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 مكتبة جمعية الدراسات العربية

صـــــــة تركّز  1980أُنشـــــــئت مكتبة جمعية الدراســـــــات العربية ســـــــنة  كمكتبة متخصـــــــّ
اهتمامها على التاريخ والســياســة واجملتمع الفلســطيني، وعلى العامل العربي، والصــراع 

، انتقلت اجلمعية إىل مقرها الرئيســي احلايل يف 1983اإلســرائيلي. ويف ســنة  -  العربي
شــــارع أبو عبيدة يف حي الشــــيخ جرّاح بالقدس  8املبنى الفخم لبيت الشــــرق، القائم يف 

، أصدرت احلكومة اإلسرائيلية أمراً بإغالق املقر، وبقي مغلقاً 1988لشرقية. ويف سنة ا
. غير أن عملية اقتناء الكتب اســــــتمرت يف مواقع أُخرى. وتضــــــم اجملموعة أربعة أعوام

جملد  200  دورية، بعد أن بدأت بـــــ 70كتاب باإلنكليزية والعربية، و 17.000اآلن نحو 
م هذه املقتنيات املكتبة اخلاصــــــــة ملوســــــــى العلمي، رئيس . وتضــــــــ1980فقط يف ســــــــنة 

. وباإلضـــــــــــافة إىل املكتبة، هناك 1949 -  1947املكتب العربي يف القدس خالل فترة 
مركز وثائق يضــم أرشــيفاً للوثائق، وأرشــيفاً للصــور الفوتوغرافية، وأرشــيفاً للصــحافة، 

واملكتبة مفتوحة أمام  وقســماً للوثائق املتعلقة بشــخصــيات مهمة معاصــرة وتاريخية.
 العامة جماناً، لكنها ال تسمح بإخراج الكتب.

تنقســــم املكتبة قســــمين رئيســــيين، أحدهما للكتب اإلنكليزية واآلخر للكتب العربية، 
وتُرتَّب الكتب فيهما وفقاً لنظام ديوي العشــــري. وجتري حالياً حوســــبة الفهرســــت. تركز 

ن األدب والفن. ويوجد فيها أعمال حديثة مهمة املكتبة على العلوم االجتماعية بدالً م
عن القدس باإلنكليزية، لكنها ليست جمموعة شاملة. ويضم قسم الدوريات غير العربية 

 Journal of الصــــغير اجملالت الرئيســــية التي تُعنى بفلســــطين والشــــرق األوســــط، مثل
Palestine Studiesلباً ما تغطي ، وبعض اجملالت النظرية والبحثية املهمة التي غا

، وجمالت Race & Classو Third World Quarterly القضايا الفلسطينية، مثل
ويضــم قســم . Journal of Jewish Studiesو Encounterو Tikkun يهودية مثل

املراجع جمموعات كاملة من األعمال املرجعية عن الـــــــتـــــــاريخ العـــــــثـــــــمـــــــاين وتــــــــــــــاريــــــــــــــخ 
Administration Reports  nsjordanPalestine and Tra االنتـــــداب، مثـــــل

 Arab League British Documentaryو جمـــــــــلـــــــــداً 16يف  1948-1918
3196-1943Sources   جملدات. 10يف 

وعلى غرار القســـــــــــم اإلنكليزي، يغطي القســـــــــــم العربي أهم األعمــــــال عن التــــــاريخ 
                                                            

  54: املصدر.-, pp. 52)Autumn 1999(, no. 6 Jerusalem Quarterly File  
   أغارت الشرطة اإلسرائيلية على "بيت الشرق"، فأغلقت املؤسسات املوجودة فيه، بما  10/8/2001يف صباح

وصادرت جزءاً غير معلوم من حمتوياتها. وال يزال "بيت الشرق" يف ذلك جمعية الدراسات العربية ومكتبتها، 
 مغلقاً حتى اآلن.
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واجملتمع الفلســـــــطينيين. فهو يضـــــــم، مثالً، اإلصـــــــدارات الكاملة ملركز دراســـــــات الوحدة 
العربية، لكنه ال يقدم جمموعة شاملة للباحثين. وقوة القسم العربي ال تكمن يف الكتب، 

منـذ الســـــــــــبعينـات إىل الوقـت احلـاضـــــــــــر من الصـــــــــــحف وإنمـا يف الـدوريـات. فلـديـه أعـداد 
الفلســــــطينية احمللية كافة، مثل "القدس" و"الفجر" و"الشــــــعب". وهو يضــــــم أهم الدوريات 
الثقافية الفلســطينية، مثل "شــؤون فلســطينية" و"البيادر الســياســي". كما يضــم أعداداً من 

ب". وللبحث عن الصـــــــــــحف واجملالت التي صـــــــــــدرت لفترات وجيزة، مثل "املنار" و"الكات
موضــوعات خاصــة يف الصــحافة الفلســطينية والعربية، يســتطيع املرء الرجوع إىل قســم 
أرشــيف الصــحافة يف مركز الوثائق الذي يجمع بنوداً وقصــاصــات جديدة من الصــحف 

اإلســــــــرائيلي واملســــــــتوطنات  -  احمللية وفقاً للموضــــــــوع، مثل القدس والصــــــــراع العربي
 والالجئين.

