وعراقة
املكتب ُة ال�رشق ّية مكتب ٌة ذات �شهرةٍ َ
قية كنزاً من امل�صادر واملراجع يف اال�ست�رشاق ،واجلغرافيا ،والتاريخ،
حَتوي املكتبة ال�شرّ ّ
والدينية .وهي متج ّذرة
إن�سانية
ال�سيا�سية ،وغري ذلك من العلوم ال
وجغرافيا ال�رشق الأدنى
ّ
ّ
ّ
وثانوية جامعة الق ّدي�س يو�سف،
الي�سوعيني
يف قلب العا�صمة بريوت ،يف املقر القدمي للآباء
ّ
ّ
قو�سني �أو �أدنى من �ساحة ال�شهداء ال�شهرية .ويعود الف�ضل للأب �ألك�سندر بوركونو
على قاب َ
( )Alexandre Bourquenoudيف جمع النواة الأُوىل لهذه املكتبة انطالق ًا من الكتب والوثائق
إكلرييكية ،وذلك �سنة  ،1875تاريخ �إن�شاء جامعة
التي كانت حمفوظ ًة يف مدر�سة غزير ال
ّ
ال�رشقية .ويف
الق ّدي�س يو�سف .و�أَطلق الأب لوي�س �شيخو على املكتبة �سنة  1894ا�سم املكتبة
ّ
�سنة ُ ،1939ن ِقلَت املكتبة �إىل مبنى من ت�صميم املهند�س املعماري روغاتيان دو �سيدراك
( ،)Rogatien de Cidracوهي ال تزال يف موقعها ذاك ح ّتى يومنا هذا ،واحتفلت �سنة 2014
ال�رشقية ب�أُعجوبة من
بالذكرى اخلام�سة وال�سبعني لإن�شاء املبنى املذكور .لقد جنت املكتبة
ّ
عر�ض ل ّأي �رضر ،مع �أ ّنها مل تكن تبعد �سوى
براثن احلرب اللبنانية ( ،)1991-1975ومل َت َت ّ
التما�س امل�ش�ؤومة التي َف�صَ ل َْت بني بريوت
كيلومرتات قليلة عما كان ُيعرف حينذاك بخطوط
ّ
الغربية .و َتختزن هذه املكتبة  225000كتاب ،و� 1800صحيفة ،و3500
ال�رشقية وبريوت
ّ
ّ
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الفوتوغرافية حتوي � 70000صورة ،ومكتبة خرائط
وت�ضم مكتب ًة لل�صور
�رشقية.
خمطوطة
ّ
ّ
ّ
ضال عن الكثري من الأفالم والبطاقات امل�ص َّغرة .و ُتعنى
ت�شمل ما يقارب  2000خريطة ،ف� ً
متنوعة كعِلم الآثار ،والديانات ،والتاريخ ،واجلغرافيا ،والفل�سفة،
هذه الوثائق مبجاالت
ّ
إ�سالمية ،وفن الت�صوير ،والأدب ،والفنون .و ُت�شكّل الكتب واملجالّت
أل�سنية ،والدرا�سات ال
ّ
وال ّ
ال�رشقية جمموعة تكاد
يف هذا .ومن بني مقتنيات املكتبة
باللغة
العربية ثلث املخزون الثقا ّ
ّ
ّ
العربية يف
املحلية واملجالّت التي تعود �إىل بدايات ال�صحافة
تكون كاملة ،من ال�صحف
ّ
ّ
بريوت والقاهرة خالل الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش .و� ّأما الكنز الأكرب الذي ال ُيق ّدر
