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  :مقدمة
أو مدينة، جانبـاً مهمـاً مـن    يشكل تاريخ المكتبات وتطورها في أي حضارة أو دولة 

ر عصورها المختلفة اهتماماً خاصاً بتاريخها العام، وقد أعطت الحضارة العربية اإلسالمية ع
بالكتب والمكتبات، ولهذا انتشرت خزائن ودور الكتب في بغداد ودمشق والقـاهرة وفـارس   

  وقرطبة والقدس، وغيرها من مراكز الحضارة العربية اإلسالمية
مكتبات العربية اإلسالمية، فقد كانت النتـاج الطبيعـي للحضـارة العربيـة     بالنسبة لل

وقد ساهمت المكتبات في توسيع نطاق هذه الحضارة ونقلها إلى العالم . اإلسالمية وانعكاساً لها
وعندما اتسع أفق المسلمين وازدهرت حضارتهم وتنوعت اهتمامـاتهم  . وإلى األجيال المسلمة
ورت المكتبات وظهرت األنواع التالية منها فـي الحضـارة العربيـة    الفكرية والعلمية، وتط

  :اإلسالمية
  .مكتبات المساجد والجوامع) 1(
  .خاصة بالخلفاء واألمراء والحكامالمكتبات ال) 2(
  .المكتبات الخاصة بالعلماء واألدباء ورجال الدين) 3(
  .المكتبات العامة) 4(
  .المكتبات المدرسية) 5(
  .مثل مكتبات المشافي والمارستانات مكتبات أخرى) 6(

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التطور التاريخي للمكتبات المختلفة في مدينة 
  .القدس منذ الفتح اإلسالمي للمدينة وحتى نهاية العهد العثماني

  

  :مكتبات مدينة القدس عبر العصور* 
ات فيها كذلك، يمكن تقسيم هذا التاريخ نظراً للتاريخ الطويل لمدينة القدس ولتاريخ المكتب

  :على النحو التالي
وتمتد من الفتح العربي اإلسالمي لمدينة القـدس وحتـى بدايـة     :الفترة األولى  -أ 

  ).م1099-637(الحروب الصليبية 
وتمتد من العصر األيوبي والعصر المملوكي وحتى بداية العصر : الفترة الثانية  -ب 

  .)قرن التاسع عشر الميالديتى أواسط الح() م1187(العثماني 
  .وتمتد من أواسط القرن التاسع عشر الميالدي حتى اليوم :الفترة الثالثة  - ج 
  

  



  ):م1099 -637(مكتبات مدينة القدس 

إن أي حديث عن وجود مكتبات في فلسطين قبل القرن الثالث للهجـرة   :يقول العسلي
في المساجد القديمة منذ القرن  ونستثني من ذلك وجود عدد من نسخ القرآن الكريم. غير ممكن

وفي هذا الشأن يشير ابن القالنسي إلى المصاحف العثمانية التي أرسلها الخليفة . األول للهجرة
، ومنها مصحف أرسل إلى طبرية )م651(هـ  30عثمان بن عفان إلى البالد اإلسالمية سنة 

ت فـي مسـاجد   في فلسطين، وال شك أن نسخاً كثيرة من هذا المصحف قد نسخت ووضـع 
  .فلسطين والقدس

واستناداً إلى ما سبق فإن مكتبات المساجد والجوامع هي أولى المكتبات العربيـة التـي   
لهجـرة  لوقد أضيفت إلى هذه المكتبات فـي القـرن الثالـث    . عرفتها فلسطين ومدينة القدس

ـ     ري مجموعات من الكتب التي بدأت تنتشر في بالد الشام في تلك الفتـرة مثـل كتـب الزه
واألوزاعي والوليد بن مسلم، وكذلك الكتب التي ألفها المحدثون الفلسطينيون والمحدثون الذين 

ومن كتب تلك الفتـرة كتـب المسـند    . أموا فلسطين في القرنين الثالث والرابع بشكل خاص
  .والجامع والطبقات وغيرها

تضمه هذه وهناك نصوص تتعلق بخزائن المسجد األقصى يتضح منها ان أهم ما كانت 
فقـد  . الخزائن نسخ القرآن الكريم التي كانت توضع في المسجد أو توقف عليه أو تهدى إليه

أنه كان في المسجد األقصى ) م902( هـ290الذي ألفه سنة " البلدان"ذكر ابن الفقيه في كتاب 
) م939(هــ  328وقال ابن عبد ربه المتوفى سنة ). ستة عشر صندوقاً للمصاحف(في زمنه 

  .سبعون مصحفاً) أي المسجد األقصى(وفيه : فريدالعقد الفي 
وهناك نص ثالث عن خزائن المسجد األقصى كتب بعد هذه الفترة التي نتحدث عنهـا،  

إن اإلفرنج حاصـروا  : "هـ في تاريخه إذ يقول677وقد أورده محمد بن علي بن ميسر سنة 
  .وأحرقوا المصاحف.....جد فهدموا المسا)..... م1099(هـ 429بيت المقدس في رجب سنة 

ويعتقد العسلي أن بقية من المصاحف القديمة ما تزال موجودة حتى اليوم فـي مكتبـة   
مصحفاً تاريخياً كتب معظمها بين القـرن   650المتحف اإلسالمي بالقدس التي تضم أكثر من 

ي الثالث والقرن الثاني عشر للهجرة من بينها نصف مصحف قديم مكتوب على رق بخط كوف
  ".محمد بن الحسن بن الحسين بن بنت رسول اهللا هكتب: "كتب عليه

ولألسف الشديد لم تصلنا المخطوطات األصلية لما ألف قبل القرن السابع للهجرة، وذلك 
أن الحروب الكثيرة، والفتن األهلية، والحرائق والزالزل، وعوامل الطبيعة األخرى، باإلضافة 

  .ليبية قد أتلفت هذه المخطوطاتإلى غارات السالجقة والحروب الص
  



  :مكتبات العصر األيوبي والمملوكي والعثماني في القدس* 

) القرن الثاني عشر الميالدي(يمكن القول أنه ابتداء من أواخر القرن السادس الهجري 
بدأت تتضح مالمح جديدة لحركة الكتب والمكتبات في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القـدس  

أن العصر األيوبي والعصر المملوكي وبدايات العصـر العثمـاني كانـت     ذلك. بشكل خاص
  :عصور نهضة علمية وبالتالي نهضة مكتبية تمثلت في مظاهر حضارية متعددة أهمها

  .بناء المساجد والجوامع -
  .إنشاء المدارس المختلفة -
  .انتشار بيوت الصوفية من خوانق ورباطات وزوايا -
  .ازدهار معاهد العلم -
  .كثرة التأليف ورواج الكتب -
  :إنشاء المكتبات المختلفة والتي من أهمها -
  