غاية مركز الوثائق هي حفظ الســـــجالت الثقافية واملادية لفلســـــطين وحمايتها من 
نســـخة على  000300.نســـخة ورقية من الوثائق، و 000200.التلف. وتضـــم اجملموعة 

من األوراق وثائق أصــــــــــلية. وتغطي  ٪60ميكروفيلم وميكروفيش. ويشــــــــــكل ما نســــــــــبته 
رة األخيرة لإلمبراطورية العثمانية اجملموعة تاريخ فلســــــــــطين بالدرجة األوىل، من الفت

إىل الوقت احلاضر، وهي مقسمة وفقاً للموضوعات، مثل األحزاب السياسية واالقتصاد 
والتربية وبيع األراضـــي واملرأة الفلســـطينية والهجرة اليهودية إىل فلســـطين واملنظمات 

 العربي يفالســـــــياســـــــية اليهودية. وأهم الوثائق تلك التي تم احلصـــــــول عليها من املكتب 
. وكان هذا املكتب واحداً من 1945القدس، الذي أنشـــــــــــأته جامعة الدول العربية ســـــــــــنة 

ســـــــــــبعــة مكــاتــب عربيــة افتُتحــت يف أنحــاء العــامل؛ يف لنــدن وفرنســـــــــــــا ولبنــان والعراق 
وواشـنطن وريو دي جانيرو. وقد عمل مكتب القدس، بإدارة موسـى العلمي، على إيصال 

ينيين فيما يتعلق باألحداث يف فلســطين إىل اخلارج. وهناك آراء وأفكار العرب والفلســط
أيضــــــــاً أوراق الهيئة العربية العليا واجليش الفلســــــــطيني واجلهاد املقدس، وكثير غيرها 

 جُمعت من األُسر واملؤسسات اخلاصة.

ويحتوي قســـــم الصـــــور الفوتوغرافية على جمموعة كبيرة من الصـــــور الفوتوغرافية 
األصـــــلية، من الفترة العثمانية إىل وقتنا احلاضـــــر. وهي تضـــــم شـــــرائح زجاجية ســـــلبية 
تعود إىل الفترة العثمــانيــة، وجمموعــة جميلــة من الصـــــــــــور العــائليــة من فترة االنتــداب. 

لفلســـــطين أجرته جمعية الدراســـــات العربية  وتضـــــم اجملموعة أيضـــــاً مســـــحاً فوتوغرافياً
. وتعمـــل املكتبـــة حـــاليـــاً على تنظيم األرشـــــــــــيف وتطويره، 1984 -  1980خالل فترة 

وحتويل اجملموعة إىل جمموعة رقمية كي تُعرض على أقراص مدجمة. وباإلضــافة إىل 
 ةقسم الشخصيات وقسم أرشيف الصحافة، اللذين أتينا إىل ذكرهما تواً، هناك جمموع

شريط كاسيت، خمصصة بصورة رئيسية  100صغيرة من التاريخ الشفهي تتكون من 
 .1939 - 1936للمقابالت مع الفلسطينيين الذين عاشوا يف إبّان الثورة العربية 
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إن قصـــــــر بيت الشـــــــرق نفســـــــه هو جزء من التاريخ الذي تســـــــعى املكتبة لتوثيقه، إذ 
تأخر، وعلى الضـــواحي العربية اجلديدة يقف شـــاهداً على القدس يف العصـــر العثماين امل

التي كانت تُبنى خارج املدينة يف ذلك الوقت. وقد بناه إســماعيل موســى احلســيني ســنة 
، اســــتُخدم 1948، واســــتُخدم مضــــافة ألعيان الزوّار عقوداً من الزمن. وبعد حرب 1897

" شـــــــــــرق اجلديدفترة وجيزة مقراً للجنة التوفيق واألونروا، ومن ثم فندقاً باســـــــــــم "بيت ال
إىل  1983بعد ذلك عمدت جمعية الدراســــات العربية ســــنة . 1967 -  1950 خالل فترة

مح بإعادة 1992. لكن يف ســنة 1988اســتئجار قســم من املبنى حتى إغالقها ســنة  ، ســُ
فتح املكاتب، وصـــــار املبنى بأكمله املقر غير الرســـــمي لفريق املفاوضـــــات الفلســـــطيني 

مدريد للســــــــالم، ومضــــــــافة مرة أُخرى لكبار الزائرين. إن  الرســــــــمي، املشــــــــارك يف مؤتمر
زيارة مكتبة جمعية الدراســــــــــات العربية ليســــــــــت مناســــــــــبة إلجراء األبحاث فحســــــــــب، بل 
فرصــــــة أيضــــــاً لزيارة قســــــم من التاريخ احلي، وشــــــاهد على النضــــــال الطويل واملســــــتمر 

 .للحركة الوطنية الفلسطينية يف القدس



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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