
 

 

 افتتاح مكتبة الصور حفليس جامعة القّديس يوسف، في كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئ
حزيران  2يان، في سمجّددة، بالشراكة مع مؤّسسة بوغو ال هاقاعاتفي المكتبة الشرقّية و  الفوتوغرافّية

 ، في تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر، في مسرح "مونو".2016)يونيو( 

 

 المطران السفير البابوي غابلاير كاتشا،سيادة 

 سعادة النائب،

 معالي الوزير،حضرة 

 ،Alex Lenaertsسعادة سفير بلجيكا ألكس لينارت 

 ،François Barrasسعادة سفير سويسرا فرانسوا باراس 
 العربي،للرهبانّية اليسوعّية في الشرق األوسط والمغرب اإلقليمّي  العام حضرة األب داني يونس، الرئيس

 يان سالمه،ة ميري بوغوسألبير وجان بوغوصيان وحضرة السّيد حضرة السّيدين

 أّيها األصدقاء األعّزاء،

بإنشاء  يحتفيأوّد أن أرّحب بكم إلى هذا الحفل الذي  لرهبانّية اليسوعّيةيمّي لباسم حضرة الرئيس العام اإلقل
 المكتبة نفسها. يجب أن نعرف أنّ  واالنتهاء من أعمال تجديدفي المكتبة الشرقّية الفوتوغرافّية مكتبة الصور 

امعة القّديس يوسف في خالل إعادة تنظيم ج لرهبانّية اليسوعّيةتحت اإلدارة المباشرة لالمكتبة الشرقّية ظّلت 
 لجامعةا توكيلعلى  نّص يس يوسف تمع جامعة القدّ  فاقّيةتّ إ الرهبانّيةوّقعت  2000العام  في. 1975العام 
الواقع، المكتبة عمٌل مشترك  من هذا. وللرهبانّيةاألهداف المشتركة للجامعة وفق مكتبة ال ة إدارة شؤونمهمّ 

، بموجب هذه كان على الجامعةيس يوسف. وجامعة القدّ  الرهبانّيةمن ِقَبل المزدوج  ظيقّ الت من ستمّد حياتهي
توفير المعرفة عن  مكتبة مدعّوة إلى هو حق كلّ ا، و ة ونشاط  أكثر جاذبيّ  اجعله أن تسهر علىة، فاقيّ االتّ 

إلى من االهتمام والتمويل س هذا القدر تكرّ ، وقتت الجامعة، في كّل األخرى. إذا كان الدعائمب و اطريق الكت
 : التالية سباباأل ذلك يعود إلىتستمّر في البقاء على قيد الحياة فة حتى يتسّنى لها أن تعيش و مكتبة الشرقيّ ال
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الراحل  كتاب بحسب ما أحصاه 400،000أكثر من  المكتبة تحتوي علىبالنسبة إلى الخبراء، إذا كانت . 1
فهي تحتوي ا. ع  مجموعات أخرى في المجاالت األكثر تنوّ بمتجرها مليء ف، Ducruet دوكروييه األب جان
ومكتبة قطعة،  4،500منها، ومكتبة خرائط من  ةة والسريانيّ العربيّ ، ال سّيما المخطوطات ة منشهير مجموعة 

ة األولى وعلى ، ومجموعات من الصحف العربيّ كتاب 25،000بالّلغة األرمنّية تحتوي على ما ال يقّل عن 
وهي في وحدة.  ألف 80أو  70أكثر من ب ة ُيقدَّر عددهاالصور الفوتوغرافيّ  من محفوظاترأس كل ذلك، 

 بوادبار أنطوان ديوبيروت، أمثال  في غزير الفوتوغرافيّ مدرسة التصوير  فيمعظمها روائع أنجزها أعالٌم  
Antoine de Poidebard وجيرار مارتنبراي Gérard Martimprey  روزنفال لويسو Louis 

Rozenvalle  دولور جوزيفو Joseph Delore  موتارد رينيه و Mouterde René ا حن . نوغيرهم أيض 
!  الشرق حّتى يتخّطى يّ أوسطى شرق وحتّ  لبنانيّ أمام تراٍث وأمام نصٍب تاريخّي  نالسنا فقط أمام مكتبة، ولكنّ 