  :مكتبات المدارس والزوايا) أ(

لقد وصل عدد المدارس وبيوت الصوفية في مختلف أنحاء فلسطين عدة مئات، وكـان  
منها في القدس وحدها أكثر من سبعين مدرسة، باإلضافة إلى عشرات الزوايـا والرباطـات   

  :وكان في هذه المدارس والزوايا في مدينة القدس في هذه الفترة. والخوانق
النصرية في ساحة الحرم الشريف، أنشأها الشيخ نصـر  ) الزاوية(مكتبة المدرسة  -

  ).إبراهيم المقدسي في أواسط القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميالدي
دين محمد بن فضل اهللا الفخرية التي وقفها القاضي فخر ال) الخانقاه(مكتبة المدرسة  -

ي توكانت هذه المكتبة غنية بمخطوطاتها الدينية والفلكية ال). م1331(المتوفى سنة 
  .وصل عددها عشرة آالف مجلد

وكان في المدرسة األمينية برواق الحرم المقدسي المالي غرفة مخصصـة للكتـب    -
  ).الكتبية(تدعى 

حمد الخليلي مفتـي السـادات   مكتبة المدرسة البلدية وهي مكتبة الشيخ محمد بن م -
  .الشافعية، وهي مكتبة هامة

  .خزائن كتب المدرسة األشرفية السلطانية -
  .خزائن كتب المدرسة الغادرية -
  ).النقشبندية(ومن الزوايا التي ال تزال بها مكتبة حتى اليوم الزاوية البخارية  -
  :مكتبات المساجد والجوامع) ب( 



ي مساجد وجوامع القدس في العصر األيـوبي و  على الرغم من انتشار خزائن الكتب ف
القول أن أهم تلك الخزائن كانت خـزائن المسـجد    ي والعصر العثماني، إال أنه يمكنالمملوك
فقد كان المسجد األقصى كغيره من المساجد اإلسالمية الكبيرة وال يمكن للمسجد أن . األقصى

  .تباتيكون مركزاً علمياً دون وجود المخطوطات والكتب والمك
وقد بدأت خزائن المسجد األقصى تضم بوجه خاص أمهات الكتب وبخاصـة القـرآن   
الكريم وكتب الحديث الشريف والتفاسير والفقه وغيرها من الكتب الدينية، ثم تطـورت هـذه   
الخزائن مع مرور الزمن لتضم آالف المخطوطات والكتب في العلوم األخرى مثـل علـوم   

التاريخ، باإلضافة إلى مؤلفات الذين عملوا في المسجد األقصى العربية والحساب والمنطق و 
  .عبر العصور المختلفة

وعندما حرر صالح الدين األيوبي بيت المقدس أعاد حال الصخرة المشرفة كما كانـت  
عليه قبل الحروب الصليبية وعين لها إماماً حسن القراءة، ووقف عليها األوقاف، وحمل إليها 

وبشكل عام، كانت المصاحف الشريفة أهم الكتب التي كان  .ت شريفةمصاحف وختمات وربعا
وكذلك كان الكثيـر مـن العلمـاء    . يقفها السالطين واألمراء على مكتبات المساجد في القدس

  .يحرصون على إرسال نسخة من مؤلفاتهم إلى خزائن المسجد األقصى
ت موزعة بين المسجد إن خزائن الكتب في الحرم المقدسي الشريف كان :ويقول العسلي

ويدلنا على ذلك أنه كان . األقصى وقبة الصخرة، وأنه كان في كل منهما خائن خاصة للكتب
ويذكر السخاوي مـن  . لكل من المسجد األقصى وقبة الصخرة خزنة للكتب أو أمناء خاصون

هؤالء شمس الدين محمد بن أحمد بن حبيب الغانمي المقدسي الذين كان خازن الكتـب فـي   
وممن تولى أمانة الكتـب فـي الصـخرة    . مسجد األقصى في أواسط القرن التاسع الهجريال

  .المشرفة في القرن الحادي عشر الهجري الشيخ بشير الخليل
الجدير بالذكر أنه كان هناك مكتبات كثيرة في مساجد وجوامع فلسـطين بشـكل عـام    

  .ذه المكتبات قليلة ونادرةومدينة القدس بشكل خاص، ولكن الوثائق والمعلومات الخاصة به
  :المكتبات الخاصة) ج(

تشير المصادر المختلفة وبخاصة سجالت المحاكم الشرعية في القدس، أنه كان هنـاك  
ويبـدو أن  . الكثير من المكتبات الخاصة في المدينة المقدسة خالل الفترة المملوكية والعثمانية

دين وحتى العامة من الناس كان أمـراً  وجود الكتب والمخطوطات في بيوت العلماء ورجال ال
وقد أشارت المصادر المختلفة إلى أسماء عدد كبير من علمـاء القـدس   . شائعاً في تلك الفترة

  :الذين كانت لهم مكتبات خاصة ومن هؤالء على سبيل المثال ال الحصر
 المدرسة ا'شرفية ∗
 

 



المدرسـة   مكتبة الشيخ برهان الدين بن جماعة خطيب المسجد األقصى ومـدرس  ∗
  .وكانت مكتبة نفيسة) م1388 – 1324(الصالحية 

م، وكان من علماء القـدس  1805مكتبة الشيخ أحمد بن بدير القدسي المتوفي سنة  ∗
  .الكبار، وقف مكتبته المعروفة باسم مكتبة البديري وكانت تضم ألف مخطوط

فـي   مكتبة الشيخ أحمد بن محمد الشهير بالموقت، وكان مفتي الحنفيـة ومدرسـاً   ∗
  م1767المسجد األقصى، توفى سنة 

توفي (مكتبة حسن بن عبد اللطيف الحسيني، مفتي القدس في القرن الثالث الهجري  ∗
، وكانت مكتبة حافلة حوت كتباً في موضوعات مختلفة مـن بينهـا   )م1811سنة 

  .الطب والبيطرة، فضالً عن الموضوعات الدينية واألدبية
لذي كان رئيس كتاب المحكمة الشـرعية بالقـدس،   مكتبة محمد صنع اهللا الخالدي ا ∗

  .م وقد وقفها على أوالده الذكور وأحفاده1727وتوفى سنة 
مكتبة الشيخ إمت خليفة بن إبراهيم، من علماء القرن العاشر، وقد وقف مكتبة على  ∗

نفسه ثم على أوالده، فإذا انقرضوا آلت الكتب إلى مكتبة المدرسة األرغونية فـي  
  .القدس

