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املكتبة الشرقية يف جامعة القديس يوسف
ترميم أجنحتها وصور تاريخية ومخطوطات

التابعة  الشرقية  المكتبة  افتتحت 
لــجــامــعــة الــقــديــس يـــوســـف، مكتبة 
بالتعاون  المرّممة،  الصور وأجنحتها 
رعاية  فــي  بوغوصيان،  مؤّسسة  مــع 
وزير الثقافة ريمون عريجي وحضوره 
ورئـــيـــس جــامــعــة الـــقـــّديـــس يــوســف 
اليسوعّي ــاش 

ّ
دك سليم  البروفسور 

وأفراد عائلة بوغوصيان )ألبير وجان 
ومــيــري(. وأقــيــم احــتــفــال فــي مسرح 
مــونــو حــضــره عـــدد مــن الشخصيات 

األكاديمية والسياسية والثقافية.
ــــــاش: "يــجــب أن نــعــرف 

ّ
وقــــال دك

ــت تحت 
ّ
الــمــكــتــبــة الــشــرقــّيــة ظــل أّن 

اإلدارة المباشرة للرهبانّية اليسوعّية 
خال إعادة تنظيم جامعة القّديس 
يوسف عام 1975. وفي عام 2000

على  ينّص  فاقًا 
ّ
ات الرهبانّية  عت 

ّ
وق

شؤون  إدارة  مهّمة  الجامعة  توكيل 
المشتركة  األهـــــداف  وفـــق  المكتبة 

للجامعة وللرهبانّية". 
وعــــــن مـــحـــتـــوى الـــمـــكـــتـــبـــة، قــــال: 
"بــالــنــســبــة إلــــى الـــخـــبـــراء، إذا كــانــت 
ألف  مــن 400  أكثر  تحوي  المكتبة 
كــتــاب وفــق مــا أحــصــاه الــراحــل األب 
جان دوكروييه Ducruet، فمتجرها 
مليء بمجموعات أخرى في المجاالت 
مجموعة  تحوي  فهي  تنّوًعا.  األكثر 

سّيما  ال  المخطوطات،  مــن  شهيرة 
ومكتبة  منها،  والــســريــانــّيــة  العربّية 
ومكتبة  قطعة،  مــن 4500  خــرائــط 
ــغــة األرمــنــّيــة تــحــتــوي عــلــى مــا ال 

ّ
بــالــل

 عن25000  كتاب، ومجموعات 
ّ

يقل
مـــن الــصــحــف الــعــربــّيــة األولـــــــى، الــى 
الفوتوغرافّية  الصور  من  محفوظات 
ر عــددهــا بأكثر مــن 70 أو 80 ــقــدَّ ُي

ألف وحدة". 
وتــحــّدث الــشــريــك الــمــؤّســس في 
مؤّسسة بوغوصيان ألبير بوغوصيان 
عــــن مـــعـــانـــي هـــــذا الــــحــــدث بــالــنــســبــة 
المؤّسسة وأهــدافــهــا، معّبًرا عن  إلــى 
التي  الصور  بافتتاح "مكتبة  فرحته 
لمنطقة  الـــرائـــعـــة  الـــــذاكـــــرة  تــحــمــل 

الشرق األوسط.      
ثـــم قـــــّدم عــضــو جــمــعــّيــة أصـــدقـــاء 
بيروت ومدير  الشرقّية في  المكتبة 
إيــريــك شـــل، مداخلة   CBF مــصــرف
حــول مــوضــوع "حــّب الكتب"، الــذي 
ــــاء الــيــســوعــيــون في  أيــقــظــه فــيــه اآلب

م فيها.
ّ
المدرسة التي كان يتعل

أما الوزير عريجي فاعتبر أن "روحنا 
وجـــود هذا   

ّ
ظـــل فــي  للعناية  بحاجة 

الكّم الهائل من البربرّية التي تنكّب
وفــي مواجهة  على تدمير ذاكــرتــنــا، 
نوع آخر من العنف، أال وهو الفقر. من 
الشرقّية  المكتبة  ترميم  يأتي  هنا، 
الحامل  العناد  من  كنوع  وتجديدها 

لألمل، يحافظ على جوهر هوّيتنا".

)ميشال صايغ( في مكتبة الصور.  


