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ثقافة
مشروع النهوض بها على طريق اإلنجاز

املكتبة الوطنية تعيد إحياء ذاكرة لبنان وتاريخه

تخضع املكتبة الوطنية منذ عام  2003لورشة تحديث وتطوير يف املبنى واملحتوى،
بعد تخصيص مبنى كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية يف بريوت مركزا لها .بدأ
مرشوع تأهيل املبنى يك يحافظ عىل ارثها الغني كونه يشكل جزءا كبريا من ذاكرة
لبنان واملنطقة ،من النواحي الحضارية والتاريخية والثقافية والصحافية
للتعريف باملكتبة الوطنية ال بد من العودة
اىل تاريخها ومراحل تطورها ،ومنوها ،ومرحلة
ضمورها يف فرتة الحرب ،وصوال اىل حقبة
النهوض واعادة التأسيس عرب تخصيص مبنى
كلية الحقوق يف الصنائع يف بريوت ليكون مقرا
لها ،ويفرتض ان تتحول اىل رصح ثقايف مهم
للبنان واملنطقة.
اسس الفيكونت فيليب دي طرازي (-1865
 ،)1956وهو من هواة جمع الكتب النادرة
ومؤرخ للصحافة العربية ،دارا للكتب يف منزله،
فشكلت نواة الدار مجموعته الخاصة التي
كانت تحتوي عىل نحو  20الف وثيقة مطبوعة
و 3االف مخطوطة بلغات مختلفة.
تن ّبه دي طرازي اىل ان بريوت التي كانت تعترب
حاضنة للعلم واملعرفة ،تفتقر اىل مكتبة عامة
يلجأ اليها رواد املعارف للبحث واالكتشاف
واملطالعة .عرض فكرة انشاء مكتبة عامة عىل
عدد من املسؤولني انذاك فوافقوا عليها ،وكلفوه

املكتبة الوطنية الجديدة.

تنفيذ املرشوع .بداية بذل جهودا كبرية لتأسيسها،
وخصص الكثري من ماله ووقته النجازها ،فانشأ
دار الكتب يف بريوت التي سميت «دار الكتب
الكربى» ،ونقل اليها مكتبته الخاصة التي ضمت
نفائس الكتب املخطوطة واملطبوعة ومجموعة
كبرية من املجالت والجرائد .بعد ذلك سافر اىل
اوروبا عىل نفقته الخاصة ،وجمع االف الكتب
من معاهد االدب واملؤسسات الثقافية واملجامع
العلمية .كذلك اشرتى العديد من التحف الثمينة
التي زادت املكتبة رونقا وغنى ،اىل اللوحات
الزيتية التي متثل مشاهري علامء الوطن تخليدا
لذكراهم وتزيني املكتبة بها.
يف  25متوز  1922اقيم احتفال رسمي لتدشني
الدار يف مبنى «دياكوتيس» يف وسط بريوت،
برعاية املفوض السامي الفرنيس الجرنال غورو،
وعي دي طرازي امينا عاما لها .الحقا ،انتقلت
ّ
املكتبة الوطنية ومجموعتها التي تضم نحو 32
الف كتاب اىل مقرها الجديد الذي عمل عىل