  .الشيخ محب الدين محمد بن الدويك قاضي القدس مكتبة ∗
  .مكتبة الشيخ عبداهللا بن النقرزان من علماء القرن العاشر الهجري ∗
  .مكتبة الشيخ محمد أفندي زاده مفتي القدس في القرن الثالث عشر الهجري ∗
مكتبة الشيخ عبد المعطي الخليلي، مفتي الشافعية في القدس، ومن علماء المسـجد   ∗

  .م1741في سنة األقصى، تو
مكتبة الشيخ محمد بن محمد الخليلي مفتي الشافعية بالقدس ومن شـيوخ الطريقـة    ∗

  .الصوفية القادرية في القدس، وكان مقرها المدرسة البلدية
مكتبة يحيى شرف الدين بن محمد الشهير ابن قاضي الصلت، إمام المسجد األقصى  ∗

ه والحديث والتفسـير واللغـة   وكانت غنية بكتب الفق) م1630توفي عام (المبارك 
  .والنحو

  

  :المكتبة الخالدية
خالل العهد األيوبي والمملوكي والعثماني، ظهرت في مدينة القدس، باإلضـافة إلـى   * 

مكتبات المساجد والجوامع، مكتبات في المدارس وبيوت الصوفية والزوايا والرباطـات  
ال الدين والعلم واألدب ومن كما انتشرت المكتبات الخاصة برج. والخوانق ودور العلم



المكتبة الخالدية في القدس التي أسسها الشيخ راغب الخالدي من أعيـان مدينـة   : أهمها
  .القدس

، أهـم دور الكتـب   س، كما يقول الدكتور كامل العسـلي تعد المكتبة الخالدية في القد* 
ة خديجـة  وكانت المكتبة مدرسة آلت ملكيتها إلى السـيد . الخاصة في فلسطين وأغناها

الخالدي ابنة القاضي موسى أفندي الخالدي قاضي عسكر بر األناضول، فأوصت ولدها 
الحاج راغب الخالدي رئيس المحكمة الشرعية بيافا أن يقفها وينقل إليها كتب األسـرة  

م بمشورة ومعونة الشيخ طاهر الجزائـري مؤسـس   1900الخالدية، فنفذ وصيتها سنة 
  .الشيخ أبي الخير محمد ابن الحبال الدمشقيالمكتبة الظاهرية بدمشق، و

خطر ببال الحاج راغب : ويروي فيليب دي طرازي قصة تأسيس المكتبة الخالدية فيول* 
الخالدي أن ينشئ مكتبة عامة تظل وقفاً ينتفع به طالب العلم، وكانت والدته خديجة بنت 

نعوا ابنها الحاج راغب السيد موسى الخالدي قد أوصت بمبلغ من المال ألعمال البر، فأق
وبعد المفاوضة في األمـر،  . "أن تؤسس بهذا المال معهداً يستوعب المكتبة المشار إليها

اتفق أركان األسرة الخالدية على أن يكون باب السلسلة مركزاً لتلك الخزانة العلمية التي 
تـى  وجرى االتفاق على أنـه م . م لجمهور المطالعين1900فتحت أبوابها رسمياً عام 

وهكذا ضمت إليها كتب يوسـف  . لى المكتبة الخالديةإتوفي أحد أفراد األسرة تنقل كتبه 
ضياء الدين باشا الخالدي نائب القدس في مجلس المبعوثان العثماني، ومكتبة روحي بك 

م باآلستانة، ومكتبة نظيف 1908الخالدي الرئيس الثاني لمجلس المبعوثان العثماني سنة 
هندسي السكة الحديدية الحجازية، ومكتبة أحمد بدوي بـك الخالـدي   بك الخالدي أحد م

  ".وغيرهم
ما كادت المكتبة الخالدية تظهر على الوجود حتـى  : "ويضيف فيليب دي طرازي قائالً* 

أقبل إلى القدس الشيخ العالمة طاهر الجزائري منفياً من دمشق بـأمر مـن السـلطة    
ي الكتب وصديقاً حميمـاً للحـاج راغـب    العثمانية، وكان الشيخ طاهر من أكبر محب

الخالدي مؤسس المكتبة، فكلفه أن يساعده في تبويبها، وسعى في إنشاء أوقاف خاصـة  
  .بها تضمن نجاح مستقبلها

برنامج المكتبة الخالدية (وقد أصدرت المكتبة الخالدية بعد تأسيسها دليالً لقرائها أسمته * 
ناب الفاضل األديب الفطـن األريـب صـاحب    وفق اهللا تعالى ج: "جاء فيه) العمومية

المكرمة الحاج راغب أفندي الخالدي الديري المقدسي بمساعدة بعض وجهـاء عائلتـه   
الكريمة وهما صاحب الفضيلة ياسين أفندي الخالدي وموسى شفيق أفندي الخالدي على 

 ومن شروط المؤسسين". تشييد غرفة رحبة على جادة باب السلسلة في القدس الشريف
". لعامةأن ال يخرج منها كتاب حرصاً على المنفعة ا"للمكتبة كما جاء في هذا البرنامج 



.... داراً عمومية لمن يرغب فـي المطالعـة  : ن المكتبةكما نص البرنامج على أن تكو
  .وهي مفتوحة األبواب لجميع الطالب كل يوم من الصباح إلى المساء

ة المخطوطات التي توارثتها األسرة الخالدية، ثم وقد كانت نواة المكتبة الخالدية مجموع* 
ضمت إليها مكتبات أفراد األسرة الذين توفوا واشتهروا بالعلم، فتجمع في المكتبة عـدد  

عنـدما  . كبير من المخطوطات والكتب النادرة والجرائد والمجالت في أكثر من لغـة 
م بلغ عدد كتبها 1928كتاباً، وفي عام  1318م كانت تضم 1900تأسست المكتبة عام 

م وصـل عـدد كتبهـا    1936وفـي عـام   . آالف، ثلثاها تقريباً من المخطوطـات  4
م ازداد عدد الكتـب  1945وفي عام . آلف مجلد ثلثها من المخطوطات 7ومخطوطاتها 

  .ألفاً بالعربية واإلنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية 12والمخطوطات فبلغ 
لخالدية بعد الشيخ طاهر الجزائري الشيخ أمين األنصاري الذي وقد تولى إدارة المكتبة ا* 

وبعد وفاته بقي مفتـاح  . ظل مديراً للمكتبة زهاء نصف قرن وتوفي أوائل الخمسينات
م وعندما تولى أمر المكتبة السيد حيـدر الخالـدي   1967المكتبة في يد ابنه حتى عام 

  .ينة القدسبوصفه قائماً بأعمال متولي أوقاف آل الخالدي في مد
ويتبين من الفهرس أنهـا تحـوي   . م1973عام ) فهرس المكتبة الخالدي(وقد تم إعداد * 

