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اال�ستغالل غير التجاري
تم �إنتاج المعلومات الواردة في هذا التقرير لال�ستخدام ال�شخ�صي والمنفعة العامة لأغرا�ض غير تجارية ،ويمكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء منها �أو ب�أية طريقة �أخرى،
دون �أي مقابل ودون ت�صاريح �أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إنما نطلب الآتي فقط:
• يجب على الم�ستغلين مراعاة الدقة في �إعادة �إ�صدار الم�صنفات.
• الإ�شارة �إلى مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها «م�صدر» تلك الم�صنفات.
بدعم منها.
• ال يعتبر الم�صنف الناتج عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من المواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إلى مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إلى �أنه َّتم ٍ
التحرير� :إدارة الن�شر

ت�صميم وتنفيذ�:شيرين بيومي وريم نعمان
ت�صميم الغالف � :شادى النجار  /ت�صميم الخلفية � :آمال عزت

ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية
�أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها،
وملتقًى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب.

الأهداف

�أن تكون:
	•نافذة العامل على م�صر.
	•نافذة م�صر على العامل.
	•�أداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
	•مرك ًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�ضارات.

املحتوى
ت�صدير7....................................................................................................................................................................
1

مقدمة 9. .................................................................................................................................................................

2

تقرير عن �أداء المكتبة خالل عامي 19............................................................... 2011/2010
�أجندة الفعاليات21.....................................................................................................................................
لمحات �إح�صائية 49....................................................................................................................................
قائمة الإ�صدارات 59..................................................................................................................................
الجهات المانحة63......................................................................................................................................
التقرير المحا�سبي 69......................................................................................................................................
�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية 77..............................................................................................................
المجل�س اال�ست�شاري85..........................................................................................................................
الهيكل التنظيمي 97..................................................................................................................................
الإدارة 99............................................................................................................................................................

3

ملف خا�ص عن مكتبة الإ�سكندرية والثورة 133. ................................................................
ثمانية ع�شر يو ًما هزت العالم135. .....................................................................................................
تحية ل�شباب م�صر العظيم 137. ..........................................................................................................
في عين الإع�صار139. ...............................................................................................................................
م�شروع توثيق ثورة  25يناير149. .......................................................................................................
الملحق نظرة �إلى الوراء 151. ...................................................................... 2011 - 2002

AAAS

American Association for the Advancement of Science

AAS

African Academy of Sciences

AFESD

Arab Fund for Economic and Social Development

AHRC

Arts and Humanities Research Council

AIT

Asian Institute of Technology

ARDC

Agricultural Research and Development Council

CABI

Centre for Agricultural Bioscience International

CCICED

China Council for International Cooperation on Environment and Development

CEPA

UN Committee of Experts on Public Administration

CGIAR

Consultative Group of International Agricultural Research

COMEST

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology

ECOSOC

UN Economic and Social Council

ECOWAS

Economic Community of West African States

ELPIDA

Association of Friends of Children with Cancer

ENCC

Egyptian National Competitiveness Council

EQI

Environmental Quality International

FASID

Foundation for Advanced Studies on International Development

GCI

Getty Conservation Institute

GCIM

Global Commission for International Migration

GFAR

Global Forum on Agricultural Research

GSA

Geological Society of America

IAP

InterAcademy Panel

IARI

Indian Agricultural Research Institute

ICARDA

International Center for Agricultural Research in Dry Areas

ICOM

International Council of Museums

ICSU

International Council for Science

IDDC

International Dryland Development Commission

IDRC

International Development Research Centre

IDSC

Information and Decision Support Center

IFLA

International Federation of Library Associations

IGU

International Geographical Union

IMF

International Monetary Fund

IRGC

International Risk Governance Council

ISESCO

Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization

ISS

Institute for Social Sciences

IUCN

International Union for Conservation of Nature

KNAW

Royal Netherlands Academy of Sciences

LEAD

Leadership for Environment and Development

LMS

Laboratory for Molecular Sciences

LWF

Lutheran World Federation

MIFTAH

Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy

NCEA

Netherlands Commission for Environmental Assessment

NGOs

Non-Governmental Organizations

NUFFIC

Netherlands Foundation for International Cooperation in Higher Education

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PNoWB

Parliamentary Network of the World Bank

PRONACO

Pro-National Conference Organization

PSIA

Paris School of International Affairs

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation

SIDA

Swedish International Development Agency

SSO

Sahara and Sahel Observatory

STAP/GEF

Scientific and Technical Advisory Panel of the Global Environment Facility

TDA

Training and Development Agency for Schools

TWAS

The Academy of Sciences for the Developing World

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UPEACE

University for Peace

USC

University of South California

WIPO

World Intellectual Property Organization

WWF

World Wide Fund

اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
األكادميية اإلفريقية للعلوم
الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتماعية
اجمللس الربيطاين للفنون وحبوث اإلنسانيات
املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا
جملس البحوث الزراعية والتنمية
املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية
جملس الصني للتعاون الدويل يف البيئة والتنمية
جلنة اخلرباء التابعة لألمم املتحدة واملعنية باإلدارة العامة
اجملموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا
اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
مجعية أصدقاء األطفال املصابني بالسرطان
اجمللس الوطين املصري للتنافسية
نوعية البيئة الدولية لالستشارات التنموية
مؤسسة الدراسات املتطورة يف التنمية الدولية
معهد جييت للرتميم
اللجنة العاملية للهجرة الدولية
املنتدى العاملي للبحوث الزراعية
اجلمعية اجليولوجية األمريكية
أمانة هيئة جمالس األكادمييات
معهد أحباث الزراعة اهلندي
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
اجمللس الدويل للمتاحف
اجمللس الدويل للعلوم
اللجنة الدولية لتنمية األراضي اجلافة
مركز أحباث التنمية الدولية
مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار
االحتاد الدويل للمكتبات
االحتاد اجلغرايف الدويل
صندوق النقد الدويل
اجمللس الدويل إلدارة املخاطر
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
معهد العلوم االجتماعية
االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها
األكادميية امللكية اهلولندية
”املنظمة الدولية للريادة البيئية والتنموية “ليد
معمل العلوم اجلزيئية
االحتاد العاملي للكنائس اللوثرية
)املبادرة الفلسطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية (مفتاح
جلنة التقييم البيئي اهلولندية
منظمات غري حكومية
املؤسسة اهلولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
شبكة الربملانيني عن البنك الدويل
”منظمة املؤمتر الوطين الشعيب “بروناكو
كلية باريس للشئون الدولية
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
الوكالة السويدية للتنمية الدولية
مرصد الصحراء والساحل
اهليئة االستشارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي
وكالة التدريب والتنمية للمدارس
أكادميية العلوم للعامل النامي
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
جامعة السالم
جامعة جنوب كاليفورنيا
منظمة املِلْكية الفكرية العاملية
الصندوق الدويل للحفاظ على الطبيعة

ت�صدير
عقد جديد و�آفاق جديدة
كان عام  2011مبثابة نقطة التحول لل�شعارات الكبرية والآمال الطموحة واملثاليات بعيدة املنال؛ حيث حتول كل ذلك �إىل الواقع ب�أر�ضه ال�صلبة
وعقيدته الرا�سخة ،كما حتققت احلرية التي مل تعد جمرد فكرة خيالية و�إمنا �أ�صبحت اعتقا ًدا را�سخً ا حمد ًدا.
ومع و�ضع الآفاق اجلديدة مل�ستقبل �أكرث �إ�شراقًا ن�صب العني ،كر�ست مكتبة الإ�سكندرية اهتمامها على ا�ستدعاء تراث املا�ضي ،ومواجهة م�شكالت
احلا�ضر ،وت�شجيع الأحالم اجلديدة للم�ستقبل .وت�شهد جميع الفعاليات التي متت خالل العام على ا�ستمرارية هذه الر�ؤية وامل�ستويات اجلديدة من
التميز التي و�صلت �إليها مكتبة الإ�سكندرية عا ًما تلو الآخر.
عندما �أخذ ال�شباب ال�سكندري على عاتقه تكوين احلواجز حول مكتبة الإ�سكندرية حلمايتها من �أي تخريب حمتمل ،ف�إمنا كان يحمي املعرفة
وقيم التنوير و�أحالم النجاح التي يغذيها احلما�س .وكم �أمتنى �أن ت�ستمر مكتبة الإ�سكندرية يف البناء على �إجنازات املا�ضي ،والتخطيط للم�ستقبل
املمتد عرب عقدها الثاين.
عبد العزيز حجازي
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مقدمة

املقدمة
جاء عام 2011م وهو يحمل يف طياته منذ بدايته العديد من الأحداث واملفاج�آت ،التي �شملت مكتبة الإ�سكندرية وم�صر والعامل �أجمع.
وكان �أبرز هذه املفاج�آت هبوب ربيع احلرية على العديد من الدول العربية   -التي عانت كث ًريا ب�سبب احلكم الفردي املت�سلط على �شعوبها  -فجاء
هذا العام ك�أمنا حمل ُروح النماء لأر�ض خَ �صبة �سرعان ما امتلأت باحلياة ،وهو ما عرف فيما بعد با�سم الربيع العربي.
ولعلنا ال نعدو ال�صواب حني نقول �إن ثورة  25يناير كانت �أبرز زهرات هذا الربيع العربي� .أما مكتبة الإ�سكندرية فقد حمتها �إجنازاتها
كما حماها ودافع عنها ال�شباب الثوار باعتبارها ً
ملكا عا ًّما لكل امل�صريني ينبغي احلفاظ عليه ،وهو ما دفعهم �إىل ت�شكيل دروع ب�شرية حلمايتها
ب�أج�سادهم؛ حيث قاموا ب�صنع َع َلم كبري وو�ضعوه على �سالمل املكتبة وهلل له املتظاهرون.
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املف�ضل للمتظاهرين من �أجل حقوق الإن�سان وحرية العقيدة .و�أخ ًريا ،ر�سم الثوار ال�شباب جدارية
وكانت �سالمل املكتبة ذاتها هي املكان َّ
�أظهرت مكتبة الإ�سكندرية على �أنها الهرم الرابع مع م�سجد وكني�سة مت�صلني بها.
وكما تو�ضح �أجندة الفعاليات ،فقد متك ّنا من �إمتام براجمنا .كما حتقَّق مراجعونا املاليون من ح�ساباتنا املالية ,وكذلك حتقق من ذلك عدد من
املحققني الذين �أتوا للمكتبة بعد الثورة.
وخالل هذا العام �أي�ضً ا ،ا�ستمرت ثورة تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات على نف�س ا ُخلطى ,وا�ستمرت املكتبة يف امل�ساعدة على �إر�ساء
قواعد م�ؤ�س�سات الغد الرقمية .وا�ستمرت جهود و�صولنا للجمهور ،خا�ص ًة يف العامل الرقمي؛ �إذ ت�ستقبل مواقعنا الإلكرتونية حال ًّيا �أكرث من 500
رئي�سا
مليون زائر كل عام ،وال تزال املكتبة يف مقدمة العديد من املبادرات الدولية الكربى مثل املكتبة الرقمية العاملية (التي اختري �سراج الدين ً
ملجل�سها) ,ومو�سوعة احلياة التي هو ع�ضو باللجنة التنفيذية بها.
�سنعر�ض َتعا ُمل املكتبة مع الثورة امل�صرية وثورة االت�صاالت واملعلومات العاملية يف اجلزء اخلا�ص بذلك� ،ضمن هذا التقرير والذي يحتوي
على �أربع وثائق.
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مكتبة الإ�سكندرية وال�سياق امل�صري املتغري
�إن مظاهرات م�صر ال�سلمية املهيبة �أطاحت مبا هو �أكرث من نظام مبارك؛ �إذ كانت رف�ضً ا قاط ًعا للدولة البريوقراطية وجهاز �أمن الدولة واحلكومة
حيث تكلم ال�شعب امل�صري �أخ ًريا
امل�ستبدة .فاحلكومة القوية التي ال تتعر�ض للم�ساءلة والفا�سدة ب�سطوة املال كانت بالت�أكيد بيئة منا�سبة للف�ساد؛ ُ
بعد ٍ
�صمت دام طوي ًال.
ولكن �إقامة م�ؤ�س�سات وقوانني ذات كفاءة قادرة على حتويل �إرث النظام البائد �إىل دميقراطية فاعلة �شيء �آخر .فممار�سة الدميقراطية ت�ستدعي
التعددية والر�ؤى املختلفة وال�شد واجلذب املرتبط بالت�سويات ال�سيا�سية .وهذا غائب ب�صورة كبرية من امل�شهد ال�سيا�سي واالجتماعي يف م�صر .ولن
ي�أتي هذا �إال من خالل املمار�سة وبالطريقة الفو�ضوية التي البد منها والتي تعمل بها ال�سيا�سة.
ويف هذا ال�سياق� ،ستفتح مكتبة الإ�سكندرية ذراعيها الحتواء كل الآراء التي تطالب بااللتفات �إليها بالطرق ال�شرعية .وبهذا �سترُ �ضي
املكتبة القليل و�س ُتثري نقد الكثري ،ولكن هذا حتمي �إن قررنا �أن نظل خمل�صني لهدفنا وهو تعزيز احلوار بني الثقافات وال�شعوب .وهي خدمة
�ضرورية يف ا�ستطاعة مكتبة الإ�سكندرية �أن تقدمها بل ويجب عليها تقدميها مل�صر اليوم.
وال تزال �أهداف مكتبة الإ�سكندرية الأربعة قائمة ،ولكن يجب علينا �أن نركز ب�صورة متزايدة على جوانب حمددة تعك�س التحوالت احلالية:

yيجب �أن تتعدى �أولوي ُة �أن تكون «نافذة م�صر على العامل» جمر َد الفنون والعلوم لت�شمل فه ًما �أف�ضل لتجارب تلك املجتمعات التي
y
خا�ضت عملية االنتقال من الأوتوقراطية �إىل الدميقراطية.
yيجب �أن ي�شمل ُ
هدف �أن تكون «نافذة العامل على م�صر» �إمكانيات تنظيم مناق�شات متعمقة بني امل�صريني وباقي العامل وعدم
y
االكتفاء مبجرد تعريفهم بتاريخ وثقافة م�صر املذه َلني.
yتتزايد �أهمية ريادة املكتبة يف التكنولوجيا الرقمية يف هذا الع�صر مع تويل املكتبة م�سئوليات املحتوى الرقمي العربي يف عدد من
y
املبادرات الدولية؛ ومع تو�سيع تفاعلها مع ال�شباب امل�صري املُل ِّم بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
yمل يكن هدف املكتبة لأن تكون ملتقى للحوار �أكرث �أهمية منه يف هذه اللحظة التي تتحرك فيها م�صر من الفردية �إىل التعددية .ويف هذه
y
اللحظة التاريخية اخلا�صة ،يجب على مكتبة الإ�سكندرية �أن تعزز �أ�ساليب احلفاظ على اخلطاب املتمدن واالحرتام املتبادل بني الر�ؤى
املتباينة .وبالإ�ضافة �إىل هذا ،يجب �أن تعزز احلوار بني امل�صريني الباحثني عن طريق �إقامة م�صر الدميقراطية ،وغري امل�صريني وجتاربهم
يف التحول من مرحلة اال�ستبداد �إىل مرحلة الدميقراطية يف بالدهم .وهذا النوع من التفاعل موجود بالفعل يف احلوار االجتماعي
ال�سيا�سي مببادرات مثل م�ؤمترات الإ�صالح العربي ،و�إعالن الإ�سكندرية لعام  ،2004هذا مع االحتفاظ باحلوار التقليدي البني-ثقايف
الذي طاملا مار�سناه يف املا�ضي .و�سيت�أقلم الهدف الأخري مع دورنا اجلديد يف ال�شبكات الفرانكفونية؛ �إذ �أ�صبحت املكتبة مرك ًزا ها ًّما
للفرانكفونية بف�ضل الإهداء الكبري الذي قدمته املكتبة الوطنية الفرن�سية واملكون من خم�سمائة �ألف كتاب باللغة الفرن�سية.
احل�سابات ال�سرية
كان �أحد �أهم �أحداث الثورة هو ك�شف وجود ح�ساب �سري يحتوي على �أكرث من  140مليون دوالر احتفظ به الرئي�س مبارك با�سم مكتبة
الإ�سكندرية .وقد ُف�ضحت هذه املعلومات ال�سرية يف �شكوى قدمها م�صطفى بكري رئي�س  -حترير جريدة الأ�سبوع  -للنائب العام بخ�صو�ص وجود
ح�ساب �سري ببنك م�صر فرع م�صر اجلديدة ،كما �أورد ب�أن هذا احل�ساب يت�ضمن منح دعم �أجنبية ملكتبة الإ�سكندرية .وكان املتحكم يف هذا
احل�ساب هو الرئي�س ال�سابق حممد ح�سني مبارك.
وقد �أعلنت املكتبة ر�سم ًّيا عدة �أ�شياء:
� اًأول :تنفي مكتبة الإ�سكندرية ب�شدة وب�شكل قاطع علمها بهذا احل�ساب ،وم�صدره وال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املتحكمني فيه .ومل تعلم املكتبة به
�إال من خالل تقرير ال�سيد م�صطفى بكري الذي نُ�شر يف عدة �صحف ومن خالل التحقيقات التي متت بنا ًء عليه .وقد �أكدت املكتبة بالفعل على
هذا جلميع اجلهات الر�سمية املعنية بالتحقيق .وعلى العك�س ،قابلت املكتبة االدعاءات التي وجهها بع�ض �صحفيي جريدة الوفد والتي تزعم
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عك�س ذلك بدعوى ت�شهري قدمناها ،وحكمت املحكمة ل�صالح املكتبة ومديرها .وبالتايل ،اعرتف الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك باحتفاظه �س ًّرا
بهذا احل�ساب مخُ ف ًيا بياناته عن املكتبة وجمل�س �أمنائها ومديرها.
ثان ًيا :تتم كل عمليات املكتبة املالية والإدارية مبا يتوافق مع القانون رقم  1ل�سنة  ،2001والقرار اجلمهوري رقم  76اخلا�ص مبكتبة الإ�سكندرية.
وح�سب القانون رقم  1والقرار رقم  76ف�إن كل احلقوق والأ�صول وااللتزامات اخلا�صة بالهيئة العامة ملكتبة الإ�سكندرية املنتمية �إىل وزارة التعليم
العايل يف ذلك الوقت كان يجب �أن تحُ َّول �إىل مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة.
ثال ًثا :وقت افتتاح مكتبة الإ�سكندرية كان لها ح�سابان فقط معلومان للإدارة؛ �أحدهما يف البنك املركزي امل�صري والآخر  -والذي �أغلق بعد
ذلك  -به مبلغ ب�سيط؛ وهو ما تبقى من امل�شروع املمول من اليون�سكو لإحياء مكتبة الإ�سكندرية.
راب ًعا :يف  28يوليو  ،2002مت فتح ح�ساب بنكي يف البنك التجاري الدويل مع املوافقة امل�سبقة لوزير املالية بتاريخ  25يوليو  ،2002ح�سب القانون
رقم  1ل�سنة  ،2001املادة .6
خام�سً ا :منذ افتتاح املكتبة يف عام  ،2001تتم مراجعة كل ح�سابات املكتبة ومعامالتها من قِبل اجلهاز املركزي للمحا�سبات وم�ؤ�س�سة KPMG

راجع كل عام يف تقريرها
حازم ح�سن و�شركاه  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون .وللحفاظ على ال�شفافية الكاملة ،تقوم املكتبة بن�شر بيانها املايل املُ َ
ال�سنوي ،كما تقوم بن�شره على موقعها الإلكرتوين الر�سمي.

