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لت جمعية أصدقاء متحف الجامعة احتف
 بيروت بعيدها الثالثين   ميرآية فياأل

احتفال أقامته    للمتاحف في   وباليوم العالمي
وحضره  .  الجامعة متحف   مساء أمس في

   س الجامعة الدآتو بيتر دورمانرئي
الجمعية    فيوسابقون  وأعضاء حاليون 

رئيس    وقد تكلم أوًال.  وأصدقاء ومهتمون
الجمعية نبيل نحاس عن بدايات الجمعية 

  لبنان التي   إنها آانت األولى في   قائًال
فال ورحالت للكبار مختلفة آما نّظمت رحالت تثقيفية لألط نّظمت بعثات أرآيولوجية حول مواضيع 

فروت تاريخ المتحف    ثم تكلمت العضوة التنفيذية آردا اآمكجي  . القارات الخمس   الى بلدان في
آانت هدى    1982    إلى   1980   وقالت إنه من .  الجمعية ألن المتحف آان بحاجة ألصدقاء وتأسيس
  األردن وتدمر وتل عرقه،الصين و رئيسة وأقيمت ثالثة معارض ونّظمت رحالت الى   خوري

آانت    1992   الى   1982   وقالت إن الفترة من .  جبيل وُنّظمت رحالت ضمن برنامج األطفال إلى 
تفجير    ضرار فادحة فيأطت صواريخ على المتحف آما أصيب بالبقاء فسق فترة آفاح من أجل

  العام   النواب في لى مجلسإألوالد لزيارة     وقالت إنه رغم الصعوبات نظمت الجمعية .  هول آولدج
  فتّم   1992   أما بعد العام .  الهدى للمكفوفين وزيارة الى مؤسسة   عن فن الكتابة   ومعرضًا   1983 
  ومعرض عن الخط العربي   1994   العام   أعمال التنقيب وسط بيروت في جمع التبرعات وُنّظمت 
ن السيدة نورا إ   وقالت الدآتورة اآمكجي  . إلى بلدان مختلفةونّظمت رحالت    2000   العام   في 

 آما عّددت   ،2006   العام   في   حين افتتح المتحف بعد تحديثه، آانت رئيسة الجمعية   جنبالط،
.  رمانووألقاها الرئيس بيتر د  وآخرها آان عن الملكة حتشلبوتقدمتها الجمعية    لمحاضرات التيا
هدى  :  بعد ذلك تم تكريم الرؤساء الستة السابقين للجمعية  . بجهود المتطوعين وختمت بالتنويه 

ثم آّرم   . ونورا جنبالط   وسمير تابت،   ريشاني،   ومي   وريما شحاده،   آتانه، وجوزيت   خوري،
سة فوصفها برآيزة المتحف ومؤسِّ   مديرة المتحف،   نبيل نحاس الدآتورة ليلى بدر،   الرئيس الحالي

وقال  .  المئة واألربعين   مجلس المتاحف العالمي  الى لجان   قريبًا ستنضم   اللجنة الوطنية اللبنانية التي
  متحف الجامعة باليوم العالمي   في   آانت أول من أقام احتفاًال   ،1990   العام   في   الدآتورة بدر، إن

  وسط بيروت،   بفضل اآتشافات الدآتورة بدر في :  فوأرد  1977   العام   انطلق في   للمتاحف الذي 
الى تاريخ  بها آمدينة فينيقية وقد أضافت الدآتورة بدر عدة صفحات ًابيروت اليوم معترف باتت 

فنّوهت بجهود السيد نحاس    أما الدآتورة بدر،  . بيروت ورفعت متحف الجامعة الى مستوى عالمي
على أعضاء   حتفال وزعت ميداليات تذآاريةنهاية اال   وفي  . ورةالمتط ة بالتقنياتجمعّيللتزويد ا
  أن متحف الجامعة االميرآية في   ُيذآر أيضًا  . المتحف   قيم حفل استقبال فيأالتنفيذية للجمعية و اللجنة