كتباً في التفسير والتجويد والقراءات والرسم والحديث واألصول والفتاوى والفقه الحنفي 
والفقه على المذاهب األربعة والفرائض والتوحيد والتصوف والمواعظ والحكم والنحـو  

دب والسياسة والقوانين والدواوين والمدائح النبوية والسيرة النبوية والمناقب واللغة واأل
وفيها عدد من المجاميع في مختلف العلوم الدينية . والتراجم والفلك والطب والروحانيات

م عبداهللا مخلص فوصف في مقالة نشـرها فـي   1917وقد زار المكتبة عام . والدنيوية
  .)3)(2)(1(مشق أهم مخطوطاتها النادرةمجلة المجمع العلمي العربي بد

  

  :مالحظات حول مكتبات القدس في الفترة المملوكية والعثمانية* 
كان يطلق على مكتبات القدس، كما هو الحال في البالد العربية واإلسالمية، اسـم   -1

ولـم يكـن   . ، ذلك أن الكتب الموضوعة في الخزائن كانت تشكل المكتبة)خزائن(
  .ة والمطالعة والبحثهناك قاعات للقراء

كانت الخزائن تصنع من الخشب غالباً وكانت لها أقفال ومفاتيح تحفظ بيد خـازن   -2
  .الكتب

                                                 
 .1900المكتبة الخالدية، : القدس –برنامج المكتبة الخالدية  )1(
 .311 – 283ص – 3المجلد  –القسم الثاني : الموسوعة الفلسينية - المكتبات في فلسطين. كامل العسلي )2(
 .288 - 286ص  –الجزء الثاني  –وسوعة الفلسطينية الم: في. المكتبات )3(



، )الصغير فوق الكبير(كانت الكتب ترتب على رفوف الخزائن فوق بعضها البعض  -3
بشكل أفقي وليس عمودياً كما هو شائع حالياً بحيث إذا أراد أحدهم استخراج كتاب 

ويستثنى من ذلك صناديق الربعة الشريفة . تنزيل ما فوقه من الكتب ما، اضطر إلى
  .التي كانت توضع فيها أجزاء القرآن الكريم

وكانت الكتب ترتب حسب الموضوعات، وكانت المصاحف توضع على رأس هذه  -4
الموضوعات، تليها كتب التفاسير، ثم الحديث الشريف والسيرة النبوية، ثـم كتـب   

ول والتوحيد والتصوف والقراءات والفرائض، أي الموضوعات الفقه، ثم كتب األص
الدينية أوالً، وتليها كتب اللغة واألدب، ثم كتب العلوم والحساب والمنطق والطـب،  

  ).11(وكان الترتيب المكتبة . ثم الموضوعات األخرى
  .كانت فهارس المكتبات ترتب في مجلد واحد أو أكثر حسب موضوعات المكتبة -5
ستعارة، فإن األصل فيها أن تتم حسب شروط الواقـف، وفـي أغلـب    بالنسبة لال -6

األحيان كان يسمح باالستعارة الداخلية للكتب، وال يسمح باالستعارة الخارجية وذلك 
  لحفظ وصيانة الكتب

أو ناظر ) خازن الكتب(أو الخازن ) أمين الكتب(كان يعمل في المكتبة أمين المكتبة  -7
  .هم المناولون والمساعدون والنساخالوقف أو المتولي، وإلى جانب

  .كانت صناعة النسخ رائجة وأجورها جيدة، ولذلك كانت الكتب غالية الثمن -8
لقد ضاع قسم كبير من كتب ومخطوطات هذه الفترة، وتلف قسم آخر، وسرق قسم  -9

يضاف إلى هذا كله ما أخذه الغربيون من كتب ومخطوطات إلى مكتباتهم في . آخر
  .رق مختلفةأوروبا وأمريكا بط

  

  :م1917القسم األخير من العهد العثماني الذي انتهى عام * 

وقد شهدت هذه الفترة ظروفاً متغيرة، فقد تعاظم التغلغل االستعماري، واتخـذ أشـكاالً   
ومن جهة أخرى قامت في الدولة العثمانيـة محـاوالت   ). سياسية واقتصادية وثقافية(مختلفة 

تؤسس في القدس مـدارس تابعـة   . مجال الثقافة والتعليم إصالح في مختلف المجاالت ومنها
  .للدول لتحل محل المدارس الدينية القديمة

وفي هذه الفترة من تاريخ القدس أخذت اإلرساليات األجنبيـة البريطانيـة والفرنسـية    
كما اخذ علماء . واأللمانية والروسية وغيرها من اإلرساليات تنشئ المدارس في مدينة القدس

وقـد  . يدرسون آثار فلسطين والقدس وينشئون معاهد أثرية ومكتبات تابعة لهذه المعاهد اآلثار
دخلت فلسطين المطابع الحديثة ألول مرة في هذه الفتـرة، فقـد أسـس اآلبـاء الفرنسـيون      



كمـا  . م1851م، وأسس الروم األرثوذكس مطبعتهم سنة 1847مطبعتهم عام ) الفرنسيسكان(
  .م1908ة القدس وخاصة بعد االنقالب العثماني عام بدأت الصحف تظهر في مدين

وفي هذه المرحلة من تاريخ القدس ازدادت االتصاالت الثقافية بين فلسطين وأوروبـا،  
وظهر أوائل المقدسيين الذين تلقوا العلم في المعاهد األوروبية ومنهم يوسف ضيا باشا الخالدي 

  .وغيرهم
في مدينة القدس األثر الكبير في مجال الكتـب   وقد كان لمجمل هذه المتغيرات الثقافية

فقد تم فتح مكتبات جديدة من جهة، كما تم إعادة تنظيم المكتبات القديمة من جهـة  . والمكتبات
  :ثانية، ومن أشهر مكتبات هذه الفترة

  ).م1900(المكتبة الخالدية  -
  .مكتبة الجمعية الروسية األرثوذكسية -
  ).م1902(لماني لدراسة آثار فلسطين مكتبة المعهد اإلنجيلي األ -
  ).م1900(مكتبة المعهد الكتابي واآلثاري الدومينيكاني  -
  ).م1901(مكتبة المدرسة األمريكية لألبحاث الشرقية  -
  ).م1901(مكتبة المعهد الكتابي الفرانسيسكاني  -

من  ومن المكتبات التي أعيد تنظيمها ووضعت فهارس لبعض محتوياتها في هذه الفترة
م، ومكتبـة  1865التي تأسست عام ) دير الروم(تاريخ القدس مكتبة البطريركية األرثوذكسية 

  .م1558المخلص التي تأسست عام 

  