�ساد�سً ا :ت�ؤكد املكتبة على عدم وجود �أية ح�سابات بنكية �أخرى لها �سوى املذكورة �أعاله ،كما ت�ؤكد على عدم علمها بوجود �أية ح�سابات �أخرى.
�ساب ًعا :قامت مكتبة الإ�سكندرية مبخاطبة اجلهات الر�سمية املعنية ال�سرتجاع الأموال املوجودة باحل�ساب ال�سري حل�ساب مكتبة الإ�سكندرية
مقدمة من بع�ض احلكام العرب للرئي�س مبارك
الر�سمي؛ وقد �أثبتت التحقيقات احتواء هذا احل�ساب على منح �أجنبية تخ�ص مكتبة الإ�سكندرية َّ
يف �أوائل الت�سعينيات .وقد بد�أت بالفعل ،لدى النائب العام ،الإجراءات القانونية للح�صول على هذه املبالغ.
الإدارة واملالية
ك�أغلب امل�ؤ�س�سات يف م�صر� ،شهدت املكتبة توت ًرا لدى بع�ض العاملني بها مثل عودة بع�ض املوظفني احلكوميني الذين كانوا قد نُقلوا بالفعل
للعمل باملحافظة منذ �سنوات قليلة .وقد جنحت جهود التعامل مع هذه امل�شكالت بدرجة كبرية ،وبالرغم من املوازنة املق ّيدة على امل�ستوى العام،
ف�إننا ننتوي جت ُّنب اال�ستغناء عن املوظفني �أو تقليل املرتبات ،بل ن�أمل �أن نتمكن يف العام املايل اجلديد  2012-2011من تقدمي الدعم ملوظفينا
الذين يح�صلون على �أقل الرواتب لتعوي�ض غياب الت�سويات الر�سمية لغالء املعي�شة ،مع منح زيادات للمتميزين.
لكن �سيت�سم العام املايل القادم بالتق�شف ,و�سن�ضطر لت�أجيل العديد من م�شروعاتنا الكربى .ولكننا يجب �أن نوا�صل جهودنا يف داخل م�صر
وخارجها مع االلتزام بطريقنا وهدفنا الأ�سا�سي؛ وهو �أن نكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج ون�شر املعرفة وملتقًى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب والثقافات.
برنامج الو�صول للجمهور
بعد دعم �شبابنا الثائر للمكتبة� ،أعادت فتح �أبوابها ب�أق�صى �سرعة �سمحت بها الظروف وا�ستمرت يف تقدمي خدماتها لكل م�ستخدميها ولكن
بعدد �ساعات يومي �أقل .وقد �شهدت ال�شهور املا�ضية يف الفرتة  2011-2010تكثيفًا يف �أن�شطة وبرامج ال�شباب واملتطوعني .كما و�ضعت الإدارات
واملراكز خط ًطا مو�سعة للو�صول باملكتبة للمجتمع امل�صري كله يف العام القادم  .2012-2011وت�شمل هذه الربامج:

�yسفارات املعرفة يف املنيا وغريها
y
yالو�صول للجمهور يف الإ�سكندرية
y

مقدمة

مكتبة الإ�سكندرية

�yأن�شطة الإعالم والتليفزيون
y
yالتنظيم من �أجل الإجناز
y
ويجب �أن ي�ستمر تطوير وجود املكتبة يف القاهرة؛ مركز الثورة .وهنا ننوي �أن ن�ستمر يف الأن�شطة الف ّعالة الآتية:
�سفارات املعرفة يف املنيا وغريها

تتميز �سفارة املعرفة باملنيا بالن�شاط؛ فهي تو�ضح جدوى هذه الفكرة ,كما ُتظهر عط�ش ال�شباب امل�صري خارج القاهرة والإ�سكندرية للو�صول
للمعرفة عن طريق املحا�ضرات التي تتناول الفنون والعلوم ،واالت�صال مبكتبة الإ�سكندرية من خالل الفيديو والرابط الرقمي لفهر�س املكتبة
املهم�شة.
واملوارد الأخرى .و�سنبحث عن رعاة لزيادة و�صول املكتبة ملناطق �أخرى يف م�صر خا�صة يف املناطق َّ
الو�صول للجمهور يف الإ�سكندرية

جنحت مبادرة نوادي العلوم التي قام بها مركز القبة ال�سماوية العلمي يف الو�صول حلوايل  200مدر�سة يف الإ�سكندرية ،ورغم ظروف التق�شف
جدا �أثمر عد ًدا كب ًريا من ال�شباب املهتمني بالعلم وبالتجريب
املايل نخطط للو�صول حلوايل  300مدر�سة بحلول نهاية العام القادم .وهو برنامج ناجح ًّ
العلمي.
�أن�شطة الإعالم والتليفزيون

يتم حال ًّيا تكثيف الأن�شطة الإعالمية والتليفزيونية .ف ُتطلق برامج جديدة؛ منها برنامج �أ�سبوعي (حوارات الإ�سكندرية) بال�شراكة مع قناة
« »BBCالعربية� .أما برنامج «�آفاق العلوم» التليفزيوين فقد �أ�شرفت �أول  30حلقة (ن�صفها بالعربية والن�صف الآخر بالإجنليزية) منه على االنتهاء.
كما يجري �إعداد �أفالم وثائقية عن �أن�شطة املكتبة ل ُتذاع يف مو�سم اخلريف (ما بعد رم�ضان).
التنظيم من �أجل الإجناز

رغم �أن كل ما �سبق �سينعك�س بالت�أكيد على الربامج التي تقدمها مراكز و�إدارات املكتبة حال ًّيا ،فجدير بالذكر �أن نذكر املراكز والربامج
اجلديدة التي �أ�ضفناها لهيكلنا التنظيمي وهي:

yمركز درا�سات ال�سالم والدميقراطية – مت �إن�شا�ؤه.
y
yمركز برامج ال�شباب واملتطوعني – مت �إن�شا�ؤه.
y
yمركز درا�سة م�صر احلديثة – حتت الإن�شاء.
y
هذا بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء عدد من مبادرات الإدارة الداخلية؛ ومنها:
yت�شكيل رابطة للعاملني باملكتبة ،وت�ضم ممثلني منتخبني من العاملني ميكنهم نقل ر�ؤى زمالئهم مبا�شرة ملدير املكتبة دون و�ساطة
y
مديريهم.
yت�شكيل عدد من اللجان التي حتتوي من بني �أع�ضائها على ممثلني الرابطة العاملني باملكتبة ملراجعة ومناق�شة جوانب عديدة من
y
�سيا�سات �شئون العاملني باملكتبة .و�سيتم النظر يف �أغلب هذه املقرتحات ثم تبنيها �أو تقوميها �إن �أمكن يف الن�صف الأول من العام
القادم �( 2012-2011أي قبل نهاية دي�سمرب .)2011
�yإقامة نظام ترقيات �أكرث قوة و�شفافية ومبني على التناف�سية واال�ستحقاق للوظائف الإدارية بف�ضل جلان خا�صة وبنظام توظيف
y
داخلي منا�سب وجلان مراجعة.
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برنامج تق�شُّ ف مايل

يف مواجهة الو�ضع املايل واالقت�صادي يف م�صر ،كان لزا ًما على مكتبة الإ�سكندرية �أن ت�ؤجل خطط التو�سع التي عر�ضناها يف التقارير ال�سنوية
ال�سابقة .كما يجب ت�أجيل برامج البناء يف املواقع املختلفة ب�صورة عامة� ،أي �سنقوم مبا هو �ضروري فقط .كما �سيتم جتميد تعيني عاملني جدد .ويتم
راع؛ �إذ ميكن �أن يتم ت�أجيله �أو تقلي�صه �أو �إلغا�ؤه.
حال ًّيا النظر يف كل ن�شاط غري ممول �أو بال ٍ
و�سيكون الرتكيز يف العام القادم  - 2012-2011ومن املحتمل فيما بعده  -على الربامج والهياكل الأكرث �إحكا ًما وكفاءة .فالقيام باملزيد من
الإجنازات مبوارد �أقل و�إيجاد �شركاء �أكرث �سيحفظ ت�أثري وقدرة برامج املكتبة و�أن�شطتها وقدرتها على الو�صول للجمهور بالرغم من �إجراءات التق�شف
املتبعة .و�ستكون �شعاراتنا هي« :الأقل والأف�ضل» و«العمل اجلماعي».
جتميد امل�شروعات الرئي�سية

�سنبطئ �أو ن�ؤجل امل�شروعات التي تتطلب ر�أ�س مال كب ًريا والتي تناولناها يف التقارير ال�سنوية ال�سابقة .كما �سنفكر يف القيام باحلد الأدنى
ويجمد هذا القرار كل م�شروعات املكتبة التي
من الأعمال مثل الأ�سوار واملرافق الب�سيطة بغر�ض �إثبات وجودنا يف الأرا�ضي غري املبني عليهاِّ .
جممع مدينة العلوم يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر (�أكرب متحف م�صري للعلوم)� ،إىل مرافق املكتبة نف�سها املُخطط لها
تتطلب ر�أ�س مال كب ًريا من َّ
يف ال�ساد�س من �أكتوبر وبرج العرب ،هذا �إىل جانب مرفق �أر�ض منطقة �أبي�س وا�ستكمال عمليات ترميم فيال �أنطونيادي�س وبيت ال�سناري� ...إلخ.
و�سيخ�ضع هذا الإبطاء خلطط الإ�سرتاتيجية طويلة املدى من �أجل تقييم �شامل خالل ال�شهور الـ  24-18القادمة .ومع ات�ضاح الظروف يف
م�صر واملنطقة� ،سيتم �إعادة ت�صميم �إ�سرتاتيجية املكتبة طويلة املدى.
بناء مكتبة امل�ستقبل

�سيفر�ض الهيكل املتغري للمعرفة حتو ًال يف دور و�أداء املكتبات واملتاحف وامل�ؤ�س�سات الثقافية .وقد ُو�صف هذا ببع�ض التف�صيل يف مقال
«�شكل الغد :الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية اجلديدة و�آثارها» لإ�سماعيل �سراج الدين ،الذي ن�شرته مكتبة الإ�سكندرية يف عام  ،2010و ُم ْد َرج
�ضمن يف هذا التقرير ال�سنوي بعنوان «يف عني الإع�صار» .ويف �سعي املكتبة للبقاء يف مقدمة �إن�شاء مكتبة الغد ،ن�ستمر يف بناء
ملخ�صه يف املقال امل َت َّ
�أف�ضل مكتبة ممكنة اليوم .وكهذا نرى يف امل�ستقبل القريب ا�ستمرار الربامج احلالية والتي ت�شمل تو�سيع خدمات املكتبة:

yو�صل عدد جمموعة الكتب لدينا �إىل  1.45مليون وحدة ,وهذا الرقم ال يزال يف ازدياد.
y
yتقوية البعد الفرانكفوين يف عملنا واعتباره �إحدى �أولوياتنا.
y
yا�ستثمار املكتبة يف العامل الرقمي �س ُيبقي على املكتبة يف مقدمة الثورة التكنولوجية التي جتتاح العامل.
y
�إىل �أين نحن ذاهبون؟

بعد الثقة الهائلة التي ح�صلت عليها املكتبة من �شباب الثورة يف م�صر ،يجب �أال نكتفي بالنظر �إىل �أجمادها ،و�إمنا يجب �أن نقتن�ص اللحظة
لنعيد ترتيب �أولوياتنا ،ونعيد تقييم م�ؤ�س�ستنا ،ونر�سم م�سا ًرا م�ستقبل ًّيا منا�س ًبا مل�صرنا اجلديدة التي انبثقت من ثورة اخلام�س والع�شرين من يناير .وقد
بد�أنا يف هذا ال�صدد بتكوين العديد من اللجان التي ت�ضم العاملني والإدارة م ًعا لنفكر �سو ًّيا ولنعمل على و�ضع �أف�ضل و�سائل للتعبري واال�ستمرار
يف تنفيذ ر�ؤيتنا املتعلقة بالعقالنية والتعددية والتعبري احلر واحلوار والتفاهم.
وبعد العام القادم الذي �سيت�سم بالرتكيز ال�شديد والتق�شف املايل ،ميكننا �أن نلمح م�ستقب ًال �أف�ضل مل�صر وللمكتبة .فلم�صر ،هو وعد بحرية
التعبري وامل�شاركة الدميقراطية والعدالة االجتماعية .وللمكتبة ،هو وعد باال�ستمرار يف �أدائها لر�سالتها و�سريها نحو �أهدافها التي يرعاها �شباب الثورة.
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تقرير عن �أداء املكتبة
خالل عامي 2011/2010

�أجندة الفعاليات
قامت مكتبة الإ�سكندرية هذا العام بتنظيم وا�ست�ضافة  776حدثًا ثقاف ًّيا ،و 61دور ًة تدريبي ًة وتعليميةً ،و 350ن�شا ًطا ملدر�سة الفنون ،منها:
الباليه والرق�ص املعا�صر و�أورك�سرتا ال�شباب و�أورك�سرتا الهواة والبيانو واجليتار والدرامز وتدريبات ال�صوت والتدريب على كمان ال�سوزوكي
والر�سم واليوجا والنوتة املو�سيقية وكورال الأطفال.
حفالت �إ�صدار كتب

yالتقرير الثالث ملر�صد الإ�صالح العربي
y
«yم�صر التحرير»
y
yالكتاب املرتجم «�إيطاليا وطن العلماء»
y
yالن�سخة الإجنليزية لكتاب «املواجهة القانونية للإرهاب»
y
yرواية «�أيام الإ�سكندرية»
y
احتفاليات ومهرجانات

yاحلفل اخلتامي مل�شروع التبادل الثقايف واملعريف حلقوق املعاقني يف الثقافة والرتويح وال�سياحة
y
yحفل افتتاح «جمعية ع�صر العلم»
y
yم�سابقة �صناعة الأفالم
y
yاحلفل اخلتامي لور�شة ال�شعر والإلقاء
y
yاحتفالية تكرمي الأطفال امل�شرتكني يف الأن�شطة ال�صيفية مبكتبة الطفل
y
yاحتفالية اليوم العاملي لل�شباب
y
yمهرجان فواني�س رم�ضان 2010
y
yاحتفالية ثقافية مبنا�سبة مرور � 10سنوات على جملة (�أمكنة)
y
yحفل تخرج كلية ال�صيدلة 2010
y
yالرتاث يف خطر
y
�yأحمد با�شا كمال ورواد اخلطوط والنقو�ش يف العامل العربي
y
yيوم ال�شعر؛ غذاء للروح
y
yاحتفالية الع�صا البي�ضاء 2010
y
yيوم اخلط العربي ال�ساد�س
y
yحفل تخرج كلية الفنون اجلميلة
y
�yأم�سية ثقافية وفنية مبنا�سبة احتفال جامعة �سنجور بعيد ميالدها الع�شرين
y
yاختبار اخلط العربي للمدار�س االبتدائية بالإ�سكندرية
y
yاالحتفالية االفتتاحية مل�شروع تدريب املكتبيني املتحدثني بالفرن�سية
y
yاليوم العاملي للإيدز
y
yاليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية
y
yم�سابقة خمترب ال�شهرة  -م�صر
y
yاحتفالية مبنا�سبة فوز حمافظة الإ�سكندرية بجائزة اململكة العربية ال�سعودية للإدارة البيئية 2010
y
yاحتفالية توزيع ال�شهادات ملعهد درا�سات ال�سالم
y
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yحفل ختام ور�شتي الهريوغليفية واخلط العربي
y
yتوزيع جوائز م�سابقة اخلط العربي
y
yالعيد الوطني الأربعني ل�سلطنة عمان
y
yر�صد الك�سوف اجلزئي لل�شم�س
y
yحفل ختام ف�صول امتياز الكورال
y
yجائزة ح�سن فتحي للعمارة 2010
y
yافتتاح مبادرة (ابد�أ) وم�شروع الثورة التنموية :ليلة يف حب م�صر
y
yاحتفالية  25يناير
y
�yشباب الثورة التنموية
y
yحفل خريجي كلية طب الإ�سكندرية
y
yم�سابقة العرو�ض التقدميية للمدار�س الناطقة باللغة الإجنليزية
y
yاحتفالية «فخر البحر املتو�سط» مبنا�سبة عيد العمال
y
yم�شروع الإعالم التحتي  -حفل االفتتاح
y
yعبقرية بناء الأهرامات
y
yتد�شني مبادرة «وجوه» ال�شبابية
y
yاالحتفال ال�سنوي ملبادرة «خطوة لفوق» ال�شبابية
y
yالتوقيع على مذكرة تفاهم مع �شركة �سيمنز
y
yاحلفل ال�سنوي اخلتامي ملدار�س امل�ستقبل الدولية
y
yمنتدى �إطاللة الأدبي :مناق�شة رواية «الإ�سكندرية »2050
y
�yأنا موهوب
y
yحفل تخرج مدر�سة �سان �شارل بروميه الأملانية بالإ�سكندرية
y
yحفل تخرج الق�سم الثانوي مبدر�سة �شد�س 2011
y
yحفل تخرج ال�سنة النهائية ملدر�سة اللي�سيه الفرن�سية بالإ�سكندرية
y
yاحلفل اخلتامي مل�شروع �إعداد و تدريب املدر�س امل�ساعد
y
yاحتفالية نهاية ال�صيف وتوزيع اجلوائز على الن�شء
y
�yإيراتو�ستين�س 2011
y
yم�سابقة ال�شطرجن 2011
y
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yاحتفالية نهاية �أن�شطة ال�صيف مبركز القبة ال�سماوية العلمي
y
yاحتفالية ال�شاعر �سيد حجاب يف عيد ميالده ال�سبعني
y
yم�سابقة �إنتل للعلوم  -العامل العربي
y
�yإن�شاء �صندوق �ساوير�س
y
yاحتفالية العلوم
y
yاحتفالية جملة الرتاث
y
�سينما

