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املكتبُة ال�رشقّية مكتبٌة ذات �شهرٍة وَعراقة

ال�رّشقّية كنزاً من امل�سادر واملراجع يف اال�ست�رشاق، واجلغرافيا، والتاريخ،  وي املكتبة  تحَ

وجغرافيا ال�رشق االأدنى ال�سيا�سّية، وغري ذلك من العلوم االإن�سانّية والدينّية. وهي متجّذرة 

يف قلب العا�سمة بريوت، يف املقر القدمي للآباء الي�سوعّيني وثانوّية جامعة القّدي�س يو�سف، 

ني اأو اأدنى من �ساحة ال�سهداء ال�سهرية. ويعود الف�سل للأب األك�سندر بوركونو  على قاب قو�سحَ

)Alexandre Bourquenoud( يف جمع النواة االأُوىل لهذه املكتبة انطلقًا من الكتب والوثائق 

اإن�ساء جامعة  التي كانت حمفوظًة يف مدر�سة غزير االإكلرييكّية، وذلك �سنة 1875، تاريخ 

القّدي�س يو�سف. واأحَطلق االأب لوي�س �سيخو على املكتبة �سنة 1894 ا�سم املكتبة ال�رشقّية. ويف 

�سنة 1939، ُنِقلحَت املكتبة اإىل مبنى من ت�سميم املهند�س املعماري روغاتيان دو �سيدراك 

)Rogatien de Cidrac(، وهي ال تزال يف موقعها ذاك حّتى يومنا هذا، واحتفلت �سنة 2014 

بالذكرى اخلام�سة وال�سبعني الإن�ساء املبنى املذكور. لقد جنت املكتبة ال�رشقّية باأُعجوبة من 

�س الأّي �رشر، مع اأّنها مل تكن تبعد �سوى 
ّ
تحَعر براثن احلرب اللبنانية )1975-1991(، ومل تحَ

لحَْت بني بريوت  �سحَ  امل�سوؤومة التي فحَ
ّ

كيلومرتات قليلة عما كان ُيعرف حينذاك بخطوط التما�س

ختزن هذه املكتبة 225000 كتاب، و1800 �سحيفة، و3500  ال�رشقّية وبريوت الغربّية. وتحَ

لحَبة ُي�ساركون يف اأعمال املكتبة طحَ
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خمطوطة �رشقّية. وت�سّم مكتبًة لل�سور الفوتوغرافّية توي 70000 �سورة، ومكتبة خرائط 

رة. وُتعنى  ت�سمل ما يقارب 2000 خريطة، ف�سًل عن الكثري من االأفلم والبطاقات امل�سغَّ

والفل�سفة،  واجلغرافيا،  والتاريخ،  والديانات،  االآثار،  كِعلم  متنّوعة  مبجاالت  الوثائق  هذه 

واالأل�سنّية، والدرا�سات االإ�سلمّية، وفن الت�سوير، واالأدب، والفنون. وُت�سّكل الكتب واملجّلت 

باللغة العربّية ثلث املخزون الثقايّف هذا. ومن بني مقتنيات املكتبة ال�رشقّية جمموعة تكاد 

العربّية يف  ال�سحافة  بدايات  اإىل  تعود  التي  املحلّية واملجّلت  ال�سحف  تكون كاملة، من 

بريوت والقاهرة خلل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش. واأّما الكنز االأكرب الذي ال ُيقّدر 

ما  اأي�سًا  ومنها  العربّية،  باللغة  ُمعظمها  خمطوطاٍت  جمموعُة  فهو  املكتبة  هذه  يف  بثمن 

ُكتب بال�رشيانّية، والفار�سّية، واالأرمنّية، واليونانّية، والرتكّية. ومن اأ�سهر الوثائق التي تتمّيز 

بها هذه املكتبة يف ميدان اجلغرافيا مثًل، خريطٌة و�سعتها البعثة الع�سكرّية الفرن�سّية �سنة 

