
 
  يف سياق الندوات الشهرية لإلضاءة على تراث لبنان

  "لبنان يف األرشيف الدويل واحمللّي"ويف سلسلة هذا العام 
  يتشرف 

  مركز التراث اللبناني

  في

  الجامعة اللبنانية األميركية
  

   الباحث بدعوتكم إىل لقاٍء مع

  الدكتور األب كرم رزق
   في موضوع

  األرشيف النمساويفي لبنان 
  خرائطَ وجموعة وثائقتابة تاريخ لبنان من خالل مك

  على الشاشةصوٍر لبعضها مع عرض 
  
  

  يقدم للمحاضرة مدير املَركز

  الشاعر هنري زغيب
  

  ٢٠٠٤ كانون األول ٦السادسة مساًء اإلثنني 
   مبىن املكتبة– LRC 21يف قاعة 

  ت بريو- قريطم -شارع ماري كوري يف مدخل اجلامعة األعلى 



رةـحاَضمن الم  
 
  العشروط احلفظ واإلطّ: تعريف عام باألرشيف النمساوي -١
  
 :من يستمدها خاصة شخصية هلذا األرشيف  -٢

  مرباطورية النمساويةتركيبة األ  -أ 
 اخلارجية مع الدول العظمى اعالقااألمرباطورية النمساوية و  -ب 
 مرباطورية العثمانيةقرا من األاألمرباطورية النمساوية و  -ج 

  
، وتحديداً مرباطورية النمساوية يف الشرق األوسطألالْمميز ل ضوراحليعكس  األرشيفذا ه -٣

 : عرب القنوات التالية،لبنانيف 
 بلوماسية النمساوية ومعتمديها يف املناطق اللبنانية والعربيةالد  -أ 
 املصاحل االقتصادية وعجلة التبادل التجاري  -ب 
 احلماية الدينية  -ج 
 يةالتدخالت العسكر  -د 

 االنفتاح الثقايف على الشرق األوسط -           هـ
 
 

  كالم الصُّور
بني سقوط اإلمارة الشهابية مع بشري الثالث ) ١٨٤١(الْحاكم العسكري على جبل لبنان : عمر باشا النمساوي

  .لبنان مرحلة حكم عسكري، حني عرف نظام القائمقامّيتنينشوء و
  

وأصبح قائد اخليالة اجليش النمساوي بدأ مدّرب خيل يف : بيت شباب حّداد من )ميشال(الْجنرال مايكل 
  النمساوية

  
 ١٨٤٠ية راسية يف مرفأ بريوت سنة مساونحربية بوارج مراكب و

  
  



رـحاِضعن الم  
  .١٩٥٢ من مواليد القَوزح سنة *
  ).١٩٨٣( الكسليك –ازة يف الفلسفة والالهوت من جامعة الروح القدس إجيحمل  *
* ١٩٨٩( بلجيكا –ن يڤلودكتوراه يف التاريخ من جامعة حمل الي(.  
  .)١٩٨٠-١٩٧٩( مدير إكلرييكية ومعهد الروح القدس *
  .)٢٠٠١-١٩٩٤( الكسليك –معهد التاريخ يف جامعة الروح القدس مدير  *
  .)٢٠٠٤ – ٢٠٠١( الكسليك – رئيس جامعة الروح القدس *
*الكسليك-حاضر يف معهد التاريخ وكلّية الالهوت احلربية يف جامعة الروح القدس أستاذ م   
  .)١٧/٠٩/٢٠٠٤منذ ( مدبر أول ونائب عام يف الرهبانية اللبنانية املارونية *
   مؤلّف وباحث ومنظّم ومشترك يف عدد من املؤمترات*
  : من مؤلّفاته*

- « Le conflit libanais (1975-1991) et ses prolongements », in Des conflits en mutation, sous 
la direction de Danielle Domerge-Cloarec et Antoine Coppolani, Ed. Complexe, 2003. 

- « La vie spirituelle et culturelle au Liban de 1845 à 1870 », in Parole d’Orient, XV (1988-
1989), pp. 277-364. 

- Le Mont-Liban au XIXème siècle. De l’Emirat au Mutasarrifiyah. Tenants et aboutissants 
du Grand Liban, USEK, 1994, XXXV, 526 p. 

- « Fragments de manuscrits arabes », in Momies du Liban, Beyrouth-Paris, 1994. 
- Série de publications en 15 volumes : Archives Impériales Autrichiennes relatives au 

Liban et au Proche Orient (1793-1918) dont trois parus: Vol. I (1793-1835), II (1836-
1840) et III (Septembre 184), USEK. 

- Série de publications sous le thème « sources de l’Histoire du Liban et du Proche Orient » 
dont « : Le Voyage du Mont Liban du Père Jérôme Dandini, réédition, USEK ; en cours de 
publication: « Discours sur la société et comparaison entre les coutumes des arabes et des 
occidentaux »  de Mu’allem Buţrus al-Boustănī, USEK, 1999. 

- Série de publications, dont deux volumes parus: Encyclopédie Maronite, Vol. I et II, 
USEK. 

- « Aperçu sur les relations du patriarcat maronite avec les missionnaires américains de 
l’A.B (1823-1870) », in al-Manarat, 41, 2000, pp.129-157, pp. 37-41. 

- « Les principales étapes de l’histoire de l’Ordre Libanais Maronite », in Lumières 
monastiques, Vol. 1, pp. 71-113 (fr), pp 114-159 (angl), pp. 160-189 (ar), 1985. 

- « Le Mont-Liban aux archives anglaises durant la 2ème moitié du XIXe siècle » in Dirasat, 
1997, pp. 27-59. 

   
  


