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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

  جول اسكندر –آتاب أمين في 
  

  ها األصدقاء

  ، وقف فخامة رئيس 2009ت، منذ يومين، عاصمة للكتاب لسنة 

الجمهو

  ة االنسانية
اذا

  ."رة نمت منذ ستة آالف سنة

  بلد حضاري تراآمت فيه الثقافات، منذ آالف أيها األصدقاء، لبنان يستحّق، فهو  ،جل

ذ السنوا

د تحّدى األستاذ اسكندر نفسه، وتغّلب على الكثير من الصعوبات، وتنّسك في محراب 

البحث 

   التعب؟

  .، ومن أجل لبنان

ه عن األرمن، ثم عن 

الفينيقيي

سي الشهير، الذي تنّقل في ربوع 

لبنان، 

في األديرة ه، ونجول مع مؤّلفه ع على رسوم

ترّدد، والمناسك والتالل، نعود إلى جذور الحقيقة اللبنانية، والى الحضارة السريانية التي ما تزال، ت

  .نا وآنائسنا وتقاليدنا الدينيةلغًة وطقوسًا، في قّداس

أي

في إعالن بيرو

  :رية العماد ميشال سليمان، ليقول

نوا جديرين بالكراماقرأوا لكي تكو"
  . لم تكن الكلمة أساسًا، فعبثًا يتعب البّناؤون

لبناننا يستحّق ألن يظّل منارة، ألّنه آتاب حضا
  

أ

، هو هذا الكتاب، الذي نلتقي حوله الليلة، لنبحث مع مؤّلفه األستات، وخير دليل على ذلك

جول اسكندر، شؤون الكتابات السريانية الحجرية المنتشرة في آل األراضي  –الصديق أمين 

  .اللبنانية

لق

  .إلى نشر هذا الكتابوالتحليل، ليصل 

لماذا يا أمين، آل هذا:  فإن سألناه اليوم

من أجل الحقيقة، من أجل الحضارة:  لكان جوابه

بدأها في آتابات:  نعم، أيها األصدقاء، اّن األستاذ اسكندر يؤّدي رسالة

  .ارتهم في لبنانن، وصوًال إلى السريان، ومظاهر حض

انه، بهذا الكتاب، يتابع مسيرة أرنست رينان، العالم الفرن

فلسطين والعراق وسوريا، هو مهد معظم  مؤّآدًا للتاريخ، أن لبنان، آما وآتب عن حضارته

  .في العصور القديمة الحضارات التي ُعرفت

الكتاب، ونّطللهذا، فإّننا عندما نقرأ هذا 
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يصل 

  :ال بّد منهما

:األولى

آية، وأنا، الليلة، أتحّدث عنه بالعربية، مّما يجعلني أؤّآد، أن الحضارة هي أّم آل 

حد، هو خدمة االنسان   .ونمّو شخصّيته اللغات،

تراث ووفيًا لآلباء ال

كّنه يشعر بفرح العلماء عندما جول، يعمل، يكّد، يتعب، ول –فتحّية تقدير لعزيز أمين 

لقد استخدم علومه وشهاداته واختصاصه في علم العمارة والفن، من أجل آشف .  إلى تحقيق غايته

  هذه الحقائق التاريخية، 

بحيث يتكامل الكتابان،  فهنيئًا له هذا الكتاب، ونحن بانتظار الكتاب الثاني، الذي وعدنا به،

  .معرفًة وثقافة

تان، تبقى مالحظ

ان هذا الكتاب نشر باللغة الفرنسية، عن الكتابة السريانية، وبتعاون مع جامعتنا ذات   

المنهجية األمير

 وآل اللغات تصّب في منبع وا

قّدم هذا الكتاب إلى روح عّمه، الذي غادرنا، في السنة  جول –ان أمين   :المالحظة الثانية

الماضية، الصديق المرحوم جميل اسكندر؛ نحن بدورنا، وعن روح جميل، عضو مجلس أمناء 

جول، أن يبقى أمينًا على - هذه الجامعة، نرفع صلواتنا، متمّنين البن األخ، أمين

  .واألجداد

 

  .أهــًال بكــم وشــكرًا