انشائه املهندس مرديروس الطونيان ،يف مبنى
مجلس النواب يف ساحة النجمة .اقيم حفل
افتتاحها يف  7حزيران  ،1937يف حضور رئيس
الجمهورية اميل اده.
عمل يف املكتبة فريق من مثانية اشخاص الحقوا
بوزارة الرتبية الوطنية ،وبقي هؤالء يف مركزهم
حتى اندالع رشارة الحرب عام .1975
استقال دي طرازي من منصبه كأمني عام
للمكتبة يف  25ترشين الثاين  1993ليخلفه عدد
من االمناء ،منهم :يوسف اسعد داغر ،عبد
اللطيف رشارة ،هكتور خالط ،خليل تقي الدين،
نور الدين بيهم ،ابراهيم معوض .ضمت املكتبة
يف تلك املرحلة فريقا مؤلفا من  35موظفا عمل
فيها طوال تلك الفرتة وسهر عىل حاميتها وتأمني
حسن سري العمل فيها.
تضم املكتبة حاليا مجموعة من حواىل  200الف
كتاب ومخطوطة ،وكذلك مجموعة فريدة من
االرشيف ،ابرزها وثائق ادارية وتاريخية خلفها
االتراك عام  ،1918باالضافة اىل مستندات
ودراسات عن بعثة هوفالن التي شكلت ارشيف
السنوات االوىل لالنتداب .وهي تعترب مرجعا
مهام للجامعيني واملدرسني واملسؤولني االداريني،
وباتت تساعد املكتبات العاملة يف لبنان ،السيام
الجامعية منها .خصصت فيها قاعة ضمت
التحف الفنية الثمينة واملخطوطات القدمية منها
«شاهناما الفردويس» ،كام ضمت رسوما زيتية
الركان النهضة االدبية من القرن السابع عرش
حتى القرن العرشين.
خالل فرتة الحرب اصدرت الحكومة مرسوما قىض
بتجميد نشاطات املكتبة الوطنية ،واوكلت مهمة
حفظ املجموعة التاريخية :املخطوطات واللوحات
الزيتية واالعداد االوىل للدوريات اللبنانية من
مجموعة دي طرازي ،اىل مرصف لبنان ومن ثم
اىل مؤسسة املحفوظات الوطنية .تنقلت املكتبة
خالل الحرب من مكان اىل آخر يف محاولة لحفظ
محتوياتها وحاميتها ،اال انه عىل الرغم من كل
املحاوالت لحقت بها ارضار مبارشة ما اثر سلبا
عىل ظروف تخزينها (رطوبة وحرشات).

املديرة التنفيذية
ملرشوع النهوض
باملكتبة الوطنية
جلنار عطوي.

عام  1993انشئت وزارة الثقافة والتعليم العايل
واصبحت ادارة املكتبة الوطنية من صلب
مهامتها .وتم اتخاذ مقر موقت لها يف سن
الفيل ،ووضعت صناديق الكتب يف مستودع
اكرث جفافا .اثر تقرير جديد اصدره خرباء
املكتبة الوطنية الفرنسية واالتحاد االورويب،
اعلنت وزارة الثقافة ان ورشة اعادة تأهيل
املكتبة الوطنية تندرج ضمن اولوياتها ،وتقرر
مبوجب املرسوم رقم  29الصادر عن مجلس
الوزراء وضع مبنى كلية الحقوق يف الجامعة
اللبنانية يف الصنائع يف ترصف وزارة الثقافة
ليكون مقرا نهائيا لها.
يف االنتظار ،جرى عام  2002تخصيص مقر
موقت للمجموعات التي تحتويها املكتبة يف
حرم املنطقة الحرة من مرفأ بريوت ،للقيام
بتنظيف محتويات هذه املجموعات وتأهيلها
وفرزها واجراء جردة عليها.
يف ترشين االول عام  ،2005اعلن امري دولة
قطرالسابق الشيخ حمد بن خليفة ال ثاين عن
تقدميه هبة بقيمة  25مليون دوالر لرتميم املبنى
القديم للمكتبة وبناء املساحات االضافية الالزمة
يف الصنائع .ما لبثت ان قامت قطر بتلزيم رشكة
«ايرغا» الهندسية تنفيذ دراسة مرشوع بناء

مقرها استنادا اىل الربنامج الهنديس ،واقيم حفل
تدشني اعامل التأهيل يف  28كانون االول.
عام  2007اطلقت الدولة اللبنانية مرشوع
اعادة النهوض باملكتبة الوطنية كتتمة ملرشوع
التأهيل ،واخذت عىل عاتقها مهمة متويله.
متحورت اهداف املرشوع حول اآليت :فهرسة
مجموعات املكتبة وتصنيفها ،ترميم الوثائق
القدمية ،اجراء االبحاث البيبليوغرافية لتعزيز
املجموعة الحالية ،انشاء موقع املرشوع عىل
شبكة االنرتنت.
املديرة التنفيذية ملرشوع النهوض باملكتبة
الوطنية جلنار عطوي ،رشحت لـ«االمن العام»
مراحل العمل يف البناء الجديد للمكتبة يف كلية
الحقوق.
■ متى بدأ مرشوع التأهيل ومتى ينتهي؟
□ يتم مرشوع تأهيل املكتبة الوطنية عىل
مرحلتني :االوىل تتمثل يف الشق العلمي لتأهيل
املحتويات ،والثانية هي مرشوع املبنى .بدأ عام
 2003مرشوع تأهيل املكتبة الوطنية بدعم مايل
من االتحاد االورويب ،حيث اجريت يف املرحلة
االوىل جردة للمحتويات التي كانت موجودة
يف صناديق مقفلة ،واستمرت نحو ثالث سنوات