العربية ،ومنها �أي�ض ًا ما
خمطوطات ُمعظمها باللغة
بثمن يف هذه املكتبة فهو جمموع ُة
ٍ
ّ
تتميز
واليونانية،
أرمنية،
بال�رسيانية،
كُ تب
والرتكية .ومن �أ�شهر الوثائق التي ّ
ّ
ّ
والفار�سية ،وال ّ
ّ
ّ
الفرن�سية �سنة
الع�سكرية
بها هذه املكتبة يف ميدان اجلغرافيا مثالً ،خريط ٌة و�ضعتها البعثة
ّ
ّ
املخت�صة بالت�ضاري�س وطبقات الأر�ض،
 ،1861وخرائطُ دوبرتري ( )Dubertretال�شهرية
ّ
وخريط ٌة َر َ�سمها �إميانيول دي مارتون ( ،)Emmanuel de Martonneوخرائطُ لمِ ا ُيعرف
ضال
الربيطانية خالل احلرب
حالي ًا بالعِراق �أع ّدتها �أجهزة اال�ستخبارات
العاملية الأُوىل ،ف� ً
ّ
ّ
عن الكثري من اخلرائط التي تعود �إىل فرتة االنتداب ،وعن خرائطَ ملدين َت ْي بريوت وطرابل�س
يو�سف
يف حِ َق ٍب خمتلفة ُتتيح درا�سة
النمو ال�سكا ّ
قررت جامعة الق ّدي�س ُ
ّ
ين يف املدن ...لذلكّ ،
إلكرتونياً ،وترميم الكتب ،وحتويل املل ّفات
هيكليات املكتبة (فهر�سة الكتب �
حتديث خمتلف
ّ
ّ
م�رشوع
فعاليتها ،عِ لم ًا ب� َّأن �إجناز
رقمية ،وحت�سني مكتبة ال�صور )...وتعزيز
ٍ
ّ
اخلطية �إىل مل ّفات ّ
ّ
ال�رشقية اليوم.
املالية التي لي�ست مبتناول املكتبة
بهذا احلجم َيتطلب الكثري من املوارد
ّ
ّ
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الي�سوعية (�إقليم ال�رشق
ويف �آذار (مار�س) من �سنة ُ ،2000و ِّقعت ا ّتفاقية بني الرهبنة
ّ
ال�رشقية وتطويرها.
يو�سف لإدارة املكتبة
ّ
الأو�سط) وجامعة الق ّدي�س ُ
و ُتتيح ا ّتفاقية ال�رشاكة امل َُو ّقعة بني جامعة القدي�س يو�سف وم� َّؤ�س�سة بوغو�صيان
الفوتوغرافية يف املكتبة
إن�شاء مرك ٍز للوثائق
( ،)Boghossianالتي مقرها يف بروك�سلَ � ،
ّ
زجاجية،
ورقية ،و�رشائح
فوتوغرافية من من�شورات
ال�رشقية َيحوي حواىل  70000وثيقة
ّ
ّ
ّ
ّ
لبية ؛ فتلكَ ثرو ٌة ال ُتق َّدر بثمن يف تاريخ لبنان واملنطقة.
ُ
و�صور َ�س ّ
يو�سف مب�ساعدة العاملني يف املكتبة لت�رسيع فهر�سة
ويقوم طال ٌّب من جامعة الق ّدي�س ُ
الوثائق ،وحتميلها على الإنرتنت.
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وال�سيد جان بوغو�صيان رئي�س م� َّؤ�س�سة بوغو�صيان
رئي�س جامعة الق ّدي�س يو�سف ،الربف�سور �سليم دكّ ا�ش،
ّ