«yعني واحدة مفتوحة»
y
yمهرجان ال�صيف  -عرو�ض �أفالم
y
�yأفالم ق�صرية ملخرجني �شباب:
y
�أفالم للمخرج رامي عبد اجلبار

�أفالم للمخرج حممد حماد

yملتقى الأفالم الق�صرية:
y
�أفالم من رومانيا

�أفالم من الإمارات العربية املتحدة

�أفالم ملخرجتني من م�صر واجلزائر

�أفالم من ال�سودان

�أفالم من م�صر

�أفالم من �أمريكا الالتينية و�إفريقيا

�أفالم عن ال�سينما

�yأهم مائة فيلم يف تاريخ ال�سينما امل�صرية
y
yعرو�ض مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
y
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yاحتفال جملة «�أمكنة» بال�سنة العا�شرة �« -أحالم الزبالني»
y
yيوم ال�سالم العاملي
y
yملتقى �أفالم التحريك :اليوم العاملي للتحريك:
y
برنامج ا�ستعادي من �أرمينيا

�أفالم املخرج على مهيب

ر�سوم متحركة جزائرية

�أفالم من �إ�سبانيا

�أفالم من الأرجنتني

فيلم من فرن�سا

yملتقى الأفالم الت�سجيلية:
y
«�أ�صوات من الأنديز»

«هوجو يف �إفريقيا»

«�ستورارو :الكتابة بال�ضوء»

«�أبعد من احلياة»

«احلياة بعد ال�سقوط»

«الر�سالة»The Message :

�yسينما �آ�سيا و�إفريقيا :خمتارات من �أكريا كورو�ساوا
y
yكوكب الأر�ض عام 2100
y
yعرو�ض �أفالم م�شروع بالزا
y
yكال�سيكيات مغربية
y
yيوم جنيب حمفوظ
y
yعرو�ض �أفالم ق�صرية من مهرجان «حلظات من الفيديو»
y
yعر�ض م�شاريع تخرج طلبة الدفعة الأوىل من دورة ال�سينما والتليفزيون باجلامعة الفرن�سية
y
yالفيلم الوثائقي «حرق �أوبرا القاهرة»
y
yالفيلم الت�سجيلي «نقل �آثار م�صرية  -معبد �أبو �سمبل»
y
yالفيلم الت�سجيلي «تقرير الأر�ض :م�صري كوكبنا »2009
y
yال�سينما الأمريكية� :أفالم �إدي�سون ( 120عا ًما)
y
yيوم املر�أة العاملي  -ملتقى الأفالم الروائية
y
�yأ�سبوع �أفالم الر�س فون تريري � -أفالم خمتارة
y
yيوم �شك�سبري  -الن�صو�ص الكاملة يف �أفالم تليفزيونية
y
yملتقى �أفالم من الإ�سكندرية « -الثمر»
y
yعرو�ض للأفالم مبنا�سبة يوم �أوروبا
y
yيوم ال�سينما امل�صرية
y
حفالت مو�سيقية

yمهرجان ال�صيف الدويل التا�سع «احلنني �إىل املا�ضي»:
y
عمر خريت مب�صاحبة �أورك�سرتا حجرة مكتبة الإ�سكندرية

فرقة �صحرا

فرقة حبايبنا
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فرقة �سكوربيونيزم

طوين قلد�س وجمموعته املو�سيقية

فرقة برياميدز للجاز

كورال ق�صر التذوق للمو�سيقى العربية

كنوز املا�ضي «اخلم�سينيات»�-أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق م�سار �إجباري

فرقة اجلوكرز

فرقة �سالمل

�سحر ال�شرق

فرقة �أندروميدا

فرقة بركا

كنوز املا�ضي «ال�ستينيات» � -أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق �أزرق �سماوي

م�سابقة مكتبة الإ�سكندرية للمو�سيقى والأغاين بالأ�سلوب الغربي  -الدورة اخلام�سة

�أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية للهواة

�صوت يف الزحمة

فرقة �ستا�شن

كنوز املا�ضي «الثمانينيات» � -أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق �أزرق �سماوي

فرقة جال�س �أونيون

عطر الليفانتي

فرقة امل�صريني

yكورال �أطفال مكتبة الإ�سكندرية
y
yفرقة �سماعي
y
yفرقة ر�سالة
y
yكورال ق�صر التذوق للمو�سيقى العربية
y
�yأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية باال�شرتاك مع مدر�سة الفنون
y
yكورال مكتبة الإ�سكندرية وكورال �أطفال مكتبة الإ�سكندرية
y
yالأن�شطة املختلفة ملدر�سة الفنون مبكتبة الإ�سكندرية:
y
كورال الأطفال

كورال مكتبة الإ�سكندرية

�أورك�سرتا الطالئع

�أورك�سرتا الهواة

�سوزوكي

�صولو كمان ()1

�صولو كمان ()2

بيانو

باليه

درامز

جيتار

�سولفاج
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ر�سم

غناء �شرقي

غناء �أوبرايل

تدريب على العزف على �آلة العود

فرقة �صحراء

yحممد ال�سواح وفرقته
y
yفرقتا �أزرق �سماوي و�إبتايد
y
yاملو�سيقيون ال�سكندريون املتحدون
y
yفرقة «يا بينك» (�أملانيا)
y
�yأم�سية مو�سيقية من البحر املتو�سط
y
yفرقة بالك تيما
y
yفرقة اجلاز
y
yري�سيتال غنائي
y
yفريق م�سار �إجباري
y
yفريق �سالمل
y
yفرقة امل�صريني
y
yعمر خريت مب�صاحبة �أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
y
yفرقة �أندروميدا
y
yكورال مدر�سة «براي» االبتدائية
y
yمو�سيقى� :أورك�سرتا كون�سرفتوار القاهرة
y
yكورال �سان مارك
y
yكورال الرفاق
y
yفرناندو برييز وحممد عنرت
y
yالأن�شطة املختلفة ملدر�سة الفنون
y
yكورال قيثارة ال�سماء
y
yفرقة �أوجو�ستانا (الواليات املتحدة الأمريكية)
y
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�yأحمد احلجار وجمموعته املو�سيقية
y
yمو�سيقى العامل يف جيتار فريناندو برييز
y
yالفرانكوفونية تغني
y
�yسحر ال�شرق
y
yحفل ر�أ�س ال�سنة
y
yناثان في�شر
y
�yأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
y
�yأورك�سرتا اجلاز الن�سائي
y
 yبيت العود العربي
y
yميوزيك �إنك
y
yفرقة جيب�سي
y
yفرقة و�سط البلد
y
yمهرجان مكتبة الإ�سكندرية الثالث ملو�سيقى ال�شعوب
y
فرقة و�سط البلد (م�صر)

فرقة نفرة (مالطة)

ثنائي �سايدن �شرتا�سه (�أملانيا /ال�صني)

زمرد  -جورج كزازيان (م�صر)

yدي جي �سي�سو�س  -مو�سيقى �إلكرتونية
y
«yالف�صول الأربعة» لفيفالدي
y
yفرقة ب�ساطة
y
yفرقة زمان
y
�yصولي�ستات �أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
y
yحفل مو�سيقي
y
yحفل مدر�سة الفنون
y
yكورال الأطفال
y
�yأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية و�أورك�سرتا الهواة
y
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yكورال مكتبة الإ�سكندرية وكورال الأطفال
y
yحفل مدر�سة الفنون مبنا�سبة افتتاح معر�ض (جداريات �أميال الفن)
y
yكورال الأطفال مبكتبة الإ�سكندرية (�أوبرا القاهرة)
y
yكورال مكتبة الإ�سكندرية (�أوبرا القاهرة)
y
yحفل ف�صول امتياز الكورال (رفيق متى ،كندا)
y
yعزف على اجليتار لناثان في�شر
y
yبيت العود (ن�صري �شمة)
y
yعزف على اجليتار لكرمي فريج و�شادي ناجي
y
yاالحتفاء بال�شاعر الراحل �أمل دنقل يف ذكرى ميالده ال�سبعني
y
م�ؤمترات

yهولندا يف عيون امل�سلمني
y
yقادة الإعالم العربي
y
yالق�ضايا البيئية املعا�صرة يف املناطق القاحلة و�شبة القاحلة  -التغريات املناخية
y
yتعزيز امل�شاركة املجتمعية لل�شباب واملر�أة
y
yاحلياة يف م�صر خالل الع�صر القبطي :املدن والقرى ،رجال الدين والعامة ،والأ�ساقفة
y
yم�ؤمتر الإ�سكندرية الرابع ع�شر للتخدير والعناية املركزة
y
yاالجتماع ال�سنوي الثالث ع�شر لأ�صدقاء املكتبة الدوليني
y
yاملنظمة الدولية خلدمات ال�شباب
y
yامل�ؤمتر ال�شهري لأطباء ال�سكر والقلب
y
yامل�ؤمتر الدويل للتنوع احليوي
y
yوقف العنف �ضد الأطفال
y
yال�شباب وظاهرة العنف
y
yتد�شني مبادرة «الإبداع العاملي من خالل العلوم والتكنولوجيا» ()GIST
y
yامل�ؤمتر ال�سنوي الثامن جلماعة حتوتي للدرا�سات امل�صرية � -شركاء التنمية :تقومي ال�سيا�سات
y
yال�شباب :ثورة التغيري
y
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yم�صر تتغري
y
yم�ؤمتر �شك�سبري ال�سنوي 2011
y
yم�ؤمتر الإ�سكندرية ال�سنوي لأمرا�ض القلب
y
yر�ؤى نحو نه�ضة م�صرية جديدة
y
yبرنامج «�أمم تقدمت»
y
yتفاعل مع عامل اليوم 2011
y
yم�ؤمتر حوارات �أثينا
y
yتطوير تقنيات اللغة الب�شرية
y
yم�ؤمتر تعارف احل�ضارات
y
yامل�ؤمتر العلمي الثالث لدول البحر املتو�سط «الرثاء والتنوع املتو�سطي ،الثقافة وعلوم الأحياء»
y
معار�ض

�yسمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية  -الدورة اخلام�سة
y
yمن فات قدميه تاه
y
yمعر�ض الفنان املقيم  -امللتقى اخلام�س
y
yاملدر�سة التعبريية امل�صرية
y
�yأول مرة  -امللتقى اخلام�س
y
�yصالون فن الر�سم� :أ�سود � -أبي�ض
y
yتاريخ و�آثار وح�ضارة م�صر القدمية
y
yالتنوع البيولوجي :العب وتعلم
y
yمعر�ض �أعمال ور�ش اخلط العربي واللغة الهريوغليفية
y
yالفنان حميي الدين ح�سني
y
yالفنان ح�سن �سليمان
y
yمعر�ض اخلط العربي لطلبة حمافظة الإ�سكندرية
y
yكوالج عن ثورة يناير
y
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yبينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل للحفر ال�صغري -الدورة الثانية
y
yاجعل عاملك رقم ًّيا
y
�yأرابي�سك (فن �إ�سالمي)
y
yجبل علبة :الإن�سان واحلرفة 2
y
yمعامل عمارة القاهرة
y
yمن وحي اجلنوب
y
yملحة عن تراث م�صر امل�صور
y
yفنون مرئية وترميم
y
yثورة  25يناير
y
yالقارة ال�سائلة
y
yمن مذكراتي �أثناء الثورة
y
�yأجندة 2011
y
yبرنامج جداريات �أميال الفن
y
yمعر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة 2011
y
yمعر�ض فوتوغرافيا «بيت العائلة»
y
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yفل�سطني  :1948تذكار الوطن ال�ضائع
y
yمعر�ض الور�شة (امللتقى الثالث)
y
ومرمون)
yمعر�ض (ترميم مِّ
y
مهرجانات

yيوم ال�سالم العاملي
y
yليلة احتفالية :افتتاح مهرجان الإ�سكندرية الثقايف العاملي الثاين (2010 )AlexFest
y
yاليوم العاملي للطفل  -يوم ريا�ضي
y
yيوم اليتيم
y
منتديات

yبرملان ال�شباب :2011
y
امل�ساواة

النه�ضة

تطوير التعليم

االنتماء

�yسوق امل�شروعات
y
yدور ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية
y
حما�ضرات

yتنمية مهارات العر�ض
y
yبرنامج برجمة احلا�سبات
y
yبرنامج الإدارة الوقائية للبيئة لطالب املدار�س
y
تعريف بالربنامج

الطبيعة وامل�ؤثرات البيئية

الهموم البيئية ،وال�صحة ،والنمو ال�سكاين

التنمية امل�ستدامة ،وخطة امل�ستقبل

مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�شطة العامة

مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة (الأن�شطة ال�صناعية)

مقدمة عن الإدارة الوقائية للبيئة ،والتوجهات املختلفة حلل امل�شاكل البيئية

حفل ختام برنامج الإدارة الوقائية للبيئة

yدور مكتبة الإ�سكندرية يف خدمة اخلط العربي
y
yالرموز والتيجان املقد�سة للآلهة وامللوك يف م�صر القدمية
y
yالربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي :2010
y
فريو�س الأنفلونزا H1N1

علم الفلك

ع�ش الغد

زيادة الوعي بالإنرتنت

التفكري خارج ال�صندوق
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yم�شكلة �سوء اخلط والكتابة لدى الطالب ب�صفة خا�صة والنا�س ب�صفة عامة
y
yاملرا�سم امللكية يف م�صر القدمية
y
yالذهب والف�ضة يف م�صر القدمية
y
yالأ�سماك واحليوانات املائية يف م�صر القدمية
y
yالعلوم والتفكري العلمي يف م�صر القدمية
y
�yسل�سلة حما�ضرات للربوفي�سور لوثر مارتن
y
yحما�ضرة للربوفي�سور روبرت باجنال
y
yبرنامج ال�شباب والبيئة� :شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل
y
yبرنامج ال�شباب والبيئة  -رابطة �شباب ال�صفوة
y
yحما�ضرة للدكتور فاروق الباز
y
yاخلطوط العربية من �أرقى الفنون العربية والإ�سالمية
y
yحماولة لتحديد تاريخ بداية بناء هرم امللك خوفو
y
yكيف تعتمد �صحتنا على البيئة (�إيريك ت�شيفيان)
y
yاال�ستن�ساخ �ضمن اجتماعات برملان ال�شباب 2010
y
yالت�صوير الفوتوغرايف يف جمال املو�ضة
y
yالفنون ال�صغرى يف م�صر القدمية
y
yمعامل املنهج الأزهري يف الدين والتدين
y
yالقوانني يف م�صر القدمية
y
yاملقاومة ال�شعبية والثورات يف م�صر اليونانية والرومانية والبيزنطية
y
yالأقاليم امل�صرية القدمية
y
yاخلط و�شخ�صية الإن�سان
y
yالق�ضاء على اخلاليا ال�سرطانية با�ستخدام مركبات الذهب
y
yفر�سان الإ�صالح يف اخلط العربي
y
yمدار�س اخلطوط العربية يف م�صر
y
yمكانة اخلط العربي يف الإ�سالم
y
yمفهوم اجلمال املادي واملعنوي يف م�صر القدمية
y
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yمن رواد و�أعالم اخلط العربي حديثًا :حممد �إبراهيم
y
yلينك�س :نظام مفتوح امل�صدر
y
yالقيادة الفعالة لتغيري العامل
y
yمن �أدوات الكتابة :الأقالم
y
yال�ساقية النوبية
y
yن�شر الرقمنة والتعليم العايل يف القرن الواحد والع�شرين
y
yتكنولوجيا احلا�سوب واخلط العربي
y
�yآثار حمافظة البحر الأحمر
y
yخدمات وموارد مكتبة الإ�سكندرية املتعلقة بال�صيدلة
y
�yآثار حمافظات بور�سعيد وال�سوي�س والإ�سماعيلية
y
yالتدخني عادة �أم �إدمان
y
yانتخابات جمل�س ال�شعب
y
�yآثار حمافظة مطروح
y
yفر�ص تنمية وزيادة امل�شروعات اجلديدة فى جمال تكنولوجيا املعلومات (خدمات التعهيد )BPO
y
�yآثار حمافظتي البحرية والغربية
y
yاليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة 2010
y
�yآثار حمافظتي ال�شرقية والقليوبية
y
yبرنامج الباحث املقيم (الدكتور �أمين ف�ؤاد �سيد):
y
الدعوة الإ�سماعيلية املبكرة

�إعالن اخلالفة الفاطمية يف �إفريقيا

انتقال اخلالفة الفاطمية �إىل م�صر

مظاهر احل�ضارة الفاطمية يف م�صر

�إن�شاء مدينة القاهرة والعمارة الدينية واملدنية واحلربية

نهاية الفاطميني وانقالب �صالح الدين

م�صادر التاريخ الفاطمي

�yآثار حمافظتي كفر ال�شيخ ودمياط
y
yمتويل وتنمية امل�شروعات اجلديدة والقائمة
y
yحما�ضرة تعريف باملكتبة ومواردها
y
yاملخدرات يف م�صر :الوقاية والعالج
y
yمن النماذج املب�شرة جليل جديد من املوهوبني يف فن اخلط العربي :حممد ح�سني مدين بال�صف الأول الثانوي
y
yحما�ضرة للدكتور حممد �سليم العوا بعنوان «م�صر� ،إىل �أين؟»
y
yم�ستقبل الب�شرية
y
yال�شيخ طنطاوي اجلوهري� :أول مر�شح م�صري جلائزة نوبل
y
yالعقائد وال�سلوك يف م�صر القدمية
y
yمعايري ت�صميم و�إنتاج املحتوى الب�صري لل�صورة االفرتا�ضية
y
yاالنتخابات بني احلقوق والواجبات
y
yمع ويليام رودريجيز حول �أحداث � 11سبتمرب 2001
y
yكليوباترا بني التاريخ والدراما
y
yمن �أجل بيئة �صحية داخل املركز :كيف وملاذا؟
y
yقانون الأحزاب ال�سيا�سية اجلديد بني الواقع والن�صو�ص
y
yحما�ضرة للدكتور م�صطفى حجازي
y
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yحما�ضرات تثقيفية لل�شباب
y
yالفنانون املعا�صرون يف م�صر
y
�yآثار حمافظة اجليزة
y
yكيف تبد�أ حياتك املهنية يف جمال تكنولوجيا �أ�شباه املو�صالت
y
yتداعيات �سقوط �أمن الدولة
y
�yآثار حمافظة الفيوم
y
yعمرو حمزاوي يتحدث يف مكتبة الإ�سكندرية
y
yلقاء مفتوح مع الدكتور عبد املنعم �أبو الفتوح
y
�yآثار حمافظة بني �سويف
y
yماذا بعد التخرج؟ العمل �أم الأبحاث �أم امل�شروعات ال�صغرية؟
y
yق�ضايا الد�ستور وال�شرعية
y
yكاريزما الثورة
y
yاملجتمع املدين والتنمية
y
yالإعالم والتنمية
y
yاحلوار والتنمية
y
yالتطوع والتنمية
y
yعا�صفة الدميقراطية يف الدول العربية
y
�yآثار حمافظة املنيا
y
yلقاء للتوعية مبعر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة 2011
y
yدور ال�شباب يف ثورة البالد ..ما بعد  25يناير
y
�yآثار حمافظة �أ�سيوط
y
yالنحت يف الزجاج
y
yالد�ستور امل�صري
y
yبيان الأزهر ونخبة من املثقفني حول م�ستقبل م�صر
y
yبرنامج التثقيف ال�سيا�سي:
y
امل�شهد االقت�صادي يف م�صر بعد الثورة