االأر�س،  وطبقات  بالت�ساري�س  ة  املخت�سّ ال�سهرية   )Dubertret( دوبرتري  وخرائُط   ،1861

ُيعرف  مِلا  وخرائُط   ،)Emmanuel de Martonne( مارتون  دي  اإميانيول  مها  �سحَ رحَ وخريطٌة 

حاليًا بالِعراق اأعّدتها اأجهزة اال�ستخبارات الربيطانّية خلل احلرب العاملّية االأُوىل، ف�سًل 

 بريوت وطرابل�س 
ْ
عن الكثري من اخلرائط التي تعود اإىل فرتة االنتداب، وعن خرائطحَ ملدينتحَي

رت جامعة القّدي�س يو�ُسف 
ّ
ٍب خمتلفة ُتتيح درا�سة النمّو ال�سكايّن يف املدن... لذلك، قر يف ِحقحَ

تديث خمتلف هيكلّيات املكتبة )فهر�سة الكتب اإلكرتونّيًا، وترميم الكتب، وتويل امللّفات 

اخلطّية اإىل ملّفات رقمّية، وت�سني مكتبة ال�سور...( وتعزيز فعالّيتها، ِعلمًا باأنَّ اإجناز م�رشوٍع 

تطلب الكثري من املوارد املالّية التي لي�ست مبتناول املكتبة ال�رشقّية اليوم.  بهذا احلجم يحَ
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ال�رشق  )اإقليم  الي�سوعّية  الرهبنة  بني  اّتفاقية  عت  ُوقِّ  ،2000 �سنة  من  )مار�س(  اآذار  ويف 

االأو�سط( وجامعة القّدي�س يو�ُسف الإدارة املكتبة ال�رشقّية وتطويرها. 

بوغو�سيان  �سة  وموؤ�سَّ يو�سف  القدي�س  جامعة  بني  ّقعة  امُلوحَ ال�رشاكة  اّتفاقية  وُتتيح 

املكتبة  يف  الفوتوغرافّية  للوثائق  مركٍز  اإن�ساءحَ  بروك�سل،  يف  مقرها  التي   ،)Boghossian(

ال�رشقّية يحَحوي حواىل 70000 وثيقة فوتوغرافّية من من�سورات ورقّية، و�رشائح زجاجّية، 

لبّية ؛ فتلكحَ ثروٌة ال ُتقدَّر بثمن يف تاريخ لبنان واملنطقة. ور �سحَ و�سُ

فهر�سة  لت�رشيع  املكتبة  يف  العاملني  مب�ساعدة  يو�ُسف  القّدي�س  جامعة  من  طّلٌب  ويقوم 

الوثائق، وتميلها على االإنرتنت.  

لحَبة ُي�ساركون يف اأعمال املكتبة طحَ



5

�سة بوغو�سيان
ّ
م�سهٌد للح�سور عند توقيع اّتفاقّية ال�رّشاكة بني جامعة القّدي�س يو�سف وموؤ�س

�سة بوغو�سيان رئي�س جامعة القّدي�س يو�سف، الربف�سور �سليم دّكا�س، وال�سّيد جان بوغو�سيان رئي�س موؤ�سَّ



ُروؤية م�شتقبلّية

ما  وُمكلفة، ويف  وملّحة  متعّددة  احتياجات  تحَربز  الثمني،  االإرث  احلفاظ على هذا  اأجل  من 

ياأتي بع�سها :  

قمنة اخلرائط اجلغرافّية، وعددها 2000 خريطة، وكلفة الواحدة منها خم�س دوالرات  1(  رحَ

؛
ّ
اأمريكّية، اأي ما كلفته  االإجمالّية ع�رشة اآالف دوالر اأمريكي

راً، وكلفة  رة اإىل ن�سٍخ رقمّية، وعددها 464 فيلمًا م�سغَّ ويل االأفلم والبطاقات امل�سغَّ 2(  تحَ

الواحد منها 35 دوالراً اأمريكّيًا، اأي ما كلفته االإجمالّية �سّتة ع�رش األفًاومايتان واأربعون 

دوالراً اأمريكّيًا .