فاقية ال�شرّ اكة بني جامعة الق ّدي�س يو�سف وم� ّؤ�س�سة بوغو�صيان
م�شه ٌد للح�ضور عند توقيع ا ّت ّ

5

ُر�ؤية م�ستقبل ّية
ومكلفة ،ويف ما
من �أجل احلفاظ على هذا الإرث الثمنيَ ،تربز احتياجات متع ّددة
وملحة ُ
ّ
ي�أتي بع�ضها :
اجلغرافية ،وعددها  2000خريطة ،وكلفة الواحدة منها خم�س دوالرات
َ )1رقمنة اخلرائط
ّ
أمريكي؛
إجمالية ع�رشة �آالف دوالر �
أمريكية� ،أي ما كلفته ال
�
ّ
ّ
ّ
رقمية ،وعددها  464فيلم ًا م�ص َّغراً ،وكلفة
ن�سخ
 )2حَتويل الأفالم والبطاقات امل�ص َّغرة �إىل ٍ
ّ
إجمالية �س ّتة ع�رش �ألفاًومايتان و�أربعون
أمريكياً� ،أي ما كلفته ال
الواحد منها  35دوالراً �
ّ
ّ
أمريكي ًا .
دوالراً �
ّ
أمريكي ،على
)3جتليد ما ُيقارب  45000كتاب ،بمِ ا كلفته �أربعماية وخم�سون �ألف دوالر �
ّ
�أ�سا�س ع�رش دوالرات للمجلّد الواحد.
أمريكي ًا للكتاب الواحد� ،أي
كتاب ثمني على �أ�سا�س  25دوالراً �
)4ترميم حواىل خم�سة �آالف ٍ
ّ
أمريكي.
ما جمموعه ماية وخم�سة وع�رشون �ألف دوالر �
ّ
 )5ترميم �س ّتماية خمطوط يتيم ،مبا جمموعه ثالثة ماليني يورو.
)6ا�ستكمال الأعداد الناق�صة من جمموعة جريدة النهار ،وجمموعة ،L’Orient-Le Jour
لبنانية ،على
أقرا�ص ُمدجمة تبلغ قيمتها الإجمالية ثالثني مليون لرية
وذلك ب�رشاء � ٍ
ّ
ال�صادرة
لبنانية َب َدل اال�شرتاك ال�سنوي يف اجلرائد
�أ�سا�س ثالثماية �ألف لرية
ّ
ّ
اليومية ّ
بالفرن�سية ( ،)L’Orient; Le Jour; L’Orient-Le Jourوعلى �أ�سا�س �أربعماية وخم�سني
ّ
نوي يف جريدة النهار.
�ألف لرية
ال�س ّ
ّ
لبنانية بدل اال�شرتاك َّ
وغني عن البيان � َّأن �أ�سماء املانحني َ�س ُتذكر على لوحةٍ ُم ْث َب َتةٍ عند مدخل املبنى للأجيال
ٌّ
املُقبلة.

َب ْهو املكتبة ال� قية
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َثروة ال َتن ِْ�ضب
إ�سالمية ،والتاريخ ،وعلم الآثار،
املكتبة ال�رشقية مكتب ٌة ال غِ نى عنها يف الدرا�سات ال
ّ
والعربية،
الفرن�سية
أل�سنية ،والأدب العربي .وفيها كتب باللغ َتني
ّ
ّ
والالهوت ،والفل�سفة ،وال ّ
وال�رسيانية،
أرمنية،
إيطالية،
أملانية ،وال
إجنليزية ،وال
و�أُخرى بال
ّ
والرو�سية ،وال ّ
ّ
ّ
إ�سبانية ،وال ّ
ّ
ّ
والالتينية.
اليونانية القدمية
واللغة
ّ
ّ

جمموعة الكتب الأرمن ّية
أرمنية التي ُت�شكّل �أدا ًة فريد ًة للبحث .وقد
َتتوافر يف املكتبة
ال�رشقية جمموعة من الكتب ال ّ
ّ
أرمنية  :جان مي�سرييان
الي�سوعيون
آباء
جمع هذه
الكتب ال ُ
املتخ�ص�صون يف ال ِّدرا�سات ال ّ
ّ
َ
ّ
( ،)Jean Mecerianوموري�س تالون ( ،)Maurice Tallonوبيرت هان�س كولفنباخ (Peter-
أرمنية
أهم املجالّت
غنية بالكتب ال
العلمية ال ّ
ّ
ّ
 .)Hans Kolvenbachواملجموعة ّ
أ�سا�سية ،و� ّ
اليومية
أرمنية
وذلك مبختلف اللغات ،ف� ً
ّ
ضال عن جمموعات تكاد تكون كاملة من ال�صحف ال ّ
أرمنية.
ال�صادرة باللغة ال ّ
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أرمنية �صَ َد َرت يف فرن�سا
ورية باللغة ال ّ
َ Arevmoudkد ّ
9

خمزو ٌن فري ٌد من املخطوطات ال�رشق ّية
قام الأب لوي�س �شيخو ما بني 1880و 1927بجولةٍ وا�سعةٍ بحث ًا عن خمطوطات للك ّتاب
العربية،
حالي ًا حواىل  3500خمطوطة ،معظمها باللغة
ّ
املحليني .فتختزن املكتبة ال�رشقية ّ
ّ
أرمنية؛ ومن �ضمن
والفار�سية،
والرتكية،
بال�رسيانية،
ومنها �أي�ض ًا ما كُ تب
واليونانية ،وال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
امل�سيحيني العرب ،وهي َتتناول جماالت يف غاية
ذلك �أو�سع جمموعة ملخطوطات الك ّتاب
ّ
والطب ،وعلم الفلك...
التنوع كال ِّدين ،والتاريخ ،والفل�سفة ،واملو�سيقى،
ّ
ّ

