبنان انسكّ 

سوريا في ة بسبب النزاعات في الشرق األوسط وخاّص ن يعانون و بنانيّ زال اللّ يقرن، ال اليوم، بعد مرور 
 .ةالجماعيّ لشعب اذاكرة ئب وتثقل وفلسطين، حيث تتراكم المصا

، على موافقة منذ ثالث سنواتو يس يوسف في بيروت، جامعة القدّ  حصلت هذا رمن واجب التذكّ إنطالًقا 
، واقًعا ملموًسا ساحةال ههذ تأصبحلقد مجاعة الكبرى. ُتسَتذَكر فيها ال ساحةة مدينة بيروت إلنشاء بلديّ 
ا قع أيًض إّنها ت. الشامفي قلب شارع الجامعيَّين ة والعلوم اإلنسانيّ  الطبّ  يمَ ، مقابل حرَ قع في بيروتت وهي

كلمات  تحملشجرة  عبارة عن للصداقة بين لبنان وفرنسا. النصب التذكاريّ  ، كرمزٍ ةبجوار السفارة الفرنسيّ 
اتها ذكرى هذا ام يزن حلواني. "شجرة الذاكرة" تحمل في طيّ ات والرسّ النحّ  قام بنحتها وقد أيًضا لامآو  آالمو 

للمجاعة  ينمعاصر من الكّتاب المن أعمال العديد  مقتطفاتمن  هان أوراق. تتكوّ يّ م والمنسالشعب المحطّ 
 .عّدة آخرين عن ، فضاًل الديخالسالم  وعنبرةاد توفيق يوسف عوّ و جبران خليل جبران،  مثل الكبرى 

ا في الواقع إّنهصور المعرض.  إحدىة في مسيهذه األ في، ُتعَرضان  عن شجرة الذاكرة، فضاًل ه الساحةهذ
شيء رسالة  قبل كلّ هي ذاكرة و ينبع من الواجب وهي ... ة الوحيدوهي الصورة الملّونة  ،101صورة ال

 .سالم
من كريستيان أطلب و  هذا المعرض جامعتنا شريكةألّنه جعل السفير سعادة شكر أ في حين، و في الختام

لى هذا المعرض و  أن يدير ،يس يوسففي جامعة القدّ  توتل، رئيس قسم التاريخ  أن ول د فالديمار فّض السيّ ا 
 مواظليهم لم : "ماتوا ألنّ  المأساة، قائاًل  عّلق فيها علىمن جبران خليل جبران ي جملة يذهنتبادر إلى ت، يقيمه

الشعب يسعى (. اليوم، 1917) ".ساحقةال األقدام ولم يكونوا المسحوقةر ازهوا األهم كانتوا ألنّ ين، ماظالمال
مرادف للسالم هو وقت مضى،  أكثر من أيّ   لبنان،ا، ألنّ السالم القائم على العدل والعيش معً إلى  بنانيّ اللّ 
 ه التي تجتاحه.صعوباتو الوقت الراهن عواصف  كلّ  رغم البقاء علىحّب و 