جتارب التحول الدميقراطي من منظور مقارن

خريطة احلالة الدينية يف م�صر

دور ريادة الأعمال يف التنمية االقت�صادية

عن الثورة وااللتزامات املفقودة

(�أ  -ب) �سيا�سة وم�صطلحات ومفاهيم

اخلريطة احلزبية يف م�صر بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
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الدميقراطية وم�ستقبل النظام ال�سيا�سي

مبادئ العلوم ال�سيا�سية

عن عالقات ال�سلطة والقوة والعنف يف املجتمع امل�صري

الر�أي العام وامل�شاركة ال�سيا�سية يف م�صر

كيفية ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية يف م�صر يف �ضوء النظام القانوين اجلديد

حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية

حماولة اخلروج من م�أزق بنية ال�سلطة

اليمني والي�سار والطريق الثالث ،مع التطبيق على احلالة امل�صرية

الدولة الدينية والدولة املدنية

yتعريف بخدمات املكتبة
y
yانطالقة التطوع � -إدارة التغيري
y
yال�شخ�صية امل�صرية بعد ثورة  25يناير
y
yالبطالة ومتطلبات �سوق العمل
y
yمواجهة م�شاكل غياب حقوق الالجئني
y
yالإ�سكندرية �أجمل :ال�شعب وال�شرطة م ًعا لعودة الأمن واال�ستقرار
y
yحلمك ...حياتك
y
yالإعالم وثورة  25يناير
y
yق�صة جناح
y
�yأبحاث علوم احلا�سب الآيل مب�صر
y
yتقرير عن الإن�سان
y
yكيف تفوز يف م�سابقة ت�صوير فوتوغرايف؟
y
 yلقاء مفتوح مع الدكتور يو�سف زيدان
y
yم�سرح املتاحف
y
yالورق والبيئة
y
yالأهمية التاريخية للكتابات على الأيقونات القبطية
y
yنحو تيار رئي�سي م�صري
y
yقراءة يف اخلطابات الدينية املعا�صرة
y
yالأيام الثقافية الرو�سية
y
yمن �أ�سرار اللوحة اخلطية للفنان خ�ضري البور�سعيدي
y
yاالقت�صاد امل�صري� ...إىل �أين؟
y
yدور الإعالم يف مواجهة مر�ض ال�سرطان
y
yتنمية مهارات املر�شد ال�سياحي
y
yاليوم العاملي للربايل
y
�yآثار حمافظتي الدقهلية واملنوفية
y
�yآثار حمافظة الوادي اجلديد
y
yالإ�سكندرية الكوزموبوليتانية
y
yاخلط العربي لل�سائحني اليابانيني
y
اجتماعات

yبرملان ال�شباب :2010
y
التكنولوجيا  -فوائدها و�أ�ضرارها

الزيادة ال�سكانية

العادات والتقاليد

التع�صب الريا�ضي
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yحقيبة ال�سالم لل�شباب الأورومتو�سطي
y
yجيجابايت تعلن عن �أحدث لوحاتها الرئي�سية GA-X58A-UD9
y
yاجتماع مع م�ست�شاري املدراء التنفيذيني لبنك التنمية الإفريقي
y
yاالمتياز التجاري يف م�صر  -الفر�ص والتحديات
y
yجمعية خريجي جامعة �ستانفورد
y
yاالجتماع الثالث والع�شرون للجنة املعنية مب�شروع مو�سوعة �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
y
yاجتماع ل�شركة تيتان للأ�سمنت  -م�صر
y
yاالجتماع ال�سنوي ال�ساد�س لأكادميية العلوم للدول النامية  -املكتب الإقليمي العربي :ربط البحوث بال�صناعة يف العامل العربي
y
yاللقاء ال�سنوي للمثقفني واملفكرين والعلماء
y
yالإجراءات القانونية الالزمة لبدء م�شروع جديد
y
�yأف�ضل ممار�سات الت�سويق وكيفية اختيار العالمة املميزة
y
yتقييم الأداء املايل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف م�صر
y
yاجتماع جمل�س �إدارة جمعية اخل�صوبة امل�صرية
y
yاجتماع ع�صف ذهني ملنتدى ال�شباب العربي ال�ساد�س
y
yلقاء مع �أ�سر �شهداء ثورة  25يناير
y
yاجتماع متطوعي يوم اليتيم
y
yاجتماع �أطل�س علوم وابتكارات العامل الإ�سالمي
y
yاجتماع قمة ال�شباب :ريادة الأعمال واال�ستدامة
y
yيوم معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات
y
yمقابالت �شخ�صية مل�شروع «الثورة التنموية»
y
yانطالقة التطوع  -التطوع والتنمية
y
yاجتماع نوفارتي�س
y
yم�ؤمتر �صحفي خا�ص بتحدي عبور م�صر
y
�«yأ�سبوع �سايف»
y
yاجتماع فريق «�إجناز»
y
yلقاء الدكتور خالد عزب مع �شباب جامعة الإ�سكندرية
y
yاجتماع :مو�سوعة احلياة العربية
y
yاجتماع املنتدى امل�صري لرائدي الأعمال
y
yاجتماع م�شروع الإ�سكندرية  2020بالتعاون مع تركيا
y

�أجندة الفعاليات
عرو�ض فنية

yم�شروعات تخرج طلبة ق�سم امل�سرح
y
yرق�ص �شعبي فل�سطيني
y
yجمموعة العا�شقني
y
�yأوبرا مريامار
y
yمركز متارين ومدر�سة الفنون
y
yعر�ض باليه ملدر�سة الفنون
y
yعرو�ض هندية
y
yعر�ض باليه ملركز فري�ست �ستيب
y
yمهرجان ال�صيف الدويل التا�سع «احلنني �إىل املا�ضي» « -الليلة الكبرية»
y
�yأوبرا «الناي ال�سحري» بالعامية امل�صرية
y
yدي جي دجلدي�« :إلديابولو»
y
«yاحلمار يا ملك الزمان»
y
yالعر�ض الأول للأوبرا امل�صرية «ال�سقا مات»
y
yعر�ض باليه ملركز متارين
y
عرو�ض تقدميية

yمقدمة للتطوير املهني يف جمال تدريب املدر�سني
y
yالت�صوير الفوتوغرايف
y
�yإعادة النظر يف تاريخ م�صر احلديث
y
yفيلم «�أفاتار» �إخراج جيم�س كامريون
y
حلقات النقا�ش

yمناق�شة م�شروعات تخرج هند�سة ميكانيكا 2010
y
yحلقة النقا�ش الثانية بعنوان «�صياغة املتو�سط»
y
yحلقة نقا�ش حول العمل التطوعي
y
�yصالون ال�شباب
y
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ندوات

yمنتدى �إطاللة الأدبي ال�سكندري:
y
قراءات ومناق�شات لأعمال احل�ضور الإبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد

مناق�شة ق�صة لبورخي�س وق�صيدة لبودلري

حبيبي -عن احلب يف احلياة والأدب

مناق�شة املجموعة الق�ص�صية «نزهة يف املقربة»

قراءة ومناق�شة ق�صيدة لبي�سوا وق�صة لزو�شنكو

ثنائية التفكري والتكفري  -ن�صر حامد �أبو زيد

مناق�شة ديوان «طاعون ي�ضع �ساقًا فوق الأخرى وينظر لل�سماء»

عامل الفن الت�شكيلي

ا�ست�ضافة �أع�ضاء جماعة التكية الأدبية الإلكرتونية

�إبداع �آخر خارج نطاق الكتابة

مناق�شة رواية «تفاحة ال�صحراء»

حلظة ثورة -ف�ضف�ضة حول م�شاعر الثورة و�شهاداتها

ا�ست�ضافة ع�ضوات �صالون تاء اخلجل الثقايف

عن �أدب الثورات

ام�سك مثقف -عن الكتب امل�صادرة يف ع�صر ما قبل الثورة

مناق�شة م�سرحية «م�سافر الليل»

مكتبتي وحكاويها

حول فن الق�ص�ص امل�صورة «الكوميك�س»

�أماكن

هنا القاهرة

yخربات عملية يف جمال درا�سات اجلدوى
y
yمنتدى احلوار :اليابان من الداخل
y
�yأوروبا والعامل الإ�سالمي  -قراءة يف �إ�شكاليات اجلوار
y
yاحتاد كتاب م�صر  -فرع الإ�سكندرية� :شعراء الغد
y
yم�صر و�إفريقيا :بني الواقع وامل�أمول
y
yعام جديد :ال�صحة والر�شاقة للجميع
y
yحديث مع م�صريني على �ضفاف النيل
y
yجتربتي يف ال�صحافة امل�صرية
y
yبرنامج تعلم معي
y
�yأ�سامة �أنور عكا�شة والدراما ال�سكندرية املجهولة
y
yيوم حرية الربجميات
y
yاحتاد كتاب م�صر -فرع الإ�سكندرية :مناق�شة كتاب «املثقفون والثورة»
y
yالنظم املالية املحلية :القوة املحركة للتنمية
y
yيف �إ�صالح النظام العربي
y
yالندوات ال�شهرية الحتاد ُك َّتاب الإ�سكندرية
y
�yإدارة وتنمية الذات
y
yاللغة العربية يف و�سائل الإعالم
y
yتبادل اخلربات
y
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�yسماء م�صر القدمية :عندما كانت الأجرام ال�سماوية �آلهة
y
yندوة لربنامج �شباب القادة ()YLVP
y
yالعالقات امل�صرية الإفريقية
y
yالندوة الدولية الثالثة حول التعددية اللغوية والعوملة والتنمية
y
yم�ستقبل الثقافة يف م�صر ..ر�ؤى جيل الو�سط
y
yالكتابة العربية:
y
ق�صة الكتابة العربية وبداية ظهورها ون�ش�أتها

من �أنواع اخلطوط العربية :الن�سخ والرقعة

ال�سمات الفنية الأ�سا�سية لليد الب�شرية يف الكتابة العربية

من رواد و�أعالم اخلط العربي :كامل �إبراهيم (اجلزء الثاين)

yاخليال يف الفيلم الوثائقي
y
yالتنوع احليوي و�آثار تغري املناخ
y
yالن�ص املوازي
y
yاحتاد كتاب م�صر -فرع الإ�سكندرية :يناير 2011
y
yت�أمالت يف �أيام الثورة
y
�yأوهام خلقتها الثورة و�أوهام حطمتها الثورة
y
yحوار وطني حول التعديالت الد�ستورية املقرتحة
y
yا�ستقالل الق�ضاء امل�صري
y
�yصندوق التنمية واال�ستثمار ال�سكندري
y
yالد�ستور يف �سطور
y
yم�صر يف مفرتق طرق
y
yتكرمي �أمهات ال�شهداء
y
yيوم الإ�سكندرية
y
yالعمل الطالبي يف ظل ثورة  25يناير
y
yم�ستقبل احلياة ال�سيا�سية يف م�صر
y
yلقاء مع ال�شاعر �أحمد بخيت
y
yلقاء مع الفنان �إميان البحر دروي�ش
y
yالأدب والثورات
y
yلقاء مع ال�شاعر عبد الرحمن يو�سف
y
yالكتابة املوازية الثورية
y
�yأدب الأقاليم
y
yم�شروع «�إيزيك  -يا�س»
y
yالإ�سعافات الأولية
y
yقواعد العمل ال�سيا�سي
y
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yاليوم العاملي للإقالع عن التدخني
y
yم�صر امل�ستقبل :التحديات والواجبات
y
yم�ستقبل الطاقة يف م�صر
y
yوماذا بعد؟
y
yخمترب ال�سرديات:
y
الكاتب العراقي عبد الإله عبد القادر

منوذجا
ال�سرد التليفزيوين -م�سل�سل «العار» ً

مناق�شة رواية النبطي

ناقدة تون�سية ومبدعون �سكندريون

لقاء �أدبي بعنوان «منى ال�شيمي ...مبدعة اجلنوب»

الكاتب ال�سوداين طارق الطيب

الكاتب التون�سي �صالح الدين بوجاه

«ع�سقالين ومبدعو الثغر»

مناق�شة رواية «فوق الأحمر حتت البنف�سجي»

«�أديب و�أربعة نقاد»

مناق�شة جمموعة «�أ�شجان الرحيل»

مناق�شة رواية «زيو�س يجب �أن ميوت»

yبرنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية:
y
الد�ساتري بني امل�صدر الديني والدولة املدنية

كيفية ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية يف م�صر يف �ضوء التنظيم القانوين اجلديد مع تطبيقات عملية ملا يجري عليه عمل اللجنة

ال�ضمانات الد�ستورية املقرتحة للتوزيع العادل للرثوة الوطنية وحق التنمية ال�شاملة

ال�ضمانات القانونية املوجودة واملقرتحة ب�ش�أن كيفية ا�سرتداد �أموال ال�شعب امل�سروقة

ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية لنظام انتخاب برملاين �أمثل

ال�ضمانات القانونية للمحاكمات العادلة :قراءة يف اال�ستحقاقات الد�ستورية يف اجلمهورية الثانية و�آليات احلفاظ على مدنية الدولة

ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية لق�ضاء م�ستقل

ال�ضمانات املقرتحة لتفعيل الن�صو�ص الد�ستورية

yم�صر ودول حو�ض النيل
y
yحتويل البحوث التجارية �إىل واقع ملمو�س
y
yكالم جميل
y
�yأم�سية �أدبية للجنة ال�شباب باحتاد كتاب م�صر
y
yبرنامج «�أمم تقدمت» :تركيا
y
yالإ�سكندرية �أجمل :ال�شرطة وال�شعب م ًعا لعودة الأمن واال�ستقرار
y
yندوات منتدى احلوار
y
yن�صو�ص م�سرحية من ت�أليف احل�ضور
y
yبرنامج تكنولوجيا الف�ضاء
y
yخمتارات من ق�صائد �أمل دنقل
y
yمدينة القاهرة الإ�سالمية
y
yالف�ساد وتخطيط مدينة القاهرة
y
�yأدوات جديدة يف البحث العلمي يف جمال التاريخ والآثار
y
yاخلريطة التاريخية ونظام املعلومات للرب الغربي ملدينة الأق�صر
y
yعمران القاهرة وخرائطها
y
yالدرب ال�سلطاين وقرافات القاهرة
y
yمطرقة الباب
y
yم�ستقبل العمل الأثري يف م�صر
y
yحكاية بيت ال�سناري
y
yر�ؤى جديدة مل�صر م�ستندة على تاريخها
y

�أجندة الفعاليات

yدور الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف املرحلة املقبلة
y
yم�ستقبل ال�سياحة يف م�صر
y
yاجلزائريون يف م�صر
y
yالرتاث القبطي تراث كل امل�صريني
y
yاحلفاظ على الرتاث� :أ�س�س وتعريفات
y
yقدرات م�صر الذاتية
y
yمع بع�ضنا قادرين نحقق حلمنا :ر�ؤى ي�سارية مل�ستقبل م�صر
y
yم�ستقبل النقابات املهنية يف م�صر بعد ثورة  25يناير
y
yم�ستقبل اخلدمات ال�صحية يف م�صر
y
�yإعادة حماكمة �سليمان احللبي
y
yالإ�سعافات الأولية
y
yال�شعر ت�أثره وت�أثريه يف ظل الثورة
y
امل�سرح

«yحتت التهديد»
y
«yمعروف الإ�سكايف»
y
دورات تدريبية

yمنوذج حماكاة الأمم املتحدة 2010
y
yالهريوغليفية للأطفال والن�شء
y
yدورة تعليم الهريوغليفية للكبار
y
yحل النزاعات
y
yدورة تثقيفية لل�شباب
y
yمناهج البحث والتدريب يف درا�سات ال�سالم والنزاع
y
yمنوذج حماكاة االحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية  - 2010تدريب
y
yتدريب املدربني
y
yور�شة العمل الثانية للدرا�سات الهلين�ستية
y
yف�صول املاج�ستري ال�صيفية للدرا�سات الهلين�ستية:
y
املدار�س الفنية الهلين�ستية

 اللغة اليونانية I

 العمارة الهلين�ستية وطبوغرافية الإ�سكندرية
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مناهج البحث ومهاراته

التاريخ اليوناين

اللغة الالتينية I

الفنون ال�سكندرية

الت�أ�صيل والتجديد يف الأدب ال�سكندري

مقدمة يف الثقافة اليونانية

الأفالطونية اجلديدة والهرم�سية

مملكة البطاملة

اللغة اليونانية II

الأدب ال�سكندري على ورق الربدي

تاريخ اليونان خالل احلقبة الهلين�ستية

الديانة الهلين�ستية

التاريخ الروماين

اللغة الالتينية II

علما النبات وال�صيدلة

الأدب اليوناين

الأدب ال�سكندري املقارن

الفن الإغريقي

م�صادر تاريخ احلقبة الهلين�ستية

اململكة ال�سلوقية ومملكة بريجاموم

�أوراق الربدي والنقو�ش والعمالت الهلين�ستية

التفاعل الثقايف بني م�صر القدمية واليونان

yاملر�أة وبناء ال�سالم
y
yالدورة الرابعة لتعليم اخلط العربي للكبار -امل�ستوى الأول
y
yحتديات بناء ثقافة ال�سالم
y
yمراقبة انتخابات
y
yنادي علوم مركز القبة ال�سماوية العلمي -تدريب املعلمني
y
yالتفاو�ض والو�ساطة
y
yحتويل النزاعات
y
yمنوذج حماكاة مبادرة حو�ض النيل  - 2010ور�شة عمل تدريبية
y
yم�سابقة �إنتل للعلوم  -العامل العربي  -جل�سة للمعلمني
y
yالدورة الأوىل لتعليم اخلط الكويف
y
yم�سابقة مار�شمللو
y
yتدريب املدرب على ال�سالمة على الطريق
y
yلقاء مع �أع�ضاء ور�ش اخلط العربي
y
yبرنامج تدريبي لن�شر الوعي ال�سيا�سي
y
yحقوق الإن�سان
y
yم�شروع الإعالم التحتي  -تدريب
y
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yاخلط العربي للأطفال والن�شء
y
yتدريب املعلمني
y
�yإدارة اال�ستثمارات يف البور�صة
y
yالتدريب على �أحدث منتجات ال�شركة لل�سيارات
y
yالقراءة الكربى  - 2010ور�شة الكتابة وامل�سرح
y
ور�ش عمل

yمنوذج حماكاة جامعة الدول العربية 2010
y
�yإعادة التدوير
y
yكيف تكتب خطة �أعمال
y
yفيما وراء الهوية
y
yاجلرافيك
y
yكيف تبد�أ م�شروعك اخلا�ص
y
yور�ش نقدية:
y
طبيعة العمل ال�شعري