مكتب ٌة �شاهدة لبدايات ال�صحافة العرب ّية
ال�رشقية �أي�ض ًا جمموعة ٌتكاد تكون كاملة من ال�صحف واملجالّت التي تعود �إىل
يف املكتبة
ّ
العربية يف بريوت والقاهرة خالل الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�رش،
بدايات ال�صحافة
ّ
العربية يف ال�رشق الأدنى ،وهي "حديقة الأخبار"،
َال � ّأول جريدة �صدرت باللغة
ومنها َمث ً
ّ
ضال عن
وكذلك جريدة "الب�شري" التي �أ�صدرها الآباء
الي�سوعيون منذ  1870ح ّتى  ،1947ف� ً
ّ
أ�سا�سياً،
اللبنانية "ل�سان احلال" ( .)1975-1877و ُت�شكّل هذه املجموعة �إرث ًا �
ال�صحيفة
ّ
ّ
م َّيزاً لكتابة تاريخ هذه احلقبة الزاخرة بالأحداث ،التي �شَ هدت انتهاء ال�سيطرة
وم�صدراً مَُ
العثمانية ،ون�ش�أة الدول يف املنطقة.

امل�ص ِّور
خمطوط من «العهد اجلديد» ،يعود �إىل القرن ال�سابع َع� َ
وزينه بالر�سوم يو�سف َ
رش تقري ًباّ ،
10

للج ُزيلّ ،يعود �إىل القرن الثامن َع�شرَ تقري ًبا
خمطوط من كتاب « َدالئل اخلَريات» ُ

لل�ص َور يف غاية التم ُّيز
مكتبة ُّ
الربيدية التي تعود �إىل
الفوتوغرافية والبطاقات
ال�صور
يف املكتبة
ّ
ّ
ّ
هم من ّ
ال�رشقية ر�صي ٌد ُم ّ
بداية القرن الع�رشين ،و ُيق ّدر عددها مبا يزيد على  70000وثيقة فوتوغرافية.
الي�سوعيون،
ال�صور التي التقطها الآباء
ت�ضمنه هذا الر�صيد
ٌ
ّ
جمموعات كثرية من ّ
و�أبر ُز ما َي ّ
اجلوي
كمجموعة الأب �أنطوان بوادوبار ( )Antoine Poidebardالذي اعتمد ّ
تقنية الت�صوير ّ
آ�شورية
يف �أبحاثه يف جمال الآثار ،ف�أتاح له ذلك اكت�شاف الكثري من املواقع ،كاملدن ال ّ
الزراعية
والرومانية ،وبقايا الطرق ،واملع�سكرات ،واحل�صون ،والقنوات التي تعود للمراكز
ّ
ّ
القدمية...

مكتبة غن ّية باخلرائط
ال�رشقية جمموع ًة من خرائط ال�رشق الأو�سط ُت َع ُّد من �أغنى ما يف لبنان واملنطقة.
�ضم املكتبة
ّ
َت ّ
جغرافية ،منها ما يقارب  250خريطة للبنان،
فتجمع ما يزيد على  2000خمطَّ ط وخريطة
ّ
ُ
و�س ّتني خمطَّ ط ًا ملدينة بريوت .ونذكر منها خ�صو�ص ًا خريطة لبنان التي �أعِ َّدت خالل احلملة
الفرن�سية �سنة  ،1862وخمطَّ ط مدينة بريوت لِ�سنة  .1908و�أتاحت هذه املجموعة القيام
ّ
ُ
أبحاث رائدة تناولت تاريخ بريوت يف القرن التا�سع ع�رش .و�أع َّد فِ هر�ست هذه املجموعة من
ب� ٍ
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (جامعة
اخلرائط واملخطّ طات بالتعاون مع فرع اجلغرافيا يف ّ
يو�سف).
الق ّدي�س ُ