، على 
ّ
3(  جتليد ما ُيقارب 45000 كتاب، مِبا كلفته اأربعماية وخم�سون األف دوالر اأمريكي

اأ�سا�س ع�رش دوالرات للمجّلد الواحد.

4(  ترميم حواىل خم�سة اآالف كتاٍب ثمني على اأ�سا�س 25 دوالراً اأمريكّيًا للكتاب الواحد، اأي 

.
ّ
ما جمموعه ماية وخم�سة وع�رشون األف دوالر اأمريكي

5( ترميم �سّتماية خمطوط يتيم، مبا جمموعه ثلثة مليني يورو.

 ،L’Orient-Le Jour وجمموعة  النهار،  جريدة  جمموعة  من  الناق�سة  االأعداد  6(  ا�ستكمال 

على  لبنانّية،  لرية  مليون  ثلثني  االإجمالية  قيمتها  تبلغ  ُمدجمة  اأقرا�ٍس  ب�رشاء  وذلك 

ادرة  ال�سّ اليومّية  اجلرائد  يف  ال�سنوي  اال�سرتاك  دحَل  بحَ لبنانّية  لرية  األف  ثلثماية  اأ�سا�س 

اأربعماية وخم�سني  اأ�سا�س  )L’Orient; Le Jour; L’Orient-Le Jour(، وعلى  بالفرن�سّية 

نوّي يف جريدة النهار.  األف لرية لبنانّية بدل اال�سرتاك ال�سَّ

ٍة عند مدخل املبنى للأجيال  تحَ ُمْثبحَ ُتذكر على لوحٍة  �سحَ اأ�سماء املانحني  اأنَّ  البيان   عن 
ٌّ
وغني

امُلقبلة.
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ْهو املكتبة ال�رّشقّية بحَ



ب َثروة ال َتْن�شِ

االآثار،  وعلم  والتاريخ،  االإ�سلمّية،  الدرا�سات  يف  عنها  ِغنى  ال  مكتبٌة  ال�رشقية  املكتبة 

والعربّية،  الفرن�سّية  باللغتحَني  كتب  وفيها  العربي.  واالأدب  واالأل�سنّية،  والفل�سفة،  واللهوت، 

واأُخرى باالإجنليزّية، واالإ�سبانّية، واالأملانّية، واالإيطالّية، والرو�سّية، واالأرمنّية، وال�رشيانّية، 

واللغة اليونانّية القدمية واللتينّية. 

جمموعة الكتب االأرمنّية

توافر يف املكتبة ال�رشقّية جمموعة من الكتب االأرمنّية التي ُت�سّكل اأداًة فريدًة للبحث. وقد  تحَ

�سون يف الدِّرا�سات االأرمنّية : جان مي�سرييان  جمع هذه الكتبحَ  االآباُء الي�سوعّيون املتخ�سّ

Peter-( كولفنباخ  هان�س  وبيرت   ،)Maurice Tallon( تالون  وموري�س   ،)Jean Mecerian(

Hans Kolvenbach(. واملجموعة غنّية بالكتب االأ�سا�سّية، واأهّم املجّلت العلمّية االأرمنّية 
وذلك مبختلف اللغات، ف�سًل عن جمموعات تكاد تكون كاملة من ال�سحف االأرمنّية اليومّية 

ال�سادرة باللغة االأرمنّية. 
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ت يف فرن�سا رحَ دحَ ورّية باللغة االأرمنّية �سحَ Arevmoudk دحَ
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خمزوٌن فريٌد من املخطوطات ال�رشقّية

للكّتاب  بحثًا عن خمطوطات  وا�سعٍة  بجولٍة  ما بني 1880و1927  �سيخو  لوي�س  االأب  قام 

املحلّيني. فتختزن املكتبة ال�رشقية حالّيًا حواىل 3500 خمطوطة، معظمها باللغة العربّية، 

ومنها اأي�سًا ما ُكتب بال�رشيانّية، والرتكّية، والفار�سّية، واليونانّية، واالأرمنّية؛ ومن �سمن 