مفاهيم الق�صيدة

نظرية الرواية

قراءات يف رواية «مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال»

yدرا�سات �أدبية �سكندرية
y
yقانون الطفل وجلان حماية الأطفال
y
yمهارات العر�ض
y
yاملناخ
y
yحل امل�شكالت
y
yم�سرح عرائ�س
y
yالربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي :2010
y
التنوع احليوي

الريا�ضيات
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�صناعة الورق

البناء

خرب�ش

متحف تاريخ العلوم

هيا نعرف �إىل �أي مدى ن�ضر كوكبنا

اال�ستدامة

العب مع �أحد العلماء

كوكبنا

كثافة ال�سوائل والكرة الرباقة

التنوع احليوي الوراثي

�أنت ما ت�أكل

�أ�سرار الطبخ

ت�أثري النبات

yالربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي :2011
y
علم الفن

ال�شطرجن

التغريات اليومية

ا�صنع بنف�سك :املركبات

البحر املتو�سط

مدينة الأطفال

ا�صنع بنف�سك :الو�صفات العالجية

اجلا�سو�سية

عبقرية بناء الأهرامات

yبرنامج امرح مع العلوم
y
yالتفكري الإبداعي :كيف حت�صل على فكرة م�شروع؟
y
yالتدوين ملكافحة التغري املناخي
y
yاحلم�ض النووي الريبي� -آفاق جديدة ل�سوق امل�ستح�ضرات ال�صيدلية
y
yالكتابة الإبداعية
y
yمتويل امل�شروعات اجلديدة
y
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yور�شة العمل ال�صيفية الثانية ملركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية
y
yجتربة احلوار يف م�صر
y
yبناء الفريق
y
yاملهارات احلياتية للن�شء
y
yدليل الباحثني
y
yور�شة عمل �أوريجامي
y
yالإدارة البيئية للمناطق ال�ساحلية والبحرية :حتليل املخاطر من �أجل منو م�ستدام
y
�yإ�صالح التعليم
y
yيف حب م�صر  ...الثورة بعيون اخلط العربي
y
yيوم معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات
y
yالإن�سان الآيل احليوي
y
yالتطوير الوظيفي
y
yاحلو�سبة ال�سحابية :التكنولوجيا والأعمال
y
yبرنامج الف�صل الدرا�سي ملركز القبة ال�سماوية 2011/2010
y
املتحولون

عجائب الفيزياء

رحلة �إىل مركز الأر�ض

كم هو ثقيل!

الآليات واحلركة

ماذا تعرف عن احلجم؟

الإلكرتونات املتدفقة

خم�س حوا�س

الغو�ص يف �أعماق املياه

اكت�شاف اجلهاز الع�صبي

ما هي املادة؟

علم اجلينات

التغيريات الفيزيائية والكيميائية
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الرباكني والزالزل

ال�ضوء

الإلكرتونيات

احلرب ال�سحري

الكيمياء

تكيف احليوانات

yور�شة عمل الإ�سعافات الأولية
y
yبرنامج «�شباب من �أجل التغيري»
y
yالعمارة امل�ستدامة والتخطيط العمراين
y
yم�شروع ال�صيديل املثايل
y
�yإن�شاء خطة حلماية املواد ال�سمعية الب�صرية
y
yبرنامج التوعية ال�سيا�سية مبكتبة الإ�سكندرية :اال�ستفتاء خطوة بخطوة
y
yمبادرة «خطوة لفوق» ال�شبابية:
y
برنامج الثقافة والفنون

برنامج ريادة الأعمال

برنامج التعليم غري الر�سمي

�yسوق ال�شباب
y
yور�ش عمل التنمية
y
yحماكاة ملجل�س الوزراء امل�صري
y
yالقيادة
y
yور�شة عمل رجع التالمذة
y
�yسجل اللحظة
y
yمهرجان مكتبة الإ�سكندرية الثالث ملو�سيقى ال�شعوب
y
yمن فكرة مبتكرة مل�شروع جتاري ناجح يف � 54ساعة
y
yالورق واحلرب
y
yت�شكيل امل�ستقبل
y
yبرنامج التوعية ال�سيا�سية مبكتبة الإ�سكندرية  -ثقافة احلوار
y
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yنادي كتاب مكتبة الن�شء
y
yحممد �أباظة والإبداع التلقائي
y
yم�شغوالت فنية باجللد
y
yور�شة عمل ار�سم بال�صل�صال
y
yور�شة عمل ر�سم على املياه
y
yور�شة عمل ن�سيج
y
yور�شة عمل عرو�سة قما�ش
y
yور�شة عمل لوحات من الف�سيف�ساء
y
yور�شة عمل كيف ت�صنع جدارية بالنحا�س
y
yور�شة عمل حيوانات خ�شب
y
yور�شة عمل العب مع �شرائح النحا�س
y
yور�شة عمل فن الباتيك
y
yمع�سكر �سانت كاترين
y
yور�شة عمل �ألعاب م�سرحية
y
yور�شة عمل الأنفورات
y
�yسوق الفن (املنيا)
y
yفرح البحر (يومان)
y
yور�شة عمل خيال ظل
y
yور�شة عمل جدارية
y
yور�شة �أفالم التحريك
y
yعيد العلم
y
yور�شة عمل �صل�صال ثالثي الأبعاد
y
yور�شة عمل �صناعة الراديو
y
yور�شة عمل بانتوميم
y
yور�شة عمل فيلم حتريك
y
yور�شة عمل جم�سمات ورق
y
yور�شة عمل فوتومونتاج
y
yور�شة عمل جب�س
y
yور�شة عمل فخار
y
yور�شة عمل ورق رخامي
y
yور�شة عمل كاريكاتري
y
yور�شة عمل ر�سم زيت
y
yور�شة عمل بورتريه
y
�yإيقاع
y
�yإيقاع �شرقي
y
yكورال
y
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ملحات �إح�صائية
قطاع املكتبات
ع�ضوية املكتبة الرئي�سية
اجلمهور
الأطفال (�سن )11 -6
الن�شء (�سن )16-12
املكفوفون و�ضعاف الب�صر
�إجمايل الأع�ضاء

11793
3114
2520
211
17638

ز َّوار املكتبات املتخ�ص�صة
مكتبة طه ح�سني
مكتبة الن�شء
مكتبة الطفل

982
18004
23564

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية (عدد املجلدات)
كتب يف �أرفف مفتوحة
كتب يف �أرفف مغلقة
كتب حتت الإعداد (ت�شمل املجموعة الفرن�سية)
جمموعتا نوبل و�شادي عبد ال�سالم
جمموعة املكتبات املتخ�ص�صة (ت�شمل مواد الو�سائط املتعددة)
خرائط
ر�سائل علمية
جمموعة الإيداع
املجموعة الرقمية (الكتب املوجودة يف �صورة رقمية فقط)
دوريات علمية مطبوعة (ت�شمل دوريات مكتبة الإيداع)
جمالت وجرائد يومية
قواعد بيانات �إلكرتونية* (ت�شمل قواعد بيانات الإيداع)
جمالت دورية �إلكرتونية (عناوين متميزة)
كتب �إلكرتونية
الإجمايل

280248
151996
449018
4264
108981
6867
87159
26888
8480
7806
88
44
65054
95476
1292369

*ت�شمل قواعد البيانات الإلكرتونية حوايل  1200000ر�سالة علمية �إلكرتونية.
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الإهداءات
نوع املادة املهداة

عدد الوحدات املهداة

كتب
خرائط
و�سائط متعددة
دوريات
�أخرى
�إجمايل الإهداءات

68655
26
1667
6089
360
76797

الن�سبة املئوية
%89.4
%0.0
%2.2
%7.9
%0.5
%100

جمموعة املكتبة الوطنية الفرن�سية
كتب مهداة ملكتبة الإ�سكندرية

500000

كتب ميكن البحث عنها يف الـ OPAC

114000
1742

كتب يف معر�ض املكتبة الوطنية الفرن�سية

املقتنيات  -جملدات
اللغة

القيمة الإجمالية باجلنيه امل�صري القيمة %
296380.25
751192.29
552.17
1930.19
1050054.90

العربية
الإجنليزية
الفرن�سية
�أخرى
الإجمايل

%28.2
%71.5
%0.1
%0.2
%100

�إجمايل الوحدات

الن�سبة املئوية للوحدات

2249
1562
2
6
3819

%58.9
%40.9
%0.1
%0.2
%100

املقتنيات � -سال�سل
اللغة
العربية
الإجنليزية
الفرن�سية
�أخرى
الإجمايل

القيمة الإجمالية باجلنيه امل�صري القيمة %
178135.45
57343.62
1671569.24
30309.83
1937358.14

%9.2
%3.0
%86.3
%1.6
%100

�إجمايل الوحدات

الن�سبة املئوية للوحدات

199
45
385
18
647

%30.8
%7.0
%59.5
%2.78
%100
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ملحات �إح�صائية
مركز ومتحف املخطوطات
�أن�شطة الفهر�سة واملعاجلة
الن�شاط
فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
مراجعة بيانات فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
فهر�سة ومعاجلة الكتب
فهر�سة ومعاجلة الدوريات *
فهر�سة املخطوطات الأ�صلية
حتويل خمطوطات امليكروفيلم
رقمنة املخطوطات الأ�صلية
تبادل املخطوطات

العدد
4227
2788
2547
10069
43
2044
265
6000

*  152عنوانًا جدي ًدا
زيارات مركز ومتحف املخطوطات
متحف املخطوطات والكتب النادرة
ُغرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم
ُغرف قراءة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�صة

مركز الفنون

احتفاليات

* ترتاوح مدة كل معر�ض بني � 7إىل  50يو ًما
** يف مار�س 2011

28646
676
2042
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ملحات �إح�صائية
زيارات املكتبة

45000
35000
25000
15000
5000
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ملحات �إح�صائية
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

�إح�صاءات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين ()www.bibalex.org

موجز ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين ()www.bibalex.org

مكتبة الإ�سكندرية
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�إدارة �شئون العاملني

الفئات الوظيفية بالقطاع
1200
1000
800
600
400
200

التوزيع ح�سب النوع والفئة

ملحات �إح�صائية
قيمة الوحدات امل�صنفة يف املخازن
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قائمة الإ�صدارات

�إ�صدارات باللغة الأجنبية
Abd-El-Moniem, Hamdi Abbas. Mauritanian Rock Art: A New Recording. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina,
2010.
Abgadiyat, no. 5 (2010). Proceedings of the Fourth International Forum of Calligraphy, Writing and Inscriptions in the
World throughout the Ages: Coins in the World: 16-18 March 2009.
The Contributions of the Arab and Islamic Civilizations to Chemistry. The Contributions of the Arab and Islamic
Civilizations 3. Cairo: The National Library of Egypt; United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization; Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage, 2010.
Eassa, Ayman Youssef Ezeddin, and Faten Youssef Ezeddin Eassa. Youssef Ezeddin Eassa: An Everlasting Writer.
Dialogue Forum. Monograph 128. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.
The Egyptian Diplomatic Club. Cairo: Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and
Natural Heritage (CULTNAT), 2010. CD-ROM. Cairo: CULTNAT, 2010.
The Egyptian Diplomatic Club: Formerly Known as Club Mohamed Ali. Cairo: Bibliotheca Alexandrina. Center for
Documentation of Cultural and Natural Heritage, 2010.
Guide to Plants of Ancient Egypt. Cairo: Bibliotheca Alexandrina. Center for Documentation of Cultural and
Natural Heritage, 2010.
Hagon, Susie, and Darian Zam. In the House of the Muses: Faces of the Bibliotheca Alexandrina, Antipodeans of
Note, Faces of Australia. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.
Olwey, Mustafa. The Obama Administration and Issues of the Middle East. Dialogue Forum.
Monograph 113. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.
Serageldin, Ismail. The Shape of Tomorrow: The Seven Pillars of the Knowledge Revolution and their Implications.
Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.
Sorour, Ahmed Fathi. The Legal Response to Terrorism. Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 2010.
The Temple of Dendera: Wonders of the Zodiac. DVD. Cairo: Bibliotheca Alexandrina.
Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage, 2010.

 60مكتبة الإ�سكندرية

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011

من�شورات عربية
�أبجديات ،العدد � .)2010( 5أبحاث املنتدى الدويل الرابع للخطوط والكتابات يف العامل عرب الع�صور :النقود يف العامل 18-16 :مار�س .2009
ابن عا�شور ،حممد الطاهر .مقا�ص��د ال�ش��ريعة الإ�س�لامية .تق��دمي حامت بو�سمة .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالم��ي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندري��ة :مكتبة الإ�سكندرية؛
بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
�إ�سهامات احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف علم الكيمياء� .إ�سهامات احل�ضارة العربية والإ�سالمية  .3القاهرة :مكتبة الإ�سكندرية .مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي؛ منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ دار الكتب والوثائق القومية.2010 ،
�أطل���س املواق��ع الأثرية مبحافظة جن��وب �سيناء .م�شروع نظام املعلومات اجلغرايف للآثار  .13القاهرة :مكتبة الإ�سكندرية .مرك��ز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي؛ وزارة الثقافة.
املجل�س الأعلى للآثار .مركز املعلومات اجلغرافية للآثار.2010 ،
�أطل���س املواق��ع الأثري��ة مبحافظة �شمال �سيناء .م�شروع نظام املعلومات اجلغرايف للآث��ار  .14القاهرة :مكتبة الإ�سكندرية .مركز توثيق ال�تراث احل�ضاري والطبيعي؛ وزارة الثقافة.
املجل�س الأعلى للآثار .مركز املعلومات اجلغرافية للآثار.2010 ،
�إقب��ال ،حممد .جتدي��د الفكر الديني يف الإ�سالم .ترجمة حممد يو�سف عد�س .تقدمي ال�شيماء الدمردا�ش العقايل .يف الفك��ر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
اجلندي ،علي .يف الدفاع عن الثقافة الوطنية .منتدى احلوار .الكرا�سة  .121الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
احل��داد ،الطاه��ر .امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع .تقدمي حممد احلداد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالم��ي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار
الكتاب اللبناين.2011 ،
ال�شاعر ،جمال .اللغة العربية يف و�سائل الإعالم .منتدى احلوار .الكرا�سة  .137الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
ال�ص��در ،حمم��د باقر .املدر�سة الإ�سالمية .تقدمي زكي امليالد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب
اللبناين.2011 ،
الفا�س��ي ،ع�لال .دفاع عن ال�شريعة .تقدمي دري�سا تراوري .يف الفك��ر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتب��ة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب
اللبناين.2011 ،
الكواكب��ي ،عب��د الرحم��ن .طبائع اال�ستبداد وم�ص��ارع اال�ستعباد .تقدمي جم��دي �سعيد .يف الفكر النه�ض��وي الإ�سالمي .القاه��رة :دار الكتاب امل�ص��ري؛ الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
بدراوي ،ح�سام ،وحم�سن يو�سف .ال�شفافية وحماربة الف�ساد يف قطاع التعليم امل�صري .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
متام ،ح�سام .ت�سلف الإخوان :ت�آكل الأطروحة الإخوانية و�صعود ال�سلفية يف جماعة الإخوان امل�سلمني .مرا�صد  .1الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
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جاوي�ش ،عبد العزيز .الإ�سالم دين الفطرة واحلرية .تقدمي جمدي �سعيد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت:
دار الكتاب اللبناين.2011 ،
حجاج ،منى� .آثار الإ�سكندرية .منتدى احلوار .الكرا�سة  .129الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
دروي���ش� ،أحم��د ،وحم�سن يو�س��ف ،و�أحمد غامن ،حمررون .تعزيز و�ص��ول املواطنني �إىل العدالة :ودعم امل�ساع��دة القانونية يف الوطن العربي .تق��دمي �إ�سماعيل �سراج الدين.
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
دروي�ش ،خليل .اليابان من الداخل .منتدى احلوار .الكرا�سة  .132الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
دوت بوي��ار ،نيك��وال .الي�سار املتح��ول للإ�سالم :قراءة يف حالة الكتيب��ة الطالبية حلركة فتح .ترجمة عومري��ة �سلطاين .مرا�صد :كرا�سات علمي��ة  .2الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية.2010 ،
زيادة ،خالد� .أوروبا والعامل الإ�سالمي :قراءة يف �إ�شكاليات اجلوار .منتدى احلوار .الكرا�سة  .133الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
�شريعتي ،علي .العودة �إىل الذات .ترجمة �إبراهيم الد�سوقي �شتا .مراجعة حممد مهدي الغريري .تقدمي زكي امليالد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛
الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
�صالح ،حممد ،ومدحت عبد البديع ،والعربي �صربي .املعجم امل�صور للم�صطلحات الأثرية :خمتارات من موقع م�صر اخلالدة .القاهرة :مكتبة الإ�سكندرية .مركز توثيق الرتاث
احل�ضاري والطبيعي.2010 ،
�صيام ،عماد ،معد .الأدب ال�سكندري القدمي� :إ�سهام ح�ضاري من عا�صمة العامل الثقافية يف الع�صر القدمي .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
عب��د ال��رازق ،م�صطفى .متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية .تقدمي حممد حلم��ي عبد الوهاب .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاه��رة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
ع��زب ،خال��د ،و�آخرون ،مع��دون .الدفرت خانة :دار املحفوظات العمومية .تقدمي يو�س��ف بطر�س غايل ،و�إ�سماعيل �سراج الدين� .سل�سلة ذاكرة م�ص��ر املعا�صرة  .10الإ�سكندرية:
مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
عزت ،حممود ،حمرر .دار الهالل :مدر�سة التنوير .الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية.2010 ،
م�صطف��ى ،حلم��ي حممد .احلي��اة الروحية يف الإ�سالم .تق��دمي حممد حلمي عبد الوه��اب .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالم��ي .القاهرة :دار الكتاب امل�ص��ري؛ الإ�سكندرية :مكتبة
الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
مو�سى ،نبوية .املر�أة والعمل .تقدمي منى �أبو زيد .يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي .القاهرة :دار الكتاب امل�صري؛ الإ�سكندرية :مكتبة الإ�سكندرية؛ بريوت :دار الكتاب اللبناين.2011 ،
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اجلهات املانحة
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية

بال�شكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي
�إهداءات اجتماع �أ�سوان ()1990
العراق
اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة
ُعمان
ليبيا
من �أ�سوان وحتى االفتتاح ()2002-1991
الرنويج
فرن�سا
اليونان
�أملانيا
�إيطاليا
اليابان
ال�سويد
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو
مايكرو�سوفت م�صر
نايل �أون الين
داميلر كراي�سلر
م�ؤ�س�سة J.F. Costopoulos
VTLS
�أواركل ()Oracle

كومباك
تي �إي داتا ()TE Data
رابطة �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الواليات املتحدة الأمريكية
الغرفة التجارية امل�صرية الأمريكية
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
�أر�شيف الإنرتنت
تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�شكر جلميع هذه اجلهات
ولأ�صدقاء املكتبة العديدين الذين �أ�سهموا مب َن ِحهم و�إهداءاتهم
وماليا يف حتقيق و�إجناز ما و�صلت �إليه املكتبة اليوم.
عينيا ًّ
ال�صغرية والكبرية ًّ

اجلهات املانحة
�إ�سهامات تعدَّ ت  10ماليني جني ٍه م�صري

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
إمارة قطر
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
املفوضية األوروبية
الصـندوق العـريب لإلنـماء االقتصادي واالجتماعي

�إ�سهامات تعدَّ ت  5ماليني جني ٍه م�صري

وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية
احلكومة الإيطالية
وزارة ال�سياحة امل�صرية
م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك

مؤسسة لغة الشبكات الرقمية العاملية

جهات مانحة �أخرى

جامعة �آرهو�س (الدامنرك)
مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية
�أكادميية العلوم للعامل النامي
�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مب�صر
�شركة تكنولوجيا احلا�سبات املتقدمة
م�ؤ�س�سة �أغا خان
ال�شركة الوطنية للكيماويات الزراعية (�أجروكيم)
مركز الإ�سكندرية للو�سائط املتعددة واملكتبات (�أكمل)
مركز متارين بالإ�سكندرية
جامعة الإ�سكندرية
م�ؤ�س�سة �ألفريد �سلون
معهد اخلوارزمي لعلوم احلا�سب الآيل
م�ؤ�س�سة امل�صري اليوم لل�صحافة والن�شر
جمعية املكتبات الأمريكية
املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
م�ؤ�س�سة �أنا ليند
البنك العربي الإفريقي الدويل

مكتبة الإ�سكندرية
مليون جني ٍه م�صري
�إ�سهامات تعدَّ ت
يَ ْ

م�ؤ�س�سة �ألك�سندر �أونا�سي�س اخلريية
م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية االجتماعية
م�ؤ�س�سة نيكو�س ومانويال فاردينوياني�س
الغرفة التجارية الأمريكية
فودافون م�صر
ماريانا فاردينوياني�س (منحة معهد درا�سات ال�سالم)
م�ؤ�س�سة فورد
�إ�سهامات تعدت مليون جني ٍه م�صري

البنك الدويل
جامعة جوتربج /الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية
�أرامكو ال�سعودية
البنك الإ�سالمي للتنمية
منظمة اليون�سكو
ال�شبكة العربية للمر�أة يف العلوم والتكنولوجيا
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ال�شركة العربية لأنابيب البرتول (�سوميد)
م�ؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا العربية
جمموعة �أرتوك لال�ستثمار والتنمية
منظمة �آرت�س ميدو�ست
جمعية براعم علماء الأعراق
رابطة العلماء امل�صريني الأمريكيني
�أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف بالتيمور
جامعة بني �سويف
بنك باركليز م�صر
بينايل الفنانني ال�شباب من دول �أوروبا والبحر الأبي�ض املتو�سط
العلومالبيولوجيةالتابعةلل�شراكةاجلديدةلتنمية�إفريقيا(مبادرةنيباد)
بنك (بي �إن بي) باريبا
املجل�س الثقايف الربيطاين
اجلامعة الربيطانية مب�صر
م�شروعدعم اخلدمات غري التمويلية للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
دار الأوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة
وكالة التنمية الدولية الكندية
كارل زي�س
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جامعة كارنيجي ميلون
م�ؤ�س�سة كاتاالن للبحث واالبتكار
مركز درا�سة النزاعات و�سبل حلها
املركز الأوروبي للإ�صالح
املركز الوطني للبحث العلمي (فرن�سا)
ت�شاك ماليك
�شركة �سيمبور للأ�سمنت (الربتغال)
جامعة كلريمونت
البنك التجاري الدويل ()CIB
املجل�س الدويل للفل�سفة والعلوم الإن�سانية
كاتك لال�ست�شارات الهند�سية والفنية
الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات االجتماعية
جامعة كورنيل
جمل�س �أوروبا
منظمة كاونرتبارت الدولية
�شركة دايدالو�س للمعلوماتية
معهد احلوار امل�صري الدامنركي
دار الآثار الإ�سالمية
الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي
املكتب الإقليمي ل�شركة DHL
ديان بري�سون ماكميالن
مركز تطوير التعليم
مركز معلومات التكنولوجيا احليوية يف م�صر
�شركة م�صر للطريان
املعهد امل�صريف امل�صري
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار امل�صري
جمعية �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية مب�صر
وزارة الثقافة امل�صرية
وزارة الرتبية والتعليم امل�صرية
وزارة املالية امل�صرية
وزارة اخلارجية امل�صرية
وزارة التعاون الدويل امل�صرية
وزارة البرتول امل�صرية
وزارة الدولة للتنمية الإدارية (م�صر)
وزارة الدولة ل�شئون البيئة (م�صر)
ميناء العني ال�سخنة
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جمموعة اجلمال
�شركة القاهرة
�شركة ال�شورى
الهند�سية للأعمال الكهربائية وامليكانيكية � -إميكو
املعلومات الإلكرتونية للمكتبات �إيفل
دار ن�شر �إل�سيفري
�شركة �إعمار
�سفارة كندا
�سفارة فنلندا
�سفارة �أيرلندا
�سفارة هولندا
�سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وخف�ض غازات االحتبا�س احلراري
�صندوق حماية البيئة
الربنامج ال�صحي للحركة الأوروبية لعلوم احلياة العاملية
بيت الأغ�شية الأوروبي
وكالة الف�ضاء الأوروبية
البنك امل�صري لتنمية ال�صادرات
�شركة فارجو
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
وزارة اخلارجية الفرن�سية
جالل م�سعود
�شركة جيني�سي�س
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻤﻟ�ﺴﻠﺤﺔ
�شركة جنزمي
املدر�سة الأملانية بالإ�سكندرية
مرفق البيئة العاملية
�شركة جلوبال �إمير�شني
احلركة العاملية من �أجل ثقافة ال�سالم
معهد جوتة
حكومة الرنويج
منظمة ال�سالم الأخ�ضر الدولية
املجموعة الأكادميية للتنمية
جوربريت ديلون  -معهد املعلومات بوا�شنطن
حمزة اخلويل
هارتي تورز

اجلهات املانحة

حامت عبد املعبود
نادي روتاري هليوبولي�س
هيوليت باكارد
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
ُح�سنة ر�شيد
بنك ( )HSBCمب�صر
مركز حتديث ال�صناعة
هيئة تنمية �صناعة تكنولوجيا املعلومات
نادي �إيرنويل الإ�سكندرية
املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون
معهد التعليم الدويل
�شركة �إنتل
املجل�س امل�شرتك بني الأكادمييات
الرابطة الدولية للجامعات
املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا)
املركز الدويل للتجارة والتنمية امل�ستدامة
املنظمة الدولية لقانون التنمية
املركز الدويل للبحوث التنموية
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية
م�ؤمتر الب�ستنة الدويل
مكتب ال�سالم الدويل
املجل�س الدويل للعلوم االجتماعية
الدرا�سات الدولية يف اخلارج
االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة  -غرب �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
م�ؤ�س�سة ال�شباب الدولية
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو)
وزارة اخلارجية الإيطالية
نظام التعاون الياباين الدويل
م�ؤ�س�سة جون الت�سي�س العامة اخلريية
جامعة جون هوبكنز  -كلية الدرا�سات العاملية املتقدمة
جوزيف هول�س  -م�ؤ�س�سة التنمية الدولية
�شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
�شركة كا�شا
�صندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية
�شركة كونيكا مينولتا املحدودة للقباب ال�سماوية
كريتي للزيوت والغاز
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م�ؤ�س�سة القيادة يف �سبيل البيئة والتنمية (ليد الدولية)
جامعة الدول العربية
جمموعة لي�سيكو
مكتبة الكوجنر�س
لنجوامون  -بيت اللغات
جمموعة �شركات لوي�س دريفو�س
لوت�شيانو موروين
دار ماكميالن املحدودة للن�شر
معهد جمدي يعقوب
�شركة املغربي الزراعية
دار علوم الإن�سان
من�سي للب�صريات
جامعة املن�صورة
مايكرو�سوفت
�صندوق دعم امل�شاريع العلمية يف ال�شرق الأو�سط
جامعة م�صر الدولية
جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا
�شركة موبينيل
اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
حممد البيار
حممد حالوة
حممد ن�صري
حممد �سعيد الفار�سي
مون�سانتو وفاين �سيد الدولية
مورافاك
مفيد ق�صبجي
�أكادميية مبارك للعلوم والتكنولوجيا
البنك الأهلي امل�صري
املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
املجل�س القومي لل�شباب
م�ؤ�س�سة املجل�س العلمي
املركز القومي للف�ضاء
جملة «نيت�شر»
جمعية املكتبات الرنويجية
وزارة اخلارجية الرنويجية
�شركة نوفو نوردي�سك للأدوية
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�شركة �أوهريا املحدودة للتقنيات
�صندوق الأوبك للتنمية الدولية
معهد املجتمع املفتوح
ق�صر العلوم باملن�ستري
فاركو للأدوية
�صندوق الأمري كالو�س للثقافة والتنمية
م�ؤ�س�سة قطر
�شركة كومي جويك�سا
�شركة R.S.A. Cosmos
فندق رادي�سون بلو
راندي روبوفيتز �سايتز
ر�شيد حممد ر�شيد
م�ؤ�س�سة راية
مركز البحوث والتنمية
معهد الأبحاث من �أجل التنمية
برنامج البحوث والتنمية واالبتكار يف م�صر
�صندوق الإخوة روكفيلر
�سمري با�سيلي
�شركة �ساينك�سي�س للأدوية
�شركة �سيليجيو�شي
جامعة �سنجور
�شركة �شحفة للأمعاء
�شركة �سيمنز
جامعة �سيناء
�شركة �سكاي �سكان للقباب ال�سماوية
املحتوى الذكي للأنظمة التفاعلية (�سكي�س)
�شركة �سوفت ما�شني
برنامج التنمية الإقليمية جلنوب �سيناء
�شركة �سبيتز
جامعة �ستانفورد
مركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية
االحتاد االئتماين لـ ««Summerland and District
�شركة �سان ميكرو�سي�ستمز
احلكومة ال�سويدية
املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية
جمموعة طلعت م�صطفى
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تليكوم م�صر
اجلمعية امللكية
املركز العلمي بالكويت
مدينة العلوم بتون�س
م�ؤ�س�سة املراكز العلمية برتكيا
كر�سي اليون�سكو لعلوم الأغ�شية التطبيقية اخلا�صة بالبيئة
�شركة يونيليفر
يونيون ماركت
مركز الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
برنامج الأمم املتحدة للبيئة
برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�شرية
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
جامعة فران�سوا رابليه
جامعة نورث لندن
جامعة ال�سالم بكو�ستاريكا
جامعة وي�ستمين�سرت
�شركة فيوليا للخدمات البيئية (�أونيك�س)
�شركة الوطنية
ويلكوم ترا�ست
م�ؤ�س�سة ويكيبيديا
امل�ؤ�س�سة العاملية ملر�ضى ال�سكر
ال�شركة العاملية للن�شر العلمي
�شركة وايث
جامعة ييل
يا�سني من�صور
جمموعة زين
م�ؤ�س�سة زوزا للربجميات

التقرير املحا�سبي

 70مكتبة الإ�سكندرية

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011

التقرير املحا�سبي

مكتبة الإ�سكندرية

71

 72مكتبة الإ�سكندرية

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011

قائمة الإيرادات وامل�صروفات لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونية 2011

الإيرادات
�إيرادات حكومية
اعتمادات مالية مقيدة من وزارة مالية
�إيرادات متنوعة
�إيرادات �أخرى
�إيرادات م�شروعات ممولة
�إيرادات الن�شاط اجلاري
فوائد دائنة
�إيرادات متنوعة
�أرباح ر�أ�سمالية
حمول للمال االحتياطي املمول للأ�صول الثابتة

رقم الهام�ش 2011/6/30
جنيه م�صري

2010/6/30
جنيه م�صري

(128.081.327 )1
1.096.330
129.177.657

110.080.500
872.101
110.952.601

()2
()3
()4
()5

�إجمايل الإيرادات
امل�صروفات
�أجور ومرتبات
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات
فروق عملة
الإهالك
حمول للمال االحتياطي املمول للأ�صول الثابتة
�إجمايل امل�صروفات
فائ�ض الن�شاط اجلاري

()7
()8
()6
()9

12.909.228
7.591.573
18.150.993
8.558.389
0
0
47.210.183
176.387.840
()113.093.257
()57.954.721
()4.153.779
494.343
()45.981.949
45.981.949
()174.707.414
1.680.426

17.793.278
10.548.078
16.875.737
9.530.243
261.024
()261.024
54.747.336
165.699.937
()90.415.121
()66.756.320
()2.500.000
()1.003.255
()48.026.676
48.026.676
()160.674.696
5.025.241

التقرير املحا�سبي
الهوام�ش اخلا�صة بقائمة الإيرادات وامل�صروفات

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

1اعتمادات مالية من وزارة املالية :متثل اعتمادات
من وزارة املالية يف مقابل �أجور ومرتبات وم�صروفات
ت�شغيلية�...إلخ.
�2إيرادات م�شروعات ممولة :متثل املنح املقدمة من م�ؤ�س�سات
دولية وحملية ورجال �أعمال و�أفراد.
�3إيرادات الن�شاط اجلاري :متثل �إيرادات ر�سوم دخول املكتبة
و�إيرادات معار�ض وحفالت وا�شرتاكات.
4فوائد دائنة :متثل العائد من �شهادات ادخار بقيمة 37,127
مليون جنيه م�صري (منح مقيدة) ومن عوائد ودائع و�شهادات
�أخرى.
�5إيرادات متنوعة :متثل �إيجا ًرا وحقوق انتفاع.
6فروق عملة :متثل فروق �إعادة تقييم املعامالت بالعمالت
الأجنبية يف تاريخ امليزانية.
7م�صروفات �إدارية وعمومية :متثل جميع تكاليف الت�شغيل
مثل م�صروفات امل�ؤمترات واملرافق واملعار�ض وال�ضرائب
وال�سفر وغريه.
8خم�ص�صات :تغطي مكاف�آت نهاية اخلدمة للعاملني
وااللتزامات املحتملة وديون م�شكوك يف حت�صيلها.
9الإهالك :ميثل الإهالك املح�سوب للأ�صول التابعة ملكتبة
الإ�سكندرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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امليزانية فى  30يونية 2011
الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�صندوق
ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق
ودائع لأجل
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية  -ق�صرية الأجل
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
خمزون
�إجمايل الأ�صول املتداولة
الأ�صول طويلة الأجل
الأ�صول الثابتة (بال�صايف)
م�شروعات حتت التنفيذ
املقتنيات امل�شرتاة
�أ�صول طويلة الأجل �أخرى (عقد حق ا�ستخدام الدارة الدولية)
(بال�صايف)
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية  -طويلة الأجل
ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية (منح مقيدة)
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
�إجمايل الأ�صول طويلة الأجل
�إجمايل الأ�صول
االلتزامات واملال االحتياطي
االلتزمات املتداولة
خم�ص�صات
موردون
دائنون �شراء �أ�صول ثابتة
ت�أمينات �ضمان �سالمة الأعمال
م�صروفات م�ستحقة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إجمايل االلتزامات املتداولة
املال االحتياطي
منح مقيدة
�إجمايل االلتزامات و املال االحتياطي
احل�سابات الرقابية والنظامية
الهوام�ش املرفقة هي جزء �أ�سا�سي من التقرير املحا�سبي ،يقر�أ معه.
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رقم
الهام�ش

2011/6/30
جنيه م�صري

2010/6/30
جنيه م�صري

()1
()2
()10

13.650.409
44.227.578
12.950.000
70.827.987
16.573.996
12.824.220
100.226.203

10.077.816
38.915.863
0
48.993.679
11.989.390
12.228.133
73.211.202

()6
()7
()8
()9

1.045.676.374
63.159.387
881.920
6.840.824

1.072.147.182
52.781.634
799.196
7.645.627

()10
()3
()11

0
127.370.000
238.750
1.244.167.255
1.344.393.458

12.950.000
127.370.000
238.750
1.273.932.389
1.347.143.591

()12
()13
()14

15.000.000
13.443.948
1.293.188
6.924.423
5.969.271
43.952.028
86.582.858
1.130.440.600
127.370.000
1.344.393.458
113.605.769

11.500.000
11.298.515
786.033
5.969.123
3.036.224
43.611.760
76.201.655
1.143.571.936
127.370.000
1.347.143.591
117.805.141

()4
()5

()15
()16
()17

التقرير املحا�سبي
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الهوام�ش اخلا�صة بامليزانية

)1
)2
)3

)4
)5
)6

)7

)8

1ح�سابات جارية ونقدية بال�صندوق :متثل مبالغ باحل�سابات
اجلارية احلكومية واحل�سابات اجلارية اخلا�صة ،وذلك لت�سوية
فواتري املقاولني ،والر�سوم ،والأموال املحتجزة.
2ودائع الأجل :يتمثل هذا البند يف قيمة ودائع لأجل لدى
البنك التجاري الدويل ت�ستحق خالل فرتة ترتاوح بني
�شهر و�ستة �أ�شهر.
3ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية� :أموال ممنوحة من وزارة
التعاون الدويل وم�ؤ�س�سة قطر واملبلغ الأ�صلي مقيد لفرتة
غري حمددة ،بينما ي�ستخدم العائد لتمويل عدد من الأن�شطة
الت�شغيلية والثقافية.
4مدينون و�أر�صدة مدينة �أخري :ميثل هذا البند م�صاريف
مدفوعة مقد ًما ،و�إيرادات م�ستحقة وح�سابات ال�سلف
للإ�سراع يف القيام بالأعمال.
5خمزون :يتم تقييم املخزون بالتكلفة ،ويتم اتباع املتو�سط
املرجح لت�سعري املن�صرف
6الأ�صول الثابتة :ي�شمل املبلغ �صايف التكلفة التاريخية
للأ�صول م�ضاف �إليه �إ�ضافات الأ�صول خالل العام،
وي�شمل الأر�ض واملباين والكتب وو�سائل االنتقال
والأجهزة الإلكرتونية وغريهاُ .ي�ستخدم �أ�سلوب الق�سط
الثابت حل�ساب الإهالك.
7م�شروعات حتت التنفيذ :يتمثل الر�صيد يف قيمة دفعات
لتطوير ق�صر �أنطونياد�س وخمازن برج العرب و�أنظمة التحكم
يف احلريق وم�شروع مدينة العلوم وم�شروع تطوير الأ�ستوديو
و�سوف يتم �إ�ضافتها �إىل الأ�صول الثابتة حني ت�صبح جاهزة
لال�ستخدام.
8املقتنيات امل�شرتاة :ا�ستثمارات يف املقتنيات واملخطوطات
واللوحات الفنية النادرة ويتم �إعادة تقييمها ب�شكل دوري
من قبل جلنة متخ�ص�صة.