12

قية
زيار ٌة قام بها طلبة «جامعة الكلّ» للمكتبة ال�شرّ ّ

فهر�سة
حمفوظات ووثائق
فوتوغرافية م�ص ّنفة ُ
ّ
وم َ

تخطيطي ملدينة بريوتُ ،ر�سِ م فيها �سنة 1965
دليل
ّ

الي�سوعية يف
إر�ساليات
خارطة َمق َّرات ال
ّ
ّ
الكاثوليكية ،بريوت1905 ،
�سوريا ،املطبعة
ّ

يو�سف
جملّة جامعة الق ّدي�س ُ

()Les Mélanges de l’USJ

يو�سف ( )Mélangesوتوزيعها .وقد
َتتولىّ املكتبة
ّ
ال�رشقية طباعة جملّة جامعة الق ّدي�س ُ
اخلا�صة بح�ضارات
العلمية
�أُن�شئت هذه املجلّة يف بريوت �سنة  ،1906وهي َتن�رش الأبحاث
ّ
ّ
والو�سطى يف ال�رشق الأدنى وال�رشق الأو�سط ،وذلك يف امليادين الآتية  :عِ لم
القرون القدمية ُ
ال�سامية ،وفقه اللغة ،وتاريخ الفل�سفة والعلوم،
الآثار ،والتاريخ ،ودرا�سة النقو�ش ،والدرا�سات
ّ
أرمنية ،والآداب ،وتاريخ الفنون .وقد �صدر 65
وتاريخ الأديان ،وال
إ�سالميات ،والدرا�سات ال ّ
ّ
عدداً من هذه املجلة ح ّتى يومنا هذا.

َمركز الأب لوي�س بوزيه الي�سوعي
ال�رشقية �أي�ض ًا مركز الأب لوي�س بوزيه الي�سوعي ( )Louis Pouzetالذي
حَتت�ضن املكتبة
ّ
ال�رشقية.
�أُ ِّ�س َ�س يف خريف �سنة  ، 2004وقد �أُحل َِق منذ � ّأول متوز (يوليو)  2014مبعهد الآداب
ّ
�شجع هذا املركز الذي ُ�س ِّم َي با�سم امل� ّؤرخ املُ�ستعرب امل َتوفَّى �سنة  ،2002الدرا�سات
و ُي ّ
قيمة ،وحتفيز العالقات
اخلا�صة بالقرون القدمية والو�سطى يف لبنان من خالل �إعداد � ٍ
أبحاث ّ
ّ
الثقافية لهذه الغاية.
أن�شطة
ل
ا
م
ي
ف
الباحثني،
بني
نظِّ
ُ
ّ

جمع ّية �أ�صدقاء املكتبة ال�رشق ّية يف بريوت
جمعي َة
الفرن�سيني الأ�صدقاء للبنان،
اللبنانيني ،ومن
يف �سنة � ،2006أَ َّ�س�ست جمموع ٌة من
ّ
ّ
ّ
الفرن�سية.
جمعية �أُن�شئت مبوجب القوانني
ال�رشقية يف بريوت ،وهي
�أ�صدقاء املكتبة
ّ
ّ
ّ
أكادميية ويف
ال�رشقية ُد َول ًِّيا يف الأو�ساط ال
مهم ٌة مزدوجةَّ � :أو ًال الرتويج للمكتبة
ّ
ّ
ّ
وللجمعية ّ
عامل الثقافة والإعالم ،وثان ًيا ُم�ساعدتها ما ّدي ًا باال�ستفادة من �سخاء �أ�صحاب الأيادي
البي�ضاء وانفتاحهم الثقايف ،وما ُتقدمه ال�رشكات من ِرعاية ٍ للبحث والباحثني .
ال�رشقية يف بريوت ،يف الإ�سهام يف حتديث هذه
جمعية �أ�صدقاء املكتبة
ف َت َتم ّثل ر�سالة
ّ
ّ
البحثية وتطويرها ،وتعزيز ُ�شهرتها يف العامل ،باعتِبارها �رصح ًا يختزن �إرث ًا
امل� َّؤ�س�سة
ّ
فريداً من نوعه ال ُيق َّدر ِبثَمن.
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