تناول جماالت يف غاية  اأو�سع جمموعة ملخطوطات الكّتاب امل�سيحّيني العرب، وهي تحَ ذلك 

، وعلم الفلك...
ّ
التنّوع كالدِّين، والتاريخ، والفل�سفة، واملو�سيقى، والطب

مكتبٌة �شاهدة لبدايات ال�شحافة العربّية

تكاد تكون كاملة من ال�سحف واملجّلت التي تعود اإىل 
ٌ
يف املكتبة ال�رشقّية اأي�سًا جمموعة 

بدايات ال�سحافة العربّية يف بريوت والقاهرة خلل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش، 

االأخبار"،  "حديقة  االأدنى، وهي  ال�رشق  العربّية يف  باللغة  اأّول جريدة �سدرت  ًل  ثحَ محَ ومنها 

وكذلك جريدة "الب�سري" التي اأ�سدرها االآباء الي�سوعّيون منذ 1870 حّتى 1947، ف�سًل عن 

اأ�سا�سّيًا،  اإرثًا  املجموعة  هذه  وُت�سّكل   .)1975-1877( احلال"  "ل�سان  اللبنانّية  ال�سحيفة 

ال�سيطرة  انتهاء  هدت  �سحَ التي  باالأحداث،  الزاخرة  احلقبة  هذه  تاريخ  لكتابة  زاً  يحَّ ُمحَ وم�سدراً 

العثمانية، ون�ساأة الدول يف املنطقة. 

وِّر خمطوط من »العهد اجلديد«، يعود اإىل القرن ال�صابع َع�رَش تقريًبا، وزّينه بالر�صوم يو�صف امل�صَ



خمطوط من كتاب »َدالئل اخَلريات« للُجُزيّل، يعود اإىل القرن الثامن َع�رَش تقريًبا
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ز َور يف غاية التميُّ مكتبة لل�شُّ

ور الفوتوغرافّية والبطاقات الربيدّية التي تعود اإىل  يف املكتبة ال�رشقّية ر�سيٌد ُمهّم من ال�سّ

بداية القرن الع�رشين، وُيقّدر عددها مبا يزيد على 70000 وثيقة فوتوغرافية.

ور التي التقطها االآباء الي�سوعّيون،  ت�سّمنه هذا الر�سيد جمموعاٌت كثرية من ال�سّ واأبرُز ما يحَ

كمجموعة االأب اأنطوان بوادوبار )Antoine Poidebard( الذي اعتمد تقنّية الت�سوير اجلّوي 

االآ�سورّية  املواقع، كاملدن  الكثري من  اكت�ساف  ذلك  له  فاأتاح  االآثار،  اأبحاثه يف جمال  يف 

الزراعّية  للمراكز  التي تعود  والقنوات  الطرق، واملع�سكرات، واحل�سون،  والرومانّية، وبقايا 

القدمية...

مكتبة غنّية باخلرائط

دُّ من اأغنى ما يف لبنان واملنطقة.  �سّم املكتبة ال�رشقّية جمموعًة من خرائط ال�رشق االأو�سط ُتعحَ تحَ

ط وخريطة جغرافّية، منها ما يقارب 250 خريطة للبنان،  فتجمع ما يزيد على 2000 خمطَّ

طًا ملدينة بريوت. ونذكر منها خ�سو�سًا خريطة لبنان التي اأُِعدَّت خلل احلملة  و�سّتني خمطَّ

القيام  واأتاحت هذه املجموعة  ِل�سنة 1908.  ط مدينة بريوت  �سنة 1862، وخمطَّ الفرن�سّية 

باأبحاٍث رائدة تناولت تاريخ بريوت يف القرن التا�سع ع�رش. واأُعدَّ ِفهر�ست هذه املجموعة من 

اخلرائط واملخّططات بالتعاون مع فرع اجلغرافيا يف كلّية االآداب والعلوم االإن�سانية )جامعة 

القّدي�س يو�ُسف(. 