�9 )9أ�صول طويلة الأجل �أخرى (عقد ا�ستخدام �شبكة
االت�صاالت الدولية) :ميثل املبلغ �صايف قيمة حق ا�ستخدام
مكتبة الإ�سكندرية دائرة دولية كاملة لالت�صال.
1010ا�ستثمارات يف �شهادات ادخارية :يتمثل الر�صيد فى
قيمة تكلفة �شهادات ادخارية من البنك التجاري الدويل
ت�ستحق فى  20نوفمرب .2011
1111ا�ستثمارات يف �شركات تابعة:بنا ًء على قرار جمل�س الأمناء
باملوافقة على �إن�شاء ثالث �شركات ملبا�شرة م�صالح مكتبة
الإ�سكندرية يف امل�شروعات التجارية املتعلقة باال�سرتاتيجية
طويلة الأمد اخلا�صة بتعبئة املوارد.
1212خم�ص�صات :يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام
قانونى قائم �أو م�ستدل نتيجة حلدث فى املا�ضي ويكون
من املحتمل �أن يرتتب عنه تدفق ملنافع اقت�صادية يتم
ا�ستخدامها ل�سداد ذلك االلتزام وميكن عمل تقدير موثوق
به ملبلغ االلتزام.
1313موردون :ي�شمل املبلغ ح�سابات م�ستحقة الدفع للموردين
يف تاريخ امليزانية.
1414دائنون �شراء �أ�صول ثابتة :املبالغ امل�ستحقة للمقاولني
وامل�ست�شارين واملوردين الآخرين حليازة �أ�صول ثابتة.
1515دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى :متثل �أر�صدة دائنني م�شروعات
ممولة ،وفائ�ض بنك اال�ستثمار القومي والإيجار املدفوع
مقد ًما و�أر�صدة دائنة �أخرى.
1616املال االحتياطي :متويل حكومي من وزارة املالية لتمويل
امل�شروعات حتت التنفيذ واحل�صول على �أ�صول جديدة
ويت�أثر بناجت الأن�شطة الت�شغيلية و�إهالك الأ�صول الثابتة.
1717احل�سابات الرقابية والنظامية :ت�شمل قيمة املجموعات
النادرة واملخطوطات واملعار�ض الدائمة والقطع الفنية
والتي يتم تقييمها وفقًا للجان فنية متخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل
خطابات ال�ضمان املقدمة من الغري.
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�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
كانت فايزة �أبو النجا �أول امر�أة ت�شغل من�صب وزير الدولة لل�شئون اخلارجية والتعاون الدويل يف م�صر
والعامل العربي وذلك يف عام  .2001ويف عام ُ ،2004عينت وزي ًرا للتعاون الدويل يف م�صر.
وقبل �أن تن�ضم ملجل�س الوزراء امل�صري ،كانت مندوب م�صر الدائم لدى الأمم املتحدة بجنيف
( ،)2001 - 1999ونائب م�ساعد وزير اخلارجية لل�شئون الإفريقية ( ،)1999 - 1997وامل�ست�شار
ال�سيا�سي وامل�ساعد اخلا�ص لأمني عام الأمم املتحدة؛ الدكتور بطر�س بطر�س غايل (.)1996 - 1992
وهي ع�ضو يف عدد من اللجان الوزارية لو�ضع ال�سيا�سات ،وع�ضو اللجنة اال�ست�شارية املعنية
بال�سيا�سات اخلا�صة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
ح�صلت فايزة �أبو النجا على دبلوم يف الإدارة العامة من املعهد الدويل للإدارة العامة بباري�س عام
 ،1977ثم درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة جنيف يف عام .1989
برو�س �آلربت�س عامل بارز يف الكيمياء احليوية .وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س حترير جملة
العلمية ،وهو �أي�ضً ا املبعوث العلمي للواليات املتحدة الأمريكية .وهو �أ�ستاذ فخري يف ق�سم الكيمياء
احليوية والفيزياء احليوية بجامعة كاليفورنيا ب�سان فران�سي�سكو .وهو معروف بكونه �أحد امل�ؤلفني لكتاب
«الأحياء اجلزيئية للخلية» ،الذى ُطبع خم�س مرات.
رئي�سا م�شار ًكا للمجل�س امل�شرتك بني
وخالل الأعوام من � 2005إىل  ،2009كان �آلربت�س ً
رئي�سا للأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات
الأكادمييات .ويف الفرتة من عام  1992حتى  ،2005كان ً
املتحدة الأمريكية.
وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س �أكرث من  25م�ؤ�س�سة غري ربحية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو بالأكادميية الوطنية
للعلوم ،واجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الأوروبية ،والأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون ،والأكادميية
الوطنية للتعليم .وقد ح�صل على  17درجة فخرية و�أكرث من  11جائزة.
وقد ح�صل �آلربت�س على �شهادة يف الكيمياء احليوية مع مرتبة ال�شرف عام  1960من كلية هارفارد،
وعلى درجة الدكتوراه عام  1965من جامعة هارفارد.

فايزة �أبو النجا
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

Science

مهريبان �آلييفا هي �سيدة �أذربيجان الأوىل ،وطبيبة م�ؤهلة .تر�أ�س مهريبان �آلييفا م�ؤ�س�سة «حيدر �آلييف»
التي �أن�شئت يف مايو  .2004وهي ع�ضو املجل�س ال�سيا�سي للحزب الأذربيجاين اجلديد منذ .2004
يف عام  ،2006نالت مهريبان �آلييفا لقب �سفرية النوايا احل�سنة للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم
والثقافة ،كما ُعينت �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة يف عام .2004
يف عام � ،1996أن�ش�أت �آلييفا جملة  Azerbaijan-Irsالتي ت�صدر بثالث لغات (الأذربيجانية
والإجنليزية والرو�سية)؛ وتهدف املجلة لتعزيز الثقافة الأذربيجانية.
وقد نالت مهريبان �آلييفا العديد من اجلوائز؛ منها و�سام ال�شرف الوطني الفرن�سي برتبة �ضابط
( ،)2010و�صليب القائد الأعظم من نوط اال�ستحقاق من اجلمهورية البولندية ( ،)2009وجائزة
حيدر �آلييف ()2009؛ وجائزة منظمة ال�صحة العاملية (.)2007
ح�صلت مهريبان �آلييفا على درجة علمية يف الفل�سفة يف عام .2005

برو�س �آلربت�س
الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

مهريبان �آلييفا

�أذربيجان
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010
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ح�سام بدراوي
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008

رحمة بورقية
املغرب
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

عادل البلتاجي
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011
ح�سام بدراوي هو طبيب م�صري بارز و�سيا�سي معروف .وهو حال ًّيا �أ�ستاذ طب الن�ساء والتوليد بكلية
ويعد رائ ًدا يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة؛ وذلك بف�ضل ر�ؤيته املميزة يف
الطب بجامعة القاهرةّ .
جماالت متويل الرعاية ال�صحية والإدارة وال�سيا�سات.
ير�أ�س ح�سام بدراوي م�ؤ�س�سة النيل بدراوي للتعليم والتنمية ،وهي م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح
تعمل على التنمية الب�شرية يف م�صر .وقد كان �أول رئي�س فخري للمجل�س الوطني امل�صري للتناف�سية.
وهو الآن ع�ضو بعدد من املجال�س واللجان التابعة للعديد من الهيئات احلكومية واملنظمات غري
الهادفة للربح .وقد ر�أ�س جمل�س الأمناء اخلا�ص ب�أع�ضاء �شبكة الربملانيني عن البنك الدويل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا؛ وهي مبادرة قام بها باال�شرتاك مع البنك الدويل (.)2006 - 2003
ح�صل ح�سام بدراوي يف عام  2008على درجة الدكتوراه الفخرية يف العلوم من جامعة
�ساندرالند باململكة املتحدة؛ وذلك تقدي ًرا لعمله البارز يف جمال �إ�صالح التعليم العايل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط .ويعترب ح�سام بدراوي رائ ًدا يف جمال �إ�صالح التعليم يف م�صر.
تعمل رحمة بورقية حال ًّيا رئي�س جامعة ح�سن الثاين املحمدية .وهي بذلك �أول �سيدة يتم تعيينها يف هذا
املن�صب يف �أية جامعة مغربية ،وهي �أول �سيدة تنال ع�ضوية الأكادميية امللكية املغربية.
وهي خبرية بحقوق املر�أة يف املغرب والعامل العربي ،و�أ�ستاذ زائر يف عدد من اجلامعات الأمريكية
والأوروبية والعربية .كانت �أي�ضً ا رئي�س وحدة التدريب والبحوث املعنية باملياه واحل�ضارة خالل
عامي .2002 - 2001
كما �أنها ع�ضو بالعديد من املجال�س واللجان ،ونالت عد ًدا من اجلوائز؛ منها و�سام العر�ش امللكي
( ،)2006وجائزة ال�شرق الأو�سط من جمل�س ال�سكان ،ومكتب �شمال �إفريقيا و�شرق �آ�سيا الإقليمي
( ،)1990وجائزة مايكل كري لأف�ضل ورقة بحثية ،وجمعية درا�سات ال�شرق الأو�سط (.)1988
ونُ�شر لها عدد من الكتب واملقاالت عن دولة املغرب ،وعن الثقافة املغربية والتاريخ واملر�أة
وال�شباب .وقد ح�صلت على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من جامعة مان�ش�سرت باململكة املتحدة.
عادل البلتاجي هو �أ�ستاذ زراعة الأرا�ضي اجلافة بجامعة عني �شم�س بالقاهرة ،ورئي�س املنتدى العاملي
للبحوث الزراعية ،ورئي�س جمل�س البحوث الزراعية والتنمية ،ورئي�س اللجنة الدولية لتنمية الأرا�ضي
اجلافة.
تقلد عادل البلتاجي خالل تاريخه املهني عد ًدا من املنا�صب املتعلقة بالزراعة؛ فقد كان مدير
عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ( ،)2006 - 1995ورئي�س املجل�س العلمي
الفني لندوة ال�ساحل وال�صحراء ( ،)2002 - 1993ورئي�س جمل�س �إدارة مركز البحوث الزراعية
مب�صر ( ،)1995 - 1991ووكيل �أول وزارة ل�شئون ا�ست�صالح الأرا�ضي مب�صر (.)1991 - 1986
وقد ح�صل على ميدالية اال�ستقالل من امللك عبد اهلل الثاين؛ ملك الأردن .وقد كتب و�شارك
يف كتابة �أكرث من  140عم ًال علم ًّيا من�شو ًرا.
ح�صل عادل البلتاجي على درجة الدكتوراه يف "ف�سيولوجيا الإجهاد" يف عام  ،1974من جامعة
ويلز باململكة املتحدة.

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
ه�شام ال�شريف عامل رائد يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف م�صر وال�شرق الأو�سط
والعامل النامي .وي�شغل حال ًّيا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  ،IT Investmentsكما �أنه م�ؤ�س�س
ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة  ،Nile Onlineومفو�ض جلنة البنية التحتية للمعلومات العاملية يف
وا�شنطن .وقد عمل �أ�ستا ًذا يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام .1991
وقد �شارك يف ت�أ�سي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجل�س الوزراء ،كما ر�أ�س جمل�سه
اال�ست�شاري حتى .1999
وهو رئي�س �أو ع�ضو بعدد من املجال�س؛ ومنها املجل�س اال�ست�شاري للمتحف امل�صري ،وجمعية �إنرتنت
م�صر ،ومبادرة الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وجمل�س الرئي�س للعالقات الأمريكية  -امل�صرية.
وقد نال العديد من اجلوائز على امل�ستوى العاملي تقدي ًرا لإجنازاته؛ منها و�سام العلوم والفنون
من الدرجة الأوىل ( ،)1999وجائزة العامل الأوىل يف �أنظمة املعلومات من  ،)1998( SIMوو�سام
الفرو�سية الفرن�سية (.)1991
وقد نال ه�شام ال�شريف درجة الدكتوراه من جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا يف �إدارة الأعمال
والهند�سة.
نينا فيدوروف عاملة جينات وبيولوجيا جزيئية .وهي �أ�ستاذ كر�سي «ويالمان» لعلوم احلياة ،و�أ�ستاذ
كر�سي «�إيفان بو» بق�سم الأحياء ومعاهد هاك لعلوم احلياة ،بجامعة بن�سلفانيا.
كما �أنها م�ست�شار العلوم والتكنولوجيا يف وزارة اخلارجية الأمريكية منذ عام  .2007ويف عام
� ،2003أ�صبحت �أ�ستا ًذا غري مقيم مبعهد �سانتا فيه وع�ضو اللجنة العلمية املوجهة للمعهد.
بالإ�ضافة �إىل �أنها ع�ضو يف العديد من الأكادمييات العلمية وعدد من جمال�س التحرير؛ ومنها
جملة  ،Proceedings of the National Academy of Sciencesوجملة  ،Scienceوجملة  ،Geneوجملة
.Plant Journal
وقد ُكرمت بجائزة العاملة املتميزة املعا�صرة من �أكادميية نيويورك للعلوم ( .)1992ونُ�شر لها كتابان
وعد ٌد من الأوراق يف جمالت علمية.
ح�صلت نينا فيدوروف على درجة الدكتوراه يف البيولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف عام .1972
فالرت فو�ست مدير �شبكة  Globethics.netمنذ عام  ،2008ويحا�ضر يف جامعة لوجانو ب�سوي�سرا يف
مادة االت�صال الدويل.
وهو ع�ضو منتدى الفيدراليات ب�أوتاوا .وهو �أي�ضً ا ع�ضو املجل�س الدويل لإدارة املخاطر بجنيف،
وع�ضو جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة واملعنية بالإدارة العامة ،وع�ضو يف عدد من جمال�س �إدارات
م�ؤ�س�سات �إن�سانية �أخرى.
وقد بد�أ فو�ست العمل يف املجال الدبلوما�سي يف �سوي�سرا عام  .1975كما تقلد عد ًدا من
املنا�صب؛ منها رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام املنتدى الإن�ساين العاملي بجنيف (،)2010 - 2008
ورئي�س جمل�س �إدارة املجل�س احلكومي لتطوير االت�صال باليون�سكو ( ،)2010 - 2008وع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة ( ،)2007 - 2005ورئي�س الوكالة
ال�سوي�سرية للتنمية والتعاون ( ،)2008 - 1993وال�سكرتري العام لوزارة الداخلية (.)1993 -1990
كما نال فو�ست عد ًدا من اجلوائز والأو�سمة .وقد در�س يف جامعة �سان جالن ،ثم ح�صل على
درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة نف�سها.
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ه�شام ال�شريف
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

نينا فيدوروف
الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

فالرت فو�ست
�سوي�سرا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
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هانز فان جنكل
هولندا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

�سوزان �أديل جرينفيلد
اململكة املتحدة
ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

فارتان جريجوريان
�إيران /الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011
يعمل هانز فان جنكل �أ�ستا ًذا للجغرافيا الب�شرية والتخطيط بجامعة �أوتر�شت ،وهو �أي�ضً ا رئي�س
اجلامعة.
وهو ع�ضو �شريف يف جلنة تاريخ الفكر اجلغرايف التابعة لالحتاد اجلغرايف الدويل .وهو �أي�ضً ا ع�ضو
ونائب رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س �أمناء املعهد الآ�سيوي للتكنولوجيا ببانكوك ،وع�ضو املجل�س
احلاكم ملعهد اليون�سكو للتعليم يف جمال املياه يف دلفت ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري الدويل ملعهد
العلوم االجتماعية بالهاي.
رئي�سا خلزانة امل�ؤ�س�سة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل من عام � 1986إىل
وكان ً
رئي�سا جلامعة الأمم املتحدة بطوكيو يف عام .1997
 .1997ثم ُعني ً
وقد �أ�سهم يف العديد من املنظمات الدولية ،ونال عد ًدا من اجلوائز ودرجات الدكتوراه ال�شرفية.
ح�صل هانز فان جنكل على درجة املاج�ستري مع مرتبة ال�شرف من جامعة �أوتر�شت يف عام
 1966يف اجلغرافيا الطبيعية والب�شرية والأنرثوبولوجيا والتاريخ ،ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف
عام  1979يف العلوم االجتماعية.
�سوزان �أديل جرينفيلد عاملة بريطانية ,وكاتبة و�إذاعية وع�ضو مبجل�س ال�شيوخ الربيطاين .وهي �أي�ضً ا
�أ�ستاذ يف علم الأدوية بجامعة �أوك�سفورد؛ ومدير معهد م�ستقبل العقل بكلية جيم�س مارتن للقرن
احلادي والع�شرين.
ويف عام ُ ،2006عينت م�ست�شا ًرا بجامعة هرييوت  -وات يف �إدنربة .وكانت �أول �سيدة حتتل
من�صب مدير املعهد امللكي الربيطاين ،وذلك حتى يناير .2010
وقد كتبت جرينفيلد العديد من الكتب العلمية املب�سطة عن املخ والوعي؛ منها« :الهوية -
البحث عن الهوية يف القرن احلادي والع�شرين» ()2008؛ و«�أبناء الغد :تكنولوجيا القرن احلادي
والع�شرين وت�أثريها على الطريقة التي نفكر ون�شعر بها» (.)2003
وقد �أن�ش�أت ثالث �شركات للأبحاث والتكنولوجيا احليوية هي Synaptica :وBrainBoost
و .Neurodiagnosticsوهي �أي�ضً ا م�ؤ�س�س و�أمني �شبكة «العلم من �أجل الإن�سانية» اخلريية.
وهي م�ست�شار للعديد من اجلهات ،ونالت العديد من الدرجات ال�شرفية.
فارتان جريجوريان هو رئي�س م�ؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك منذ عام  .1997وهو ع�ضو املجل�س
اال�ست�شاري ملركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوما�سية العامة ،ومركز بروكنجز الدوحة ،وهو �أي�ضً ا
ع�ضو جمل�س حترير املو�سوعة الربيطانية ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية الأخرى.
وقد كان العميد امل�ؤ�س�س لكلية الفنون والعلوم بها يف عام  ،1974ثم الرئي�س ال�شرفىللكلية يف
عام  .1978ومن � 1981إىل  ،1989كان جريجوريان رئي�س مكتبة نيويورك العامة .ويف عام ،1989
مت اختياره ليكون رئي�س جامعة براون التي عمل بها حتى .1997
وقد نال العديد من درجات الزمالة ،وعد ًدا من اجلوائز الأكادميية واملدنية التي ت�شمل �أكرث من
�ستني درجة فخرية.
وله العديد من الكتب؛ منها «ظهور �أفغان�ستان احلديثة» ،و«الطريق �إىل الوطن :حياتي و�أوقاتي»،
و«الإ�سالم :ن�سيج ف�سيف�سائي ،ال كيان �أحادي».
ح�صل فارتان جريجوريان على درجة الدكتوراه يف التاريخ والإن�سانيات من جامعة �ستانفورد يف
عام .1964