  ):1948 - 1917(الحكم البريطاني لمدينة القدس ) 2(

فلسطين، ولهـذا أعطـى    لقد عمل الحكم البريطاني على قيام الوطن القومي لليهود في
شؤون تعليم الفلسـطينيين فـي    يم اليهود إلى الوكالة اليهودية، بينما أبقواليز شؤون تعلجاإلن

المدارس في فلسطين وخاصة فـي القـرى    ليز تقصيراً شديداً في فتحجوقد قصر اإلن. أيديهم
مدارس ثانويـة   3االنتداب البريطاني سوى  نه لم يكن في فلسطين قبل نهايةأوالريف، حتى 

ودار للمعلمات، والمدرسة الرشيدية، وجميعها فـي   ،)ة العربيةيلكلا(دار للمعلمين : كاملة هي
  .مدينة القدس

التقصير واضحاً في مجال المكتبات المدرسية كما ظهر في سـائر مجـاالت    وقد ظهر
 ولم تعط إدارة المعارف أي اهتمام واضح للمكتبات. ال سيما المكتبات العامة الخدمة المكتبية

المكتبـات   دون مكتبات وكانت عملية إنشاءبت ظلت معظم المدارس ففي العشرينيا .ةالمدرسي
تشـترى مـن    وكانت الكتـب . المدرسية تسير بشكل بطيء لعدم رصد ميزانية لهذا الغرض



هناك غرفاً مخصصة للمكتبة  ولم يكن. تبرعات التالميذ أو من الهدايا التي تقدم من المحسنين
معلمون حيث لم يكن هنـاك   كتب، يشرف عليهاال حفظي المدرسة، بل كانت هناك خزائن لف

  .الكتب مكتبيون مدربون، ولهذا غابت الفهرسة والتصنيف عن هذه
المكتبات المدرسـية فـي    نهاية فترة االنتداب البريطاني كانتأن وحتى  :يقول العسلي

ئية الكتب في المدرسة االبتدا القدس وغيرها من المدن الفلسطينية فقيرة، فقد كان متوسط عدد
وكانت أكبـر المكتبـات األكاديميـة     كتاب 1200كتاب، وفي المدرسة الثانوية  600الكاملة 

   .م1946عام  كتاباً 7.122 الرسمية مكتبة الكلية العربية في القدس التي ضمت
التابعة ألية جهة أخرى فلم تفتح منها مكتبة  أما المكتبات العامة سواء الحكومية منها أو

وذلك لحرص سلطات االنتداب البريطاني المتعمد  واحدة في القدس زمن االنتداب البريطاني،
  .على تجهيل الشعب الفلسطيني

 ونتيجة لهذا الواقع الصعب للمكتبات في مدينة القدس، فقد حاولت مؤسسات غير رسمية

 ا المجال وقد نشطت النوادي والجمعيـات وكـان لبعضـها   في هذ الفراغأن تسد جزءاً من 

  :شاطات ثقافية ومكتبات خاصة ومن أهمها في القدسن
  ).م1937(الفرنسي  مكتبة المركز الثقافي -
 ).م1944(مكتبة المجلس الثقافي البريطاني  -

  ).م1933(مكتبة جمعية الشبان المسيحية  -
كتبات متخصصة تابعـة للـدوائر   البريطاني على فلسطين م وقد أنشئت خالل االنتداب

  :الحكومية مثل
  ).م1920(الزراعة  مكتبة دائرة -
  ).م1920(مكتبة دائرة المعارف  -
  ).م1925(محكمة العدل العليا  مكتبة -
  ).م1935( مكتبة متحف اآلثار الفلسطيني -
  ).م1936(مكتبة دائرة اإلحصاءات  -
  ).م1936(اإلذاعة  مكتبة دار -
  ).م1944(مكتبة دائرة المطبوعات  -

هذه المكتبات الرسمية المتخصصة فقد كانت مكتبة متحف اآلثار الفلسطيني في  أما أهم
م، في العام نفسه الذي تم فيه بناء المتحف الذي أنشئ بتبـرع  1935تأسست عام  القدس التي
 وتشغل المكتبة جانباً مهماً من المتحف وتتـألف مـن  ). جون روكفلر(األمريكي  من الثري

العلـوي   طابق السفلي الكتب المرتبة على رفوف معدنية حديثة، أما الطـابق يضم ال. طابقين
المكتبـة تضـم أيـام     وكانت. فيحتوي غرفة للمطالعة ويضم المراجع والدوريات والفهارس



مجال التاريخ واآلثـار،   ألف كتاب بلغات مختلفة غالبيتها في 17االنتداب البريطاني أكثر من 
وكانت المكتبة مصنفة ولها . الميت رة أهمها مخطوطات البحرومن بينها كتب ومخطوطات ناد
  .م1967استولت السلطات اإلسرائيلية على المكتبة عام  وقد. فهارس للمؤلفين والموضوعات

مكتبـة  : المتخصصة التي أنشئت أيام االنتداب البريطاني فـي القـدس   ومن المكتبات
، ومكتبـة اآلبـاء   )م1920(البريطانيـة  ، ومكتبة اآلثار )م1929(األرمن  غولنبكيان في دير

: ومن أشهر المكتبات الخاصة في القدس في زمن االنتداب البريطاني. م1928) ( اليسوعيين
 ، مكتبة عبد اهللا مخلص)م1941(، مكتبة خليل الخالدي )م1938(مكتبة حسن صدقي الدجاني 

أحمـد سـامح    مكتبة ، مكتبة خليل السكانيني،)م1948(مكتبة إسعاف النشاشيبي ، م1947)(
مكتبـة  : العـائالت  ومن مكتبـات . الخالدي، مكتبة إسحق الحسيني، ومكتبة عارف العارف

  .والفتياني وغيرها الخالدية والبديرية وآل الخطيب وآل جار اهللا وقطينة وأبي السعود

  

  )م1967 – 1948(الحكم األردني مكتبات القدس خالل ) 3(

والضفة الغربية عامة تحت إشراف ) الشرقية( أصبحت مدينة القدس م1948بعد حرب 
كانت الظروف السياسية واالقتصادية التي تمر بالمنطقة صعبة للغاية ومع ذلـك   وقد. األردن

  .المدارس والمؤسسات العامة، وتم تطوير المكتبات ولكن في نطاق ضيق فقد فتحت
ـ  وقد يم األردنيـة عـام   ساهم تأسيس قسم المكتبات المدرسية في وزارة التربية والتعل

  :إدخال بعض التحسينات على مكتبات المدارس من خالل م في1958
   ·وغيرها من المواد المكتبية تزويدها بالكتب  -أ 
   ·فيها تنظيم دورات تدريبية للعاملين  -ب 
   ·إدخال نظام المكتبات المتنقلة  - ج 