زيارٌة قام بها طلبة »جامعة الكّل« للمكتبة ال�رّشقّية



 ملدينة بريوت، ُر�ِسم فيها �سنة 1965
ّ
يف دليل تخطيطي الي�سوعّية  االإر�سالّيات  ات 

ّ
ر قحَ محَ خارطة 

�سوريا، املطبعة الكاثوليكّية، بريوت، 1905

حمفوظات ووثائق فوتوغرافّية م�صّنفة وُمفهَر�صة
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)Les Mélanges de l’USJ( جملّة جامعة القّدي�س يو�ُشف

وقد  وتوزيعها.   )Mélanges( يو�ُسف  القّدي�س  جامعة  جمّلة  طباعة  ال�رشقّية  املكتبة  توىّل  تحَ

ة بح�سارات  ن�رش االأبحاث العلمّية اخلا�سّ اأُن�سئت هذه املجّلة يف بريوت �سنة  1906، وهي تحَ

القرون القدمية والُو�سطى يف ال�رشق االأدنى وال�رشق االأو�سط، وذلك يف امليادين االآتية : ِعلم 

االآثار، والتاريخ، ودرا�سة النقو�س، والدرا�سات ال�سامّية، وفقه اللغة، وتاريخ الفل�سفة والعلوم، 

وتاريخ االأديان، واالإ�سلمّيات، والدرا�سات االأرمنّية، واالآداب، وتاريخ الفنون. وقد �سدر 65 

عدداً من هذه املجلة حّتى يومنا هذا. 

َمركز االأب لوي�س بوزيه الي�شوعي 

الذي   )Louis Pouzet( الي�سوعي  بوزيه  لوي�س  االأب  مركز  اأي�سًا  ال�رشقّية  املكتبة  ت�سن  تحَ

�سحَ يف خريف �سنة 2004 ، وقد اأحُِلقحَ منذ اأّول متوز )يوليو( 2014 مبعهد االآداب ال�رشقّية.  اأُ�سِّ

الدرا�سات   ،2002 �سنة  ى  املتحَوفَّ امُل�ستعرب  خ 
ّ
املوؤر با�سم   

حَ
ي �ُسمِّ الذي  املركز  هذا  وُي�سّجع 

ة بالقرون القدمية والو�سطى يف لبنان من خلل اإعداد اأبحاٍث قّيمة، وتفيز العلقات  اخلا�سّ

م االأن�سطة الثقافّية لهذه الغاية.  بني الباحثني، فُينظِّ

جمعّية اأ�شدقاء املكتبة ال�رشقّية يف بريوت

الفرن�سّيني االأ�سدقاء للبنان، جمعّيةحَ  اللبنانّيني، ومن  �ست جمموعٌة من  �سَّ
اأحَ يف �سنة 2006، 

الفرن�سّية.  القوانني  مبوجب  اأُن�سئت  جمعّية  وهي  بريوت،  يف  ال�رشقّية  املكتبة  اأ�سدقاء 

ِليًّا يف االأو�ساط االأكادميّية ويف  اًل الرتويج للمكتبة ال�رشقّية ُدوحَ وللجمعّية مهّمٌة مزدوجة: اأوَّ

االأيادي  اأ�سحاب  �سخاء  من  باال�ستفادة  ماّديًا  ُم�ساعدتها  وثانًيا  واالإعلم،  الثقافة  عامل 

البي�ساء وانفتاحهم الثقايف، وما ُتقدمه ال�رشكات من ِرعايةٍ للبحث والباحثني . 

هذه  تديث  يف  االإ�سهام  يف  بريوت،  يف  ال�رشقّية  املكتبة  اأ�سدقاء  جمعّية  ر�سالة  تحَمّثل  فتحَ

اإرثًا  يختزن  �رشحًا  باعِتبارها  العامل،   يف  �ُسهرتها  وتعزيز  وتطويرها،  البحثّية  �سة 
َّ
املوؤ�س

ر ِبثحَمن.  فريداً من نوعه ال ُيقدَّ