لصيانة املجموعات القدمية وتعزيز املجموعات
الجديدة .عقدنا بعد نحو ثالث سنوات مؤمترا
هندسيا لنحدد كيف سيكون شكل املبنى،
وكيف ستحدد تقسيامت املكتبة وفق املعايري
الدولية .وقد توىل انجاز هذا الشق عدد من
املهندسني املختصصني ووضعنا دفرت رشوط
للمرشوع .يف تلك االثناء جاءت الهبة القطرية
التي بلغت قيمتها  25مليون دوالر ،وجرى بعد
سنوات عدة تلزيم املبنى من دولة قطر لرشكة
هندسية الجراء الدراسة عليه ،بناء عىل دفرت
الرشوط الذي وضعناه وخضع لبعض التعديالت،
ثم جرى تلزيم االشغال لرشكة اخرى بناء عىل
ما طلبناه يف هذا الدفرت .عام  2014انتهت
املرحلة االوىل من املرشوع التي تضمنت توسيع
مبنى كلية الحقوق باضافة منشآت جديدة
فوق االرض وتحتها ،وانشاء قاعات ومخازن يف
اربع طبقات تحت ارض حديقة املبنى لحفظ
املقتنيات ،اضافة اىل انجاز بعض التجهيزات
املطلوبة .كذلك راعينا ان يستوعب املبنى الحقا
املجموعات الجديدة التي ميكن ان تحصل
عليها املكتبة ،ولذلك حددنا مرشوع توسعيها.
املرحلة الثانية متثل نحو  %20فقط من حجم
املرشوع والعمل ،وهي مخصصة النجاز القسم
الغريب الذي يضم قاعات وتجهيزات مكتبية
وتكنولوجية ومفروشات.
■ متى تتوقعون انتهاء العمل؟
□ ال ميكننا تحديد الوقت كونه رهنا بالرشكة
التي تنجز العمل .لكن يفرتض ان ال يكون
طويال .املرحلة الثانية مدتها عرشة اشهر .اما
موعد االفتتاح الرسمي فهو مرتبط بالجهوز التام
لكل االمور.
■ مم يتألف مبنى املكتبة حاليا؟
□ هناك اربع طبقات تحت االرض للمخازن.
تضم الطبقة االرضية قاعة املطالعة وتتسع لنحو
مثانني شخصا وهي مزودة اجهزة الكومبيوتر
وخطوط االنرتنت وكل ما يحتاج اليه الباحث
او الطالب .تتضمن ايضا قاعة استقبال القراء،
وقاعة عرض الوثائق واالفالم .يف الطبقة االوىل
مكاتب االدارة وقاعة الباحثني ،اضافة اىل مرآب
كبري لركن السيارات تحت االرض.
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تلبية الحاجات الثقافية والعلمية للجمهور،
وذلك باقتناء املنشورات املتنوعة التي تتوافق
واتجاهات االنفتاح يف الثقافة اللبنانية عىل
اختالف مكوناتها ،كذلك االضاءة عىل الثقافات
االخرى وميادين االنتاج الفكري.
• تعريف املكتبة بالنتاج الفكري الوطني
مبختلف الوسائل وبخاصة نرش البيبليوغرافيا
الوطنية.
• وضع كل مجموعات املكتبة يف متناول الطالب
والباحثني واملهتمني ،والدعوة اىل االفادة منها
مبختلف الوسائل املناسبة.
• السعي اىل احتالل املكتبة موقع الريادة
الوطنية ،وتشكيل مركز لالمتياز يف االبحاث
املتعلقة بالكتاب واملكتبات واملعلومات ،وكذلك
تنمية املهن وتطوير املهارات املتصلة بهذه
امليادين ،والعمل عىل تفعيل كفايات الطواقم
الفنية العاملة فيها.
• املساهمة يف تنمية املكتبات العامة وتطوير
مجموعاتها وتحسني نوعية الخدمات التي
تقدمها ،يف اطار السياسة العامة التي تعتمدها
وزارة الثقافة يف هذا الشأن.