وضع المكتبات المدرسية الثانوية خالل هذه الفترة أفضل بكثير مـن وضـع    وقد كان
دون أمناء بدون غرف خاصة وبالمدارس اإلعدادية واالبتدائية التي كان معظمها  المكتبات في

  .مدرسية كما كان الكثير من المدارس االبتدائية في تلك الفترة دون مكتبات .متفرغين مكتبات
في مدينة القدس فهو  أما التطور الجديد في مجال المكتبات والذي حدث خالل هذه الفترة

القدس المركزية وتشرف عليها بلديـة   وتسمى حالياً مكتبة. م1964المكتبة العامة عام تأسيس 
ومصنفة وتقدم الخدمات التقليدية للمكتبات  ألف كتاب، وهي مفهرسة 50القدس وفيها أكثر من 

  .موظفين 4العامة ويعمل بها 



اً في تطوير م تم تأسيس جمعية المكتبات األردنية والتي لعبت دوراً مهم1963وفي عام 
المكتبات والمكتبيين في الضفة الشرقية والغربية من خالل فتح فروع لها في الضفتين ونشـر  

  .األدب المكتبي وعقد الدورات التدريبية للعاملين في المكتبات المختلفة
والجدير بالذكر أن في مدينة القدس عدداً كبيراً من المكتبات الخاصة باألسر والعائالت 

أسسـها  (المكتبة الفخرية، مكتبة الشيخ خليل الخالدي، مكتبة آل البـديري  : هرهاوالتي من أش
  .، مكتبة آل قطيفة، مكتبة آل المؤقت، ومكتبة عبد اهللا مخلص)محمد أفندي البديري

  

  :القدس مكتبات الكنائس واألديرة في مدينة* 

سـيحية فـي   نشأت أوائل المكتبات المسيحية من خالل جمع مجموعة الكتابـات الم  لقد
العهد الذي تال عهد الحواريين، ذلك أن رغبة أوائل المسيحيين في جمـع أقـوال    الكنائس منذ

 المسيح وأقوال الحواريين، ورسائل الرسل وأوائل األناجيل وحفظها في مكـان أمـين   السيد

 أسس األسقف فقد. وتعليمها لألجيال الالحقة، كل ذلك أدى إلى تأسيس مكتبات ألحقت بالكنائس
بـامفيلوس  وأوريجين  وفي الوقت نفسه أسس. م250إسكندر مكتبة مهمة في القدس قبل سنة 

  .مكتبة مهمة في قيسارية في فلسطين
كنائس وأديرة مدينة القدس بشكل واسع هذه األيـام وقـد قامـت     وتنتشر المكتبات في

 3هـا عـن   برصد مكتبات الكنائس واألديرة التي يزيد عدد مجموع) روك(وزميلتها ) كوسا(
  :التالي آالف مجلد على النحو

  ).م1929) (دير مار يعقوب(مكتبة جولبينكيان في دير األرمن  .1
  ).م1890(  مكتبة المجمع العلمي األثري البروتستانتي .2
  ).م1971(  مكتبة معهد الطنطور للدراسات الالهوتية .3
  ).م1561(مكتبة الفرنسيسكان في دير الالتين  .4
  ).م1882(مكتبة كنيسة القدسية آن  .5
  ).م1960(البعثة البابوية  مكتبة .6
  ).م1848(مكتبة بطريكية الالتين  .7
  ).مStudium Biblicum Fransiscanum )1927 مكتبة .8
  ).م1800(مكتبة بطريركية الروم األرثوذكس .9

  )م1890(مكتبة بطريركية الروم الكاثوليك  .10
 ).م1558() دير اإلفرنج(مكتبة القديس المخلص في دير الالتين  .11

  



حتـى   –م 1967(نتهاكات اإلسرائيلية للكتب والمكتبات في مدينة القـدس  اال* 

  ):اآلن

مكتبة مختلفة  50م، كان فيها 1967عندما احتلت القوات اإلسرائيلية مدينة القدس عام 
، ومنـذ ذلـك   )1(ألف وثيقة ومخطوط وسجل 500ألف كتاب، وأكثر من  100تضم أكثر من 

والقدس تتعرض إلى إجراءات وانتهاكات إسرائيلية بالغة الخطـورة هـدفها   ) م1967(العام 
ومن مظاهر االنتهاكات اإلسرائيلية في مجال الكتب والمكتبـات كمـا   . الرئيسي تهويد القدس

  :)2(رصدها البديري
مصادرة مكتبة القدس العامة، حيث قامت السلطات اإلسرائيلية مباشرة بعد االحتالل  .1

بمصادرة هذه المكتبة بكل محتوياتها من الكتب والدوريات، ونقلت ملكيتها وإداراتها 
كما قامت في الوقـت  . قدس الموحدةمن بلدية القدس العربية إلى ما يسمى ببلدية ال

نفسه بمصادرة عدد من الكتب والدوريات الموجودة في المكتبة واعتبرتها ممنوعة 
كما حددت نوعية الكتب والدوريات المسموح بإدخالهـا  . ونقلتها إلى مكان مجهول

  .إلى هذه المكتبة
لها فـي  حظرت سلطات االحتالل استيراد العديد من الكتب وتوزيعها ومنعت تـداو  .2

أسواق ومكتبات القدس، ولم يقتصر الحظر على الكتب السياسية والكتب الخاصـة  
بفلسطين والقضية الفلسطينية، بل امتد ليشمل بعض كتب التاريخ والتراجم واألدب 

  .وخاصة الشعر
فرضت سلطات االحتالل رقابة صارمة على طباعة الكتب العربية ونشـرها فـي    .3

ية بضرورة مرور أي مطبوع على دائرة الرقيب القدس حيث أصدرت أوامر عسكر
العسكري اإلسرائيلي لالطالع واتخاذ قرار بشأن السماح بالنشر، وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض كبير وملموس في حركة التأليف والنشر في مدينة القدس التي تراجعـت  

  .إلى الوراء
نيه المكتبـات فـي   من اقتناء كل ما تقت) العربية(منع المكتبات في القدس الشرقية  .4

على سبيل المثال كانت الكتـب الصـادرة عـن مؤسسـة     . القدس الغربية وتداوله
الدراسات الفلسطينية ومركز األبحاث الفلسطيني موجودة في مكتبـات الجامعـات   

  .والمعاهد اإلسرائيلية، ولكنها منعت في مكتبات القدس العربية

                                                 
ورقة بحث قدمت في المؤتمر الحادي عشر لZتحاد العربي للمكتبات . القدس بين التاريخ والسياسة والثقافة. إسحق البديري )1(

