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املكتبة الشرقية يف جامعة القديس يوسف
ترميم أجنحتها وصور تاريخية ومخطوطات
افتتحت المكتبة الشرقية التابعة
لـجــامـعــة ال ـقــديــس يــوســف ،مكتبة
الصور وأجنحتها ّ
المرممة ،بالتعاون
مــع ّ
مؤسسة بوغوصيان ،فــي رعاية
وزير الثقافة ريمون عريجي وحضوره
ورئ ـيــس جــام ـعــة ال ـقـ ّـديــس يــوســف
ّ
ّ
اليسوعي
البروفسور سليم دكــاش
وأفراد عائلة بوغوصيان (ألبير وجان
وم ـيــري) .وأقـيــم احـتـفــال فــي مسرح
مــونــو حـضــره عــدد مــن الشخصيات
األكاديمية والسياسية والثقافية.
ّ
وق ــال دك ـ ــاش" :ي ـجــب ّأن نـعــرف
ّأن الـمـكـتـبــة ال ـشــرقـ ّـيــة ظــلــت تحت
ّ
ّ
اليسوعية
للرهبانية
اإلدارة المباشرة
ّ
خال إعادة تنظيم جامعة القديس
ّيوسف عام  .1975وفي عام 2000
الرهبانية ّاتفاقًا ّ
ّ
ينص على
وقعت
ّ
توكيل الجامعة مهمة إدارة شؤون
المكتبة وفــق األهـ ــداف المشتركة
ّ
وللرهبانية".
للجامعة
وع ـ ــن م ـح ـت ــوى ال ـم ـك ـت ـبــة ،قـ ــال:
"بــال ـن ـس ـبــة إل ــى ال ـخ ـب ــراء ،إذا كــانــت
المكتبة تحوي أكثر مــن  400ألف
كـتــاب وفــق مــا أحـصــاه الــراحــل األب
جان دوكروييه  ،Ducruetفمتجرها
مليء بمجموعات أخرى في المجاالت
األكثر ّ
تنو ًعا .فهي تحوي مجموعة

في مكتبة الصور.

شهيرة مــن المخطوطات ،ال ّ
سيما
ّ
العربية والـســريــانـ ّـيــة منها ،ومكتبة
خـ ّـرائــط مــن  4500قطعة ،ومكتبة
بــالـ ّـلـغــة األرم ـنـ ّـيــة تـحـتــوي عـلــى مــا ال
يقل عن 25000كتاب ،ومجموعات
مــن ال ـص ـحــف ال ـعــربـ ّـيــة األولـ ـ ــى ،الــى
ّ
الفوتوغرافية
محفوظات من الصور
ُي ـقـ َّـدر عــددهــا بأكثر مــن  70أو 80
ألف وحدة".
ّ
وت ـحـ ّـدث الـشــريــك الـمــؤســس في
ّ
مؤسسة بوغوصيان ألبير بوغوصيان
ع ــن م ـعــانــي هـ ــذا الـ ـح ــدث بــالـنـسـبــة
ّ
المؤسسة وأهــدافـهــاّ ،
معب ًرا عن
إلــى
فرحته بافتتاح "مكتبة الصور التي
ت ـح ـمــل الـ ــذاكـ ــرة ال ــرائـ ـع ــة لمنطقة

(ميشال صايغ)

الشرق األوسط.
ّ
ثــم قـ ـ ّـدم ع ـضــو جـمـعــيــة أصــدقــاء
ّ
الشرقية في بيروت ومدير
المكتبة
مـصــرف  CBFإيــريــك شــل ،مداخلة
حــول مــوضــوع "حـ ّـب الكتب" ،الــذي
أيـقـظــه فـيــه اآلب ــاء الـيـ ّســوعـيــون في
المدرسة التي كان يتعلم فيها.
فاعتبر أن "روحنا
أما الوزير عريجي ّ
بحاجة للعناية فــي ظــل وج ــود هذا
ّ
ّ
ّ
تنكب
البربرية التي
الكم الهائل من
على تدمير ذاكــرتـنــا ،وفــي مواجهة
نوع آخر من العنف ،أال وهو الفقر .من
ّ
الشرقية
هنا ،يأتي ترميم المكتبة
وتجديدها كنوع من العناد الحامل
لألمل ،يحافظ على جوهر ّ
هويتنا".

