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يف اليسوعية" :الشعب اللبناني
ومآسي الحرب العاملية األولى"

ً
موقعا الكتاب.
توتل

ق ��دم ال��رئ �ي��س االق �ل �ي �م��ي ال�س��اب��ق
ل �ل��ره �ب �ن��ة ال �ي �س��وع �ي��ة ف ��ي ال �ش��رق
األدن � � � � ��ى األب ف� �ي� �ك� �ت ��ور أس � ��ود
ال� �ي� �س ��وع ��ي ،خ � ��الل ن� � ��دوة ع �ق��دت
ف��ي اودي� �ت ��وري ��وم ف��رن �س��وا باسيل
ف ��ي ح ��رم االب �ت �ك��ار وال ��ري ��اض ��ة في
ج��ام�ع��ة ال �ق��دي��س ي��وس��ف ،ك�ت��اب
ك ��ري �س �ت �ي ��ان ت ��وت ��ل واالب ب �ي��ار
ويتوك اليسوعي "الشعب اللبناني
ومآسي الحرب العالمية األول��ى من
خالل محفوظات اآلباء اليسوعيين
ف ��ي ل �ب �ن��ان" ال � �ص ��ادر ب��ال�ف��رن�س�ي��ة
ع��ن دار نشر الجامعة ،ف��ي حضور
رئ�ي��س الجامعة ال�ب��روف�س��ور سليم
دكاش اليسوعي ومدير دار النشر
ال �ب��روف �س��ور س�ل�ي��م ع�ب��و ال�ي�س��وع��ي
وجمع من المهتمين.
وأل �ق��ى أس ��ود كلمة ف��ي ال�ن��دوة
ت� � �ن � ��اول ف �ي �ه ��ا ب� � ��دء ال� �ع� �م ��ل ع �ل��ى
ال�ك�ت��اب ال��ذي ول��د نتيجة مشروع
ترميم زجاجيات كنيسة القديس
ي � ��وس � ��ف ال� � �ت � ��ي ت � � �ض� � ��ررت خ� ��الل
ال�ح��رب ،ما تطلب مراجعة أرشيف
اليسوعيين بهدف ايجاد صور عن
الحالة األصلية لتلك الزجاجيات.
واستغرب أس��ود ع��دم وج��ود صور
فوتوغرافية ف��ي ه��ذا األرش�ي��ف مع

(ميشال صايغ)

أن ال��ره�ب��ان ك��ان��وا معروفين بأنهم
أول م ��ن أخ � ��ذ ص� � ��ورًا ف ��ي ل �ب �ن��ان.
وه ��ذا ي ��دل وف ��ق األب أس ��ود على
أن ال�ت�ص��وي��ر اع�ت�ب��ر ن�ش��اط��ًا خ�ط�رًا
ف��ي ن�ظ��ر العثمانيين ألن��ه يفضح
مأساة يجب أن تظل طي الكتمان
وأن تنكر .وق��ال" :لكن م��ن حسن
ال� �ح ��ظ ،ه �ن ��اك ب �ع��ض ال� �ص ��ور ف��ي
أرش� �ي ��ف ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة في
ب�ي��روت ول ��دى ع��ائ�ل��ة ال�م��دي��ر ال�ع��ام
لالسعافات الحكومية أث�ن��اء فترة
الحرب ابرهيم نعوم كنعان".
م��ن ج�ه�ت��ه ،أع�ل��ن ت��وت��ل أن��ه زار
محافظ بيروت القاضي زياد شبيب
وط ��رح ع�ل�ي��ه ف �ك��رة تسمية إح��دى
س ��اح ��ات ب� �ي ��روت "س ��اح ��ة م�ج��اع��ة
 ،"1915ووع ��د ال�م�ح��اف��ظ بمتابعة
ال �م��وض��وع وال �ب��ت ف�ي��ه ق�ب��ل نهاية
سنة .2015
ي ��ذك ��ر أن ص� ��ور اب ��ره �ي ��م ن �ع��وم
ك �ن �ع��ان س �ت �ع��رض ف��ي رده� ��ة ح��رم
ال�ع�ل��وم االن�س��ان�ي��ة م��ن  23نيسان
الجاري الى  3أيار المقبل ،وتعقد
ط � ��اول � ��ة م� �س� �ت ��دي ��رة ع � ��ن ال� �ح ��رب
العالمية األولى الساعة  6:30مساء
الخميس  23نيسان في قاعة بيار
أبو خاطر.