  .8م، ص16/8/2000-12: القاھرة –. والمعلومات
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من المؤسسات الثقافية في القدس  قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإغالق العديد .5
سنوات ومصادرة العديد  4فقد قامت بإغالق جمعية الدراسات العربية لمدة . العربية

. من الكتب والوثائق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مكتبة الجمعية وأرشيفها
  .كما تم إغالق اتحاد الكتاب وغيره من المؤسسات الثقافية

على الصحف والدوريات الصادرة فـي القـدس بـدعوى     فرض الرقابة الصارمة .6
الحفاظ على أمن الدولة، حيث ألزمت سلطات االحتالل جميع الصحف والمجـالت  

وقد عانت صحف القدس مـن  . بضرورة إرسال كافة موادها إلى الرقيب العسكري
هذه اإلجراءات كثيراً، فقد كانت عملية الشطب والحذف تصل أحياناً إلـى نصـف   

  .حيفةحجم الص
سحب تراخيص وإغالق مؤقت ومنع توزيع العديد من الصحف والمجالت الصادرة  .7

في القدس وإغالقها مؤقتاً ومنع توزيعها بدعوى أنها تشكل خطـراً علـى األمـن    
فقد سحبت سلطات االحتالل تراخيص سبع صحف عربية منها علـى  . اإلسرائيلي

كما قامـت سـلطات   . الميثاقالشراع، والعهد، والوحدة، والدرب، و: سبيل المثال
االحتالل أحياناً كثيرة بمصادرة أعداد كاملة من الصحف والمجـالت المطبوعـة   
والمعدة للتوزيع إما من داخل المطابع ومراكز التوزيع، أو عنـد مـداخل مدينـة    

كما منعت سلطات االحتالل في أحيان كثيرة خروج الصحف والمجالت من  .القدس
  .الغربية وقطاع غزةمدينة القدس إلى الضفة 

االستيالء على وثائق وأوراق ومستندات وسجالت المحكمـة الشـرعية بالقـدس     .8
وأوراقها ومستنداتها وسجالتها، وتحتوي هذه المحكمة على وثائق ومعلومات على 

  .م1517جانب كبير من األهمية ألنها تخص حياة المسلمين في القدس منذ عام 
وفرض اإلقامة الجبرية ومنع السفر بحق العشـرات  تباع سياسة االعتقال واإلبعاد إ .9

من الكتاب والصحفيين والباحثين واألدباء والفنانين والمثقفين مـن أبنـاء القـدس    
  .وخاصة الذين نشطوا في الدفاع عن عروبة المدينة المقدسة

إغالق القدس ومنع الدخول إليها وعزلها عن الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى  .10
ساتذة الجامعات والباحثين والدارسين والطلبة من الوصول إلى مراكز إلى حرمان أ

  .األبحاث والمكتبات في المدينة لالستفادة من الكتب والمراجع الموجودة فيها
  :سرائيلية للكتب والمكتبات في مدينة القدسفي مجال االنتهاكات اإل )1(ويقول العسلي
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هناك مكتبات دمرت جزئياً أو كلياً من جراء العمليات العسكرية، ومن تلك المكتبات  �
مكتبة عبداهللا مخلص التي خبأها في دير القربان في القدس، فدمرت عندما نسـف  

قبـل   ويقال إن اإلسرائيليين نهبوهـا (اإلسرائيليون الدير، وضاعت تحت األنقاض 
  ).النسف

وقد شـمل هـذا اإلجـراء    . منع استيراد الكتب ومنع تداولها في المكتبات ونشرها �
م وتأتي في مقدمة 1985م وحتى مطلع 1967كتاب منع تداولها منذ عام ) 5410(

. هذه الكتب تلك التي تتحدث عن اإلسالم والقضايا العربية والقضـية الفلسـطينية  
لك إلى محاربة الوعي القومي وقطع الصـلة  وتهدف سلطات االحتالل من وراء ذ

  .بين المواطن العربي الفلسطيني وتراثه وتاريخه
  .م1983إحراق محتويات مخازن شركة التوزيع األردنية في القدس عام  �
بسبب القيود الشديدة المفروضة على النشر فقد تقلص عدد دور النشر في الضـفة   �

  .في مدينة القدس دور، ثالث منها 4داراً إلى  23الغربية من 
  .لم تسمح سلطات االحتالل بإنشاء مكتبات عامة في القدس �

وفي بحث حول االنتهاكات اإلسرائيلية للكتاب والمكتبات في فلسطين من واقع األوامر 
مدير مكتبة بلدية نابلس العامة ورئيس جمعية المكتبـات   )1(العسكرية اإلسرائيلية يقول طوقان

دأبت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع : والمعلومات الفلسطينية
حيث ... م على فرض قيود صارمة على الحياة الثقافية والفكرية في فلسطين1967غزة عام 

والمغادرين الشخصية وخاصة الكتب التي كانوا يحملونها،  عمدت إلى مراقبة حاجات القادمين
  .حيث كانت تصادر العديد من هذه الكتب بذريعة األمن

وقد لعبت هذه القيود دوراً مركزياً في إعاقة نمو المكتبات العامة والمدرسية التي ألزمت 
كل ذلـك  . ريةبالقوة على سحب الكتب الممنوعة من على رفوفها وتسليمها إلى اإلدارة العسك

وقد بلغ عدد الكتب . أوجد فراغاً كبيراً في الحياة الثقافية وأسهم في عزلها عن العالم الخارجي
م وتعود ملكيتها إلى مكتبة بلدية 1990-1967التي تمت مصادرها من المواطنين بين عامي 

لممنوعة وقد حاول الباحث استعراض بعض النماذج من الكتب ا. كتاباً) 6500(نابلس العامة 
ليجد أن األسباب واهية مثل استخدام كلمة فلسطين على الخارطة بدل إسرائيل، أو ورود كلمة 
الكيان الصهيوني في الكتاب، أو عبارة في ديوان شعر أو رواية تشير إلى ممارسات إسرائيل 

  .تجاه الشعب الفلسطيني، أو منع كتب مؤلف معين مثل محمود درويش وغيره

                                                 
اللجنة الوطنية . اlنتھاكات اjسرائيلية للكتاب والمكتبات في فلسطين من واقع اfوامر العسكرية. علي محمد واصف طوقان)1(

 ،Zم2000الفلسطينية لمقاطعة مؤتمر إف.  