من أجل إعطاء  اا ومناسب  ضروري   بدء وتنفيذ ما كان واجبال وقد كان من  ! فخرنامدعاٌة لهذا النصب هو 
ا أكثر فأكثر، ألّنه تراث مزّود  ز.تميّ و إيمان برسالة  هذا التراث فرصته ليكون مرئي ا ومسموع 

:  آخر سببٍ  وجود شير إلىأن أ أودّ يس يوسف، أولئك الذين ال يعرفون تاريخ جامعة القدّ إلى بالنسبة  . 2
يس يوسف. جامعة القدّ  لتأسيسة نشأة األكاديميّ في أساس ال ة هيمكتبة الشرقيّ ال أن نقول إنّ  فمن المنطقيّ 

بالنسبة  األساس األكاديميّ  بيروت قبل إنشاء الجامعة، ألنّ في غزير و بلدة في األولى  ت المحفوظاتئَ أنشِ 
ما كان !  لبحث واإلبداعإلى ادعوة الو  فكريّ الغنى ال أن يستند إلى ق من دونن ال يمكن أن يتحقّ ياليسوعي إلى

س يجامعة القدّ ل الفلسفة التعليمّية والتربوّية مصير كان هذااألبحاث !  من التعليم ليستند إال على رأسمال
لها صلة بما هو  "دينية" أو المعروفة بال الكلّيات األولى وفي جميع المجاالت، ألنّ  اخطواته ذمنيوسف 

التي الصلة بمختبراتها. هذا االهتمام  للكلّيات "المدنّية"كان فقد ، من الكتب محفوظات لديها دينّي إذا توّفرت
الذي  ل لويس شيخوامثأ والعلمانيين نياليسوعي منأسماء مرموقة  ت لهكان والبحثيّ  األكاديميّ بين تربط 
 زوموفين برونوو ،  Henri  Lammens هنري المنسو ، ة"غة العربيّ "سلطان اللّ  اسم نو العثمانيق عليه أطل

Zumoffen Bruno   بويج موريسو Bouyges Maurice  و فليش هنريو فؤاد أفرام البستاني، و Henri 
FLEISCH  الرآميشال و رشيد البستاني، ، و Michel Allard ، مغيرهالكثير و  وأهيف سّنو، ،حشيمه كميلو .
 ! ات جامعتناخصوصيّ  وُيروَّج كأحداليوم  مدعَ يُ ال يمكن إال أن للبدايات  المرافق هذا الحدس
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 صور مكتبة إلى أرشيف الصور قلنل اعمأورشة نهاية باليوم لالحتفال  نو جتمعمنحن  بالفعل،. 3
 القائمة. الشراكة بها رفقةالمُ الخدمات  كلّ  مع ما يقارب وحديثة سُتعَجبون بها بعد لحظاتجميلة  فوتوغرافّية
تنفيذ من أجل ر األموال الالزمة الجامعة لتوفي تحثّ الصور الفوتوغرافّية لمكتبة يان سسة بوغو مع مؤسّ 

ف.... و سقال متينواجهات وتال رميمة، وتالمدنيّ  الهندسةو ة في ما يختّص بالسالمة ضروريّ الو  األعمال الملّحة
 علن اليوم أنّ نسة بوغوسيان، يمكننا أن عة مع مؤسّ ة الموقّ بفضل الشراكة الثقافيّ . تدين لنا بهذامكتبة ال كانت
 الُمنَجزة لاعماأل سائر ! معوالتي ال تُقدَّر بثمن تّم إنقاذها ة لمكتبة الشرقيّ في اة الصور التاريخيّ  وعةمجم
على الطريق المكتبة اليوم تسير مكتبة، البفضل اجتهاد فريق  اسابق   ُأنِجَزت التي خرىاألعمال واألا ر  مؤخّ 