مدخل املكتبة بعد تأهيل مبنى كلية الحقوق.

قاعة املطالعة.

■ ماذا عن عدد موظفي املكتبة والعاملني
فيها؟
□ ال يوجد حاليا موظفون ،هناك فريق عمل
يتألف من  25شخصا لالرشاف عىل مرشوع البناء
والنهوض .لكن مع تحويل املكتبة اىل مؤسسة
عامة مستقلة تحت وصاية وزير الثقافة ،يفرتض
الحقا تعيني رئيس مجلس ادارة واعضائه،
وتحديد عدد املوظفني املطلوبني النجاز هذا
العمل وتعيينهم.

■ ماذا تضم اقسام املكتبة؟
□ ال هيكلية وظيفية بعد ،لكن يف فريق العمل
الحايل هناك قسم االدارة واالنشطة والتعاون
والتدريب ،وقسم الفهرسة وتصنيف الكتب
والدوريات ،وقسم تنمية املجموعات ،وقسم
التجليد والرتميم ويعمل فيه اختصاصيون منذ
 15سنة يخضعون لدورات تدريب دورية،
وقسم استقبال القراء يف قاعات املطالعة ،واخريا
قسم الحفظ والصيانة واملخازن.

■ كم يبلغ عدد الكتب واملخطوطات والدوريات؟
□ هناك نحو  300الف كتاب قديم ،اضافة اىل
ما وصلنا من كتب جديدة عرب الهبات .هناك
ما بني  3و 4االف عنوان لدورية مطبوعة ،من
صحف ومجالت باللغات العربية واالنكليزية
والفرنسية وااليطالية واالملانية واالرامية
والرسيانية واالرمنية.

■ ما هي مهامت املكتبة الوطنية؟
□ تهدف اىل تحقيق االمور اآلتية:
حفظ االنتاج الفكري الوطني املنشور عىل
اختالف انواعه واشكاله ،وكذلك االعامل والوثائق
املتعلقة بهذا االنتاج ،وتلك املتعلقة بلبنان
واللبنانيني ،واملحافظة عىل هذه املجموعات
بشكل دائم وتعزيزها باستمرار.

■ ما هي مراحل العمل املقبلة؟
□ بعد انتهاء العمل يف املبنى ،سنبدأ نقل
مجموعاتنا القدمية واملوجودات والدوريات
القدمية واللوحات الفنية املحفوظة يف مكان خاص
يف حرم مرفأ بريوت ،وكذلك املخطوطات النادرة.
املكتبة ليست معدة لتكون مكتبة للعموم فقط،
بل تطمح وزارة الثقافة اىل تحويلها اىل مركز او
رصح ثقايف كبري الستقطاب القراء والباحثني وكل
النشاطات الثقافية الكبرية .لذلك اعددنا صاالت
خاصة للمعارض واللقاءات واملؤمترات الثقافية
مجهزة بكل املعدات الالزمة الستقبال كل هذه
االنشطة الثقافية .نحن ال نضع انفسنا من االن
يف موقع املنافسة مع املكتبات الكربى يف لبنان
كمكتبة الجامعة االمريكية ،عىل الرغم من ان
املجموعات الحالية لدينا مثينة جدا .نعمل عىل
سد الثغر وملء النواقص التي حصلت بفعل
سنوات الحرب ،ونحن نسعى اىل الحصول عىل كل
انتاجات السنوات املاضية .يف الوقت الذي نقوم
فيه مبرشوع البناء وترميم املوجودات ،نعمل ايضا
عىل جمع النتاج الجديد.
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