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بريوت :إعادة افتتاح املكتبة الشرقيّة وجناح للصوَر
{ بيروت « -الحياة»
< احتفلت جامعة القديس يوس���ف
بإع���ادة افتتاح المكتبة الش���رقية التي
تعد األع���رق في المش���رق العربي بعد
فت���رة من اإلغ���الق بغية إج���راء أعمال
ترميم وتحس���ين وافتتحت في الحين
نفس���ه مكتب���ة الصور بالمش���اركة مع
مؤسس���ة بوغوصي���ان .وكان في مقدم
ّ
االحتفال وزير الثقافة اللبناني ريمون
عريجي واألب البروفسور سليم دكّ اش
رئيس جامعة القدّيس يوسف.
والمكتبة الشرقيّة من أعرق مكتبات
أسست
الش���رق وأقدمها وأغناها ،فهي ّ
الع���ام  1875ف���ي الوقت نفس���ه الذي
أسس���ت في���ه الجامعة اليس���وعيّة في
ّ
بي���روت ،ويعود الفضل في تأسيس���ها
إلى األب ألكسندر بوركونو الذي جمع
النواة األولى لهذه المكتبة انطالق ًا من
الكتب والوثائق الت���ي كانت محفوظة
في مدرس���ة غزير اإلكليريكيّ���ة ،ليعود
األب العالّم���ة لوي���س ش���يخو الع���ام
 1894ويمنح المكتبة اس���مها وكيانها
المتماسك.
وأغلقت المكتبة الش���رقيّة أبوابها
أمام الباحثين والطالّب منذ بداية العام
الجاري (كان���ون الثاني /يناير )2016
إلح���داث تغيي���رات في المبن���ى ولبدء
لمحافظة أفضلَ
ٍ
أعمال ترميم وتحسين،
على الكت���ب والمخطوط���ات والصور.
ومن الجدير بالذكر أنّ المكتبة الشرقيّة
تحت���وي على م���ا يناه���ز المئتي ألف
كتاب ،كتب تش���كّ ل كنز ًا ثقافيّ��� ًا وإرث ًا
عظيم ًا يطرق مواضيع األدب والتاريخ
والجغرافيا والفلسفة والفقه والالهوت

وغيرها من العلوم ،عدا عن حوالى ألفي
مجلّة وجري���دة عربيّة وأوروبّية قديمة
ونادرة تنقل ص���ورة أنيقة ووافية عن
الصحافة العربيّة والعالميّة.
وإضاف���ة إلى ه���ذه الكت���ب ،تض ّم
المكتب���ة الش���رقيّة حوال���ى 3500
مخطوط���ة تت���راوح بي���ن المس���يحيّة
واإلس���الم هي في معظمه���ا عربيّة من
دون أن تغي���ب اللغ���ات األخ���رى عنها
كالس���ريانيّة والالتينيّ���ة واليونانيّ���ة

والتركيّ���ة والفارس���يّة واألرمنيّ���ة
والقبطيّة والعبريّة وغيرها.
أمّ ا ف���ي ما يتعلّ���ق بمكتبة الصور
فهي من أه ّم مكتبات الش���رق الصوريّة
وأكبره���ا ،فالص���ور الموج���ودة فيها
والت���ي يناه���ز عددها الخمس���ين ألف
صورة تش���كّ ل ثروة ثقافيّة ومرآة لزمن
جمي���ل م�ض���ى التقطت���ه العي���ن
اليسوعيّة.
لقد مرّت المكتبة الش���رقيّة بحروب

كثيرة ،حروب طاولت بيروت وتسبّبت
بإصابات كثيرة وخسارات مؤلمة إنّما
ما زالت هذه المكتبة من أغنى مكتبات
الشرق إن لم نشأ أن نقول أغناها.
وم���ن المفرح والمطمئ���ن أن يعرف
المثقّف المشرقيّ أنّ الجامعة اليسوعيّة
ال ت���زال س���اهرة عل���ى س���المة إرثها
الثقاف���يّ  ،وال تزال حريصة على تجديد
مكتب���ة تزخر بآالف الكت���ب والجواهر
والكنوز العربيّة واألوروبّيّة.