ولي شعائر تعابير الشكر، فلنعلم كيف نضمن  ! والدوليّ  في السياق الوطنيّ  تهاد مكانيستعكي تالصحيح ل
خوانه وشركائه مؤّسسةالذي تقوم به المواظب والكفوء لعمل لر يقدالت  ميقيقوم بالتفلنعلم كيف ن ،أندريه حكيمه وا 

لمتحف  Viranionفيرانيون إنجاز خبرة مهندس الديكور السّيد ديمتري بخعازي ومشغله، وكذلك الصائب ل
هذا العمل الرائع مع ا و جميع ا حّققوا  الذينبالطبع أصحاب المؤّسسات المتعّددة الكثر كما أذكر مكتبة الصور، 

نشاء تجديد امن إعادة  أّن  يسعني إال التأكيد على الزة، نجَ مكتبة الصور. أمام روعة األعمال المُ لمكتبة وا 
والشغف بما  ةلكفاءالمهندسين المعمارّيين ومهندسي الديكور والتقنّيين المختلفين يتمّتعون بالذوق الرفيع وا

 يقومون به من إنجازات !

لمشاركة في إنشاء مكتبة ا رغبتهم فيو  همعلتبرّ ري يمكذلك إلى ، و ريوألب إلى جانعن امتناني هنا ب عرِ أُ  .4
إلنشاء  امس  متحّ كنُت متحّمس ا وال أزال  الحظون أّني! ت امتحف  الذي ُيعتَبر  هاومعرضالفوتوغرافّية الصور 
 الفوتوغرافيّ  لتصويرا إبراز رأسمالنا من ولكنّ  ،ت فراغياوقأفي  صّورالفوتوغرافّية، ليس ألّني أ الصور مكتبة

 Xavier كانون كزافييهإلى لقلب ا منا شكر   وّجهال ألي أكيف هذا ! في أعقاب ّي وثقاف فّني هو واجبل

Canone  وديان هنيبرتDiane Hennebert   في  همحماسلخبرتهم و  الفريق السويسريّ  إلى كذلكو
من  القائمةه . في هذدوليّ  ذات منظور بل هي فحسب محليّ بعد  ذات ورشة التي ليستال هفي هذ تهممساهم

 وللسّيدينواجهات، ال رميمدعمها تكلفة تمن أجل  لرهبانّية اليسوعّيةل اكون ممتن  أ ال يسعني إال أنشكر، ال
لهذا  االكثير من وقتهم كّرسا ألّنهماوجدي نجم و   Michel  Scheuerميشال شوير  الجامعة رئيس ائَبين

 May  سينيوريسمعان  يم ةالسابق ةالمدير  ُعِرَفت بهي ذال االندفاع ةيطار، وريثميشلين بلسّيدة ولالمشروع، 

Semaan Seigneurie عِرب عن أُ . تحقيق المزيد من اإلنجازات في بتهمارغو  من أجل فطنة إدارتهما وذلك
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 شيرأ. كيف ال المكتبة الشرقّية لرّواد وكذلك همصبر اء الفريق على دعمهم المتواصل و جميع أعضل امتناني
 من أجل التعريف بها ة في بيروت في فرنسا اللتزامهمة أصدقاء المكتبة الشرقيّ عمل تقوم به جمعيّ  كلّ  إلى

وهو  األرض هترك هذالذي  Henri Chamussy شاموسي هنريو  هات، والتزام رئيسترميمها علىوالمساعدة 
اد الذي أعطى من وقته مارون عوّ  البروفسور مع اشكر فلن! في المكتبة الشرقّية محفوظات الخرائط ب يفّكر
ن أنسى، لن؟  المكتبة الشرقّية تطوير من أجل وعلمه ة من ة رمزيّ ال أستطيع أن أستبعد شخصيّ و  أنسى وا 

 Nordiguian نورديغيان ليفون ُيدعى عالمو  ودود شخُص  وهو ،الشرقّية ومكتبة الصور الفوتوعرافّية كتبةالم
Levon قّية ومكتبة الصور الفوتوغرافّيةالشر والمكتبة  قبل التاريخمتحف ما يكون من أجل أن  دوم ا حاضرال 