الفضل  ويعود   القاهرة والقسطنطينية،   بعد متحفي   الشرق االدنى،   المتاحف في بيروت هو ثالث اقدم 
  ، ) تورينو (  المولد   يطالياإل   ، ) 1904 - 1832  ( سيسنوال   بالما دي   بتشكيل نواته إلى الجنرال لويجي

معارك توحيد    شارك في   بارعًا   سيسنوال آان عسكريًا   فالجنرال دي .  بأن تروى قصة جديرة   وهي 
الحرب    قوات الشمال ضد الجنوب في قرم ومعحرب ال   إيطاليا ثم حارب مع القوات البريطانية في

  العام   وفي .  وأطلق سراحه 1863   العام   في   معرآة آلدي   حيث جرح وأسر في   األهلية األميرآية،
  ثار فيالمنقبين عن اآل وهو من أشهر .  قبرص   الرنكا،   للواليات المتحدة في   عّين قنصًال   1865 



  تبّرع دي   عامين فقط بعد تأسيس الكلية السورية اإلنجيلية،   ،1868   العام   فيو .  القرن التاسع عشر 
  تبّرع دي آذلك .  مما سمح بتكوين نواة متحف الجامعة   لها بمجموعته من األثريات، سيسنوال 
  فينيويورك حين تأسس    للفنون في سيسنوال بمجوعات من مقتنياته شكلت نواة متحف المتروبوليتان 
سنواته األولى    في  . عدة جمعيات أآاديمية   في   اآلثار وآان عضوًا عن   وهو وضع آتبًا    . 1880   العام 

  في   وهناك افُتتح المتحف رسميًا   هول، مبنى بوست   استودعت مجموعات المتحف في   التأسيسية،
استقدامه  اتخذ المتحف صبغة إقليمية مع   ،1938   وحتى العام   العقود التالية،   وفي    . 1902   العام 

الحرب العالمية الثانية ُأغلق  وخالل .  أثريات من لبنان وسوريا وفلسطين ومصر والعراق وإيران
ألضرار    توضيب مجموعات المتحف وتعليبها تفاديًا دودج على  -  المتحف وأشرفت السيدة بلس

بتنظيم    فتح المتحف أبوابه وقامت السيدة مكي   1948   العام   وفي .  المحتملة القصف والمعارك
أّمن مجلس األمناء    1956   العام   في  . بيروت ذلك العام   لمؤتمر اليونسكو في   دًاااستعد .  مجموعاته

  العام   وافُتتح المتحف من جديد في .  المعرض وابتياع معدات جديدة مّكنه من مضاعفة مساحة   تمويًال
  وطوال فترة الحرب  . اللبنانية حين بدأت الحرب   1975   وتتابعت جهود تطويره حتى العام  1964 

  غلق المتحف الوطنيأفيما    لبنان،   العامل في بيروت هو الوحيد   ميرآية فيآان متحف الجامعة األ
الجامعة االميرآية صدقاء متحف أتأسست جمعية    1979   العام   يف  . التماس بسبب وقوعه على خط 

محاضرات ومعارض  ومن نشاطاتها العديدة .  إحدى اآثر مالمح المتحف بروزا   وهي   بيروت،   في
أطلقت الجمعية مشروع    ،1997   األول آانون   وفي .  ورحالت بحثية وبرامج للصغار ونشرة دورية

رض فيه بتمويل منها ومن التبرعات لترميمه وتحسين وسائل الع تحديث المتحف وبدء حملة جمع
   . 2006   العام   في   وقد أعيد افتتاح المتحف مجددًا .  األمناء مارتا شارب جوآوفسكي عضوة مجلس

ومختلف  آاّفًة صورهعحقبات الشرق االدنى   مجموعات من بلدان عدة تغطيالمتحف    ويحوي 
 لكن ابوابه    يتمسك به،   زالما وهو دور    ،ليمبالتع آان المتحف مختصًا بدايته   وفي .  صناف اثرياتهأ

 .  آل الجامعات والبحاثة والسواحآالصغار وطالب    مشرعة لكل الزوار،