نه مع كل هذه الممارسات اإلسرائيلية ضد المكتبات في المدينة المقدسة، الجدير بالذكر أ
فقد تم إنشاء العديد منها في مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين في مدينة القدس 

  :)1(أو ضواحيها ومن أشهر هذه المكتبات
  ).م1980(مكتبة جمعية الدراسات العربية  -
  ).م1983(مكتبة قسم إحياء التراث اإلسالمي  -
  :وتضم) م1984(مكتبة جامعة القدس  -
  .مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين – 1
  .مكتبة كلية العلوم والتكنولوجيا – 2
  .مكتبة كلية اآلداب المختلطة – 3
  ).م1985(ة المبكرة مكتبة مركز مصادر الطفول -
  ).م1985(مكتبة المركز الفلسطيني لدراسات الالعنف  -
 ).م1986(مكتبة مركز األبحاث اإلسالمية  -

  ).م1986(مكتبة مركز القدس لألبحاث  -
  ).م1987(مكتبة الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية  -
  ).م1989(مكتبة مركز الدراسات النسوية  -
  ).م1989) (معاً(نموي مكتبة مركز العمل الت -
  ).م1992(مكتبة المركز الفلسطيني لتعميم المعلومات البديلة بانوراما  -
  ).م1999(مكتبة مركز األرشيف الفلسطيني  -

وبشكل عام تواجه المكتبات في مدينة القدس مجموعة من المشكالت التقليدية التي * 

  :تلخص في النقاط التاليةتواجه المكتبات في معظم المدن العربية واإلسالمية والتي ت

بشـكل عـام   ) المواد المطبوعة(الفقر في المقتنيات والمصادر في شكلها التقليدي  – 1
المواد السـمعية والبصـرية والمصـغرات الفيلميـة     (وفي شكلها غير التقليدي 

  .بشكل خاص) والمصادر اإللكترونية
في علوم المكتبات الغياب الواضح للكادر البشري المتخصص والمدرب والمؤهل  – 2

  .وتكنولوجيا المعلومات والتوثيق والمعلومات
  .فقر الميزانية والمخصصات المالية وغياب الدعم المادي المناسب – 3
  .غياب التنسيق والتعاون والقواعد والنظم والتشريعات والمعايير المكتبية – 4
  .جهزة الالزمةضيق المباني المخصصة للمكتبات والنقص الواضح في األثاث واأل – 5
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  .المتطورة عن معظم هذه المكتباتواالتصاالت غياب تكنولوجيا المعلومات  – 6
 

 ا
�����ت �� ���� ا
	�س �����

عدد 

  متسلسل

تاريخ   اسم المكتبة

  تأسيسها

عدد الكتب 

  فيها

  اللغات

ــية،    25000  1558  مكتبة القديس المخلص   .1 ــة، الفرنس الالتيني
  .اإليطالية، العربية

  العربية  7000  1725  ة الجليلمكتب   .2

مكتبــــة البطريريكيــــة    .3
  األرثوذوكسية

اليونانيــة، العربيــة،    5000  1865
  اإلنكليزية، الفرنسية

ــة    .4 ــة األثري ــة اإلنجيلي المكتب
  الفرنسية

ــة،   25000  1890 الفرنســية، اإلنكليزي
  األلمانية

ــة،   5000  1890  مكتبة كنيسة القديس جورج   .5 اإلنكليزيــة، والعبري
  وعربية

ــة،   460000  1890  مكتبة الجامعة العبرية   .6 ــة، العبري اإلنكليزي
ــة،   ــية، األلماني الفرنس

  العربية

ــية     .7 ــة الروس ــة الجمعي مكتب
  األثوذكسية

  الروسية، العربية    

ــة،   12000  1900  المكتبة الخالدية   .8 ــة، اإلنكليزي العربي
ــية،  ــية، الفارس الفرنس

  التركية

مكتبــة المدرســة األمريكيــة    .9
  ثار الشرقيةللبحث عن اآل

ــة،   7000  1901 ــة، األلماني اإلنكليزي
  العبرية

مكتبة المعهد األلماني اإلنجيلي    .10
لدراسة الـبالد المقدسـة فـي    

  العصور الوسطى

      



 

ــية،    14000  1906  مكتبة بصليل الصناعية   .11 ــة، الفرنس األلماني
  اإلنكليزية

  العربية، اإلنكليزية  7000  1920  )1(مكتبة الكلية العربية   .12

ــة، الفرنســية،   2500  1920  درسة اآلثار البريطانيةم   .13 اإلنكليزي
  األلمانية

  اإلنكليزية، العربية  3600  1920  مكتبة مصلحة الزراعة   .14

  اإلنكليزية، العربية  2500  1920  مكتبة مصلحة المعارف   .15

ــة    .16 ــوانين الحكومي ــة الق مكتب
  المركزية لمحكمة العدل العليا

ــة،   3000  1925 ــة، العربي اإلنكليزي
  لعبرية، الفرنسيةا

ــة، الفرنســية،   17000  1928  مكتبة المتحف الفلسطيني   .17 اإلنكليزي
  العربية، األلمانية

  العربية  1800  1927  مكتبة المسجد األقصى   .18

ــة، الفرنســية،   3500  1928  مكتبة اآلباء اليسوعيين   .19 اإلنكليزي
ــة،  ــة، اإليطالي األلماني

  األسبانية

ــة مدرســة نيــومن      .20 مكتب
  لإلرساليات

اإلنكليزية، العربية، وفيها   3000  1928
بعض الكتب الفرنسـية  

  واأللمانية واإليطالية

اسم . مكتبة غولبنجيان طوريان   .21
  البطريرك طوريان ماديناثاران

ــة،   27000  1929 ــة، اإلنكليزي األرمني
  الفرنسية

مكتبــة الدراســات اإلنجيليــة    .22
  الفرنسية

ــة،   5000  1929 ــة، اإلنكليزي الالتيني
ــة،  ــية، األلماني الفرنس

  اإليطالية

ــة،   15000  1930  )بني بريث(مكتبة أورشليم    .23 ــة، اإلنكليزي العبري
  األلمانية

  اإلنكليزية، العربية  22000  1933  مكتبة جمعية الشبان المسيحية   .24

ــى    .25 ــرين عل ــة دار التم اإلنكليزية، األلمانية وفيها   6000  1934مكتب

                                                 
أما معظم الكتب . ونھب اليھود بعض الكتب القيمة التي كانت فيھا) 1947(اشتد القتال بين العرب واليھود  بعثرت ھذه المكتبة عندما )1(

  .فقد نقلت إلى الرشيدية في الجزء العربي من المدينة بعد وقف القتال



بعض الكتب الفرنسـية    الخدمات االجتماعية
ــيكية  والعبر ــة والتش ي

  والبولونية

العبريــة، األلمانيــة،    4000  1935  مكتبة شوقن   .26
  اإلنكليزية
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