 ! وسفيس يجامعة القدّ ة شمس متأللئة تحت أشعّ  انجوم  

، والبعض والعاملين السابقين في مكتبة المؤّسسةالمسؤولين  امتنان على وجوه ألقي نظرة كلمتي وفي ختام. 5
بالعناية التي  الكتب نقلي ،األبيض هثوبب ال أزال أراهالذي  Neyrand نيران  خ اليسوعيّ األ، كغادرناقد  ممنه

 مارتن ماكديرموتو ، كفاءة تتجّسدان وفي بسمتهاوال طيبةال وكانت ، ونهاد سالمةض للمرضىمرّ يوليها الم
Martin Mcdermott  وجوه يناليسوعيّ  مدراء المكتبة الشرقّيةسلسلة طويلة من  سترجع بالذاكرةأ من خاللهو .

وعلى مدى أكثر من  ،مسباأل. شخاصكثير من األبفضل عمل الاليوم  حاضرةمكتبة ال تزال و نسى، ال تُ 
كانت مكتبة و ، - ّيةة الشرقكليّ بال ذلك وقبل - اآلداب الشرقّية بمعهد كتبة الشرقّيةرتبط اسم المإمائة عام، 
 نحن نعلم أنّ و  .ةبنانيّ اللّ و ة العربيّ الثقافية و  للنهضة الّلغوّيةحاضنة كانت  من ذلك، أكثر ال بل، اإلستشراق
والخدمات التي  ة المقبلموقع المكتبأن نفّكر في جامعة الفي  علينا نحنو  رسالتهو ت مالمحه ر تغيّ  االستشراق

ا من أجل يمكن أن تقّدمها مكتبة . الفي أكثر من مجالالباحثين من أجل و  األكاديميّ  ةجامعاللتزام ا أيض 
 لّلقاء، مكان االمكتبة ت . ألكثر من قرن كانيّ مستقبل كوعدٍ  ، معهوٌد إليناعاتقناى على لقرث مُ إ يه الشرقّية
التي تدين الجامعة  إال أّن نظرها يجب أن يتوّجه نحو. ون يرتادونهازاليوال بنسبة عالية  ا يرتاده باحثونمكان  

 نظروا إلى المكتبة الشرقّيةأن ي للباحثين لها بالكثير ويتوّجب على الجامعة والباحثين فيها والمجتمع الدوليّ 
 .األكاديميّ  العالم على أّنها ِقبلة

 تاحةجات كبيرة والموارد مُ االحتيا مكتبة، نحن بحاجة إلى دعمكم ألنّ العمل لتحديث مواصلة من أجل . 6
قائمة ب في الكتيّ  م. لديكف يكلالت يستمّر في ف الكثير، وسوفكلّ  إلكترونيّ  إنشاء ملفّ وحده . بنسبة شحيحة
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يمكن ة مساعدة المعلومات الالزمة أليّ  معطيكنلإليكم  ُنصغي. سوف تهافكرة عن تكلفكذلك حتياجات و الا
 المكتبة. إلى هاتقديم

سة، مسارات المقدّ الحّددت الوجوه و  التقطتي تال ة الفوتوغرافّيةر الصو ب ة  محبّ اء، ها األصدقاء األعزّ . أيّ 7
 لنا الكتاب الذي يرويبمحّبة  مس، و ألا أخبار في طّياته يحملزال يي ال ذال القديم الصحف ورقبومحّبة  
كّل التي تحمي و  المكتبة الشرقّيةواجهات الجميل المرصوف على  الرمليّ  بالحجرمحّبة  و ، فكرال مسار

بعض مع  ستمرّ ال تزال ت رسالةاإلنسان، وهي في  ما هو إنسانيّ ة المصالحة وتعزيز برسال ة  محبّ و  ،محتوياتها
 برهبانّيةل ممثَّ المس األل عمل يواص نحن بحاجة إلى تحالف، الثقافة والجماللبنان من أجل و  ،الفوارق

 ة.الحريّ و  المشتركوالعيش  فعم بالسالممن أجل غٍد مُ وتعليم  مكتبة صور فوتوغرافّية –وجامعة ومكتبة 

 م جميع ا.شكركأ

 