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
حممد ح�سن هو رئي�س الأكادميية الإفريقية للعلوم ،واملدير التنفيذي لأكادميية العلوم للعامل النامي،
والرئي�س امل�شارك لأمانة هيئة جمال�س الأكادمييات .وكان �أ�ستا ًذا للريا�ضيات وعمي ًدا لكلية العلوم
الريا�ضية يف جامعة اخلرطوم حتى عام .1986
وهو ع�ضو م�ؤ�س�س للأكادميية اللبنانية للعلوم يف لبنان ( ،)2006وع�ضو �شريف ب�أكادميية فل�سطني
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)2005وع�ضو مرا�سل بالأكادميية امللكية البلجيكية لعلوم ما وراء البحار
(.)2001
نال العديد من اجلوائز الدولية ،ون�شر مقاالت يف العديد من املجالت العلمية الدولية املحققة،
و ُن�شِ ر له عدد من الأوراق العلمية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف العامل النامي خا�صة يف �إفريقيا.
ح�صل حممد ح�سن على درجة الدكتوراه يف فيزياء البالزما من جامعة �أوك�سفورد باململكة
املتحدة يف .1974
عبد العزيز حجازي هو رئي�س وزراء م�صر الأ�سبق ،وهو �أي�ضً ا حما�سب قانوين معتمد ومراجع،
وم�ست�شار �إداري يف م�صر والعامل العربي.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ زائر بجامعة عني �شم�س ،وع�ضو باملجال�س اال�ست�شارية لعدد من اجلامعات اخلا�صة.
وهو �أي�ضً ا ع�ضو جمل�س �إدارة املركز العاملي لأبحاث الطاقة بلندن ،ورئي�س لعدد من املنتديات الثقافية
يف م�صر والأردن ،ورئي�س االحتاد العام للمنظمات غري احلكومية يف م�صر.
كان نائ ًبا لرئي�س الوزراء ووزي ًرا للمالية واالقت�صاد والتجارة اخلارجية ()1974؛ ووزي ًرا للخزانة
واملالية والتنمية الإدارية ()1973 - 1968؛ وعميد كلية التجارة بجامعة عني �شم�س (- 1966
.)1968
كما ح�صل على عدد من اجلوائز املحلية والدولية .وقد قام بكتابة عدد من الأعمال يف جمال
االقت�صاد واملالية ،كما �شارك يف كتابة كتب �أخرى يف نف�س املجاالت.
وقد نال عبد العزيز حجازي درجة الدكتوراه يف التجارة من جامعة برمنجهام باململكة املتحدة
يف عام .1951
مايكل كيلر هو مدير مكتبة �أيدا جرين اجلامعية .ح�صل كيلر يف عام  1994على من�صبه احلايل
كمدير ملكتبة اجلامعة ومدير موارد املعلومات الأكادميية .ويف عام  ،1995قام بت�أ�سي�س وتر�أَّ�س دار ن�شر
 .HighWire Pressويف �إبريل ُ ،2000ع نِّي يف وظيفة مماثلة مبطبعة جامعة �ستانفورد.
وهو �أ�ستاذ زائر بالأكادميية ال�صينية للعلوم ،والزميل الرئا�سي الأول ملجل�س موارد املكتبات
واملعلومات .كما �أنه ع�ضو يف املجل�س اخلا�ص بتكامل بيانات الأبحاث التابع للمجل�س الوطني
للبحوث العلمية بالأكادميية الوطنية للعلوم؛ والرئي�س امل�شارك للمجموعة ذات االهتمام اخلا�ص
باحلفظ والأر�شفة التي ت�شارك يف رعايتها وت�شغيلها �شركة  Sun Microsystemsوجامعة �ستانفورد .وهو
�أي�ضً ا م�ست�شار اللجنة اال�ست�شارية ملكتبة الأبحاث مبخترب لو�س �أالمو�س الوطني منذ  ،2005ورئي�س
اللجنة التنفيذية الحتاد املكتبات الرقمية الوطني منذ .2002
ح�صل مايكل كيلر على البكالوريو�س من كلية هاميلتون عام  ،1967ودرجة املاج�ستري يف علم
املو�سيقى عام  ،1970ثم درجة املاج�ستري يف علوم املكتبات من جامعة والية نيويورك عام .1972
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حممد ح�سن
ال�سودان
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

عبد العزيز حجازي
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

مايكل كيلر
الواليات املتحدة الأمريكية
ع�ضو اعتبا ًرا من 2007
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منري نعمة اهلل
م�صر
ع�ضو اعتبا ًرا من 2006

كازوو �أوجورا
اليابان
ع�ضو اعتبا ًرا من 2011

برونو را�سني
فرن�سا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2009

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011
ملنري نعمة اهلل اهتما ٌم كبري بالبيئة .وهو م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة نوعية البيئة الدولية لال�ست�شارات
التنموية؛ وهي م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست عام  ،1981وتقدم خدماتها يف ثالثة جماالت رئي�سية:
ال�سيا�سات وا َحل ْوكمة ،والبيئة واملوارد الطبيعية ،وتطوير امل�ؤ�س�سات ومتويل امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة .ويتم تقدمي خم�س خدمات لدعم هذه املجاالت الثالثة وهي :البحث االجتماعي
االقت�صادي ،وخدمات ا�ست�شارية يف جمال الإدارة ،والإدارة البيئية والت�صميم ،و�إدارة املوارد
الزراعية ،والإعالم واالت�صال.
وتهدف �شركة توعية البيئة الدولية �إىل الإ�سهام يف تنمية وتطوير �إفريقيا وال�شرق الأو�سط من
خالل �إحداث حت�سينات م�ستدامة يف الأحوال املعي�شية ل�شعوب املنطقة.
وقد ح�صل منري نعمة اهلل على �شهادتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية من
جامعة وي�سكون�سن  -مادي�سون يف عامي  1970و .1971وح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صحة
البيئية و�إدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك عام .1976
كازوو �أوجورا هو رئي�س م�ؤ�س�سة اليابان منذ �أكتوبر  .2003وقد تقلد منذ  1962عد ًدا من املنا�صب
بوزارة اخلارجية اليابانية؛ ومنها مدير عام �إدارة ال�شئون الثقافية ،ومدير عام مكتب ال�شئون
االقت�صادية ،وم�ساعد نائب الوزير لل�شئون اخلارجية.
وكان �أوجورا �سف ًريا فوق العادة ومفو�ضً ا لفيتنام ( ،)1995/1994وكوريا اجلنوبية (- 1997
 ،)1999وفرن�سا ( .)2002 - 1999وبعد تقاعده يف نوفمرب  ،2002عمل �أوجورا يف من�صب باحث
زائر يف املعهد الوطني لتطوير الأبحاث و�أ�ستاذ زائر بجامعة �أوياما جاكوين.
كازوو �أوجورا له �إ�صدارات باللغة اليابانية؛ من �ضمنها «التمرد على العوملة» ( ،)2004و«�شيجريو
يو�شيدا يبحث عن قلبه» ( ،)2003و«كرامة ال�صني وكربياء اليابان» ( ،)2001و«�إيلي زو يف باري�س»
()1992؛ والذي نال جائزة �شيجريو يو�شيدا ومتت ترجمة �أجزاء منه �إىل اللغة ال�صينية.
تخرج كازوو �أوجورا يف كلية احلقوق بجامعة طوكيو يف  ،1962ويف كلية االقت�صاد بجامعة
كامربدج يف .1964
رئي�سا ملكتبة فرن�سا الوطنية يف �إبريل عام
برونو را�سني هو م�سئول فرن�سي وكاتب بارز .وقد �أ�صبح ً
 ،2007ثم �أعيد تعيينه يف �إبريل .2010
تقلد عد ًدا من املنا�صب؛ فكان مدي ًرا للعاملني بتخطيط ال�سيا�سات بوزارة ال�شئون اخلارجية،
ورئي�سا للوزراء (- 1995
وم�ست�شار �آالن جوبيه يف فرتة عمله وزي ًرا للخارجية (ً ،)1995 - 1993
رئي�سا ملجل�س م�ؤ�س�سة الأبحاث الإ�سرتاتيجية ،وهي �أكرب
 .)1997ومنذ عام  ،2001عمل را�سني ً
رئي�سا للمجل�س الأعلى للتعليم.
مركز للبحث العلمي يف فرن�سا .كما ُعني يف ً 2003
برونو را�سني له �ست روايات نال بع�ضها جوائز �أدبية ،وله �أي�ضً ا عدد كبري من املقاالت املتعلقة
بال�شئون اخلارجية وال�سيا�سات الثقافية .وقد ح�صل يف عام  2008على نوط ال�شرف برتبة �ضابط.
در�س را�سني يف مدر�سة الأ�ساتذة العليا وتخ�ص�ص يف الأدب الكال�سيكي ،كما در�س يف معهد
العلوم ال�سيا�سية يف باري�س والكلية الوطنية للإدارة.

�أع�ضاء ب�صفتهم ال�شخ�صية
رئي�سا جلمهورية بنني يف الفرتة من � 1991إىل  ،1996وهو �أول قائد مدين يف
كان ني�سيفور �سوجلو ً
تاريخ القارة الإفريقية يتم انتخابه دميقراط ًّيا .وقد لعب دو ًرا ن�ش ًطا يف ال�شئون الدولية كرئي�س للجماعة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا.
يف عام  ،2002ان ُتخِ ب �سوجلو ملن�صب عمدة مدينة كوتونو ،و�أعيد انتخابه يف عام .2008
وكان وزير املالية جلمهورية بنني ملدة خم�س ع�شرة �سنة ،بداي ًة من عام  ،1963ثم �أ�صبح وزي ًرا
لالقت�صاد واملالية .وفيما بعد� ،أ�صبح املدير التنفيذي للبنك املركزي لدول �إفريقيا الغربية ،ثم املدير
التنفيذي ملجل�س �إدارة البنك الدويل يف 1979؛ حيث �أطلق جمهودات البنك بهدف تعزيز التنمية
االقت�صادية جنوب ال�صحراء الإفريقية الكربى .كما لعب دو ًرا كب ًريا يف ت�أ�سي�س بنوك التنمية
الإفريقية.
تلقى ني�سيفور �سوجلو تعليمه يف فرن�سا ،وح�صل على درجات يف الأدب الفرن�سي ،وكذلك
القانون اخلا�ص والعام.
جونار �ستال�سيت هو الأ�سقف الفخري ملدينة �أو�سلو .وهو حال ًّيا ع�ضو اللجنة التنفيذية للتجمع العاملي
للأديان من �أجل ال�سالم ،ورئي�س اجلل�سات امل�شارك للمجل�س الأوروبي للقادة الدينيني التابع
للتجمع .ومنذ عام  ،2006كان �ستال�سيت مبعوث الرنويج اخلا�ص لعملية ال�سالم يف �شرق تيمور.
وهو رئي�س املنتدى امل�ؤقت رفيع امل�ستوى يف مايامنار.
وكان �أ�سقف �أو�سلو يف كني�سة الرنويج خالل الأعوام من � 1998إىل  ،2005كما كان �سكرتري
عام االحتاد العاملي للكنائ�س اللوثرية من عام � 1985إىل  ،1994وكان ع�ض ًوا باللجنة الرنويجية جلائزة
نوبل لل�سالم مرتني ،من  1985حتى  ،1990ومن  1994حتى .2003
جونار �ستال�سيت له عدد من الكتب ،كما نال العديد من الأو�سمة الدولية .وقد تخرج يف مدر�سة
الالهوت الرنويجية يف �أو�سلو ،ونال درجة "مر�شح الالهوت" الدينية يف عام  .1961ودر�س الالهوت
يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا .وهو يحمل عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية يف الالهوت
والقانون.
يعمل �سمو الأمري احل�سن بن طالل حال ًّيا مع منظمات �أمريكية غري حكومية يف برنامج «�شركاء يف
الإن�سانية» ،الذي ي�سعى �إىل �إقامة �أن�شطة تهدف �إىل حت�سني التفاهم وبناء عالقات �إيجابية بني العامل
الإ�سالمي والواليات املتحدة.
ويف مار�س  ،2009وافق �سمو الأمري على رئا�سة جمل�س التكامل املنبثق عن حتالف امل�شاعات
العاملية  .Global Commonsويف يونية  ،2003مت انتخاب �سمو الأمري ك�أحد اخلرباء الإقليميني
اخلم�س ملجموعة اخلرباء امل�ستقلني املُعينة من قِبل الأمني العام للأمم املتحدة لتطبيق �إعالن وبرامج
عمل امل�ؤمتر العاملي �ضد التفرقة العن�صرية واخلوف من الآخر ،والتع�صب املرتبط بهما ،وذلك يف مدينة
ديربان بجنوب �إفريقيا.
رئي�سا للجنة
وهو ع�ضو ورئي�س لعدد من اللجان واملنظمات الدولية .وقد عمل �سمو الأمري ً
اال�ست�شارية اخلا�صة بال�سيا�سات مبنظمة ا ِمل ْلكية الفكرية العاملية من � 1999إىل  ،2002كما كان ع�ض ًوا
ملجل�س مركز اجلنوب من � 2001إىل .2006
وقد نال العديد من اجلوائز والأو�سمة والدرجات ال�شرفية املحلية والدولية ،وله �سبعة كتب.
نال �سمو الأمري احل�سن بن طالل البكالوريو�س يف الدرا�سات ال�شرقية و�أتبعها بدرجة املاج�ستري.
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ني�سيفور ديودونيه �سوجلو
بنني
ع�ضو اعتبا ًرا من 2011

جونار �ستال�سيت
الرنويج
ع�ضو اعتبا ًرا من 2007

الأمري احل�سن بن طالل
الأردن
ع�ضو اعتبا ًرا من 2008
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فايرا فايكي فرايبريجا
التفيا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2011

فيديريكو مايور زاراجوزا
�إ�سبانيا
ع�ضو اعتبا ًرا من 2010

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011
فايرا فايكي فرايبريجا هي الرئي�س ال�ساد�س جلمهورية التفيا ،و�أول �سيدة تتقلد مثل هذا املن�صب
يف �أوروبا ال�شرقية .وهي �أ�ستاذة جامعية وعاملة متعددة التخ�ص�صات ،وتعمل بن�شاط يف جمال خدمة
املجتمع.
وخالل من�صبها كرئي�س جلمهورية التفيا يف الفرتة من عام � 1999إىل  ،2007عملت فرايبريجا
جاهد ًة حل�صول التفيا على ع�ضوية االحتاد الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي .ويف دي�سمرب ،2007
ن ُِّ�صبت نائ ًبا لرئي�س جمموعة التفكري يف امل�ستقبل طويل املدى لالحتاد الأوروبي .ويف عام ،2005
�أ�صبحت املبعوث اخلا�ص ب�ش�أن �إ�صالح الأمم املتحدة.
وقد تقلدت عد ًدا من املنا�صب الهامة يف منظمات حملية ودولية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من اللجان
الكندية احلكومية وامل�ؤ�س�سية والأكادميية ومتعددة التخ�ص�صات.
�أ�صدرت فايرا فايكي فرايبريجا �أحد ع�شر كتابًا والعديد من املقاالت ،بالإ�ضافة �إىل املحا�ضرات
املمتدة .وقد ح�صلت على البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري يف علم النف�س من جامعة تورنتو ،ودرجة
الدكتوراه يف علم النف�س التجريبي من جامعة ماكجيل مبونرتيال.
فيديريكو مايور زاراجوزا هو عامل و�سيا�سي �إ�سباين ،وهو حال ًّيا رئي�س م�ؤ�س�سة ثقافة ال�سالم ،التي
�أن�ش�أها يف  .1999كما �أنه ع�ضو املجل�س ال�شريف للعقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف ،والرئي�س
ال�شريف لأكادميية ال�سالم.
رئي�سا للمجموعة رفيعة امل�ستوى لتحالف
ويف عام  ،2005قام الأمني العام للأمم املتحدة بتعيينه ً
احل�ضارات ،وهو من�صب �شغله حتى نوفمرب  ،2006حني قدمت املجموعة تقريرها الأخري يف
�إ�سطنبول.
وقد تقلد العديد من املنا�صب الهامة؛ منها مدير عام باليون�سكو ( ،)1999 – 1987وع�ضو
الربملان الأوروبي ( ،)1987ووزير التعليم والعلوم باحلكومة الإ�سبانية ( ،)1982 -1981ونائب
املدير العام باليون�سكو (.)1978
وبالإ�ضافة �إىل عدد من املواد العلمية املن�شورة لزاراجوزا ،ف�إن له �أربعة دواوين �شعرية من�شورة
وعد ًدا من الكتب املحتوية على مقاالت .وقد ح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة من جامعة
كومبلوتن�س مبدريد يف .1958

املجل�س اال�ست�شاري

حمام د�ستوري م�صري و�سيا�سي وعامل �إ�سالمي .وله �إ�سهامات كبرية يف
�أحمد كمال �أبو املجد هو ٍ
وحمام ممار�س يف جماالت القانون
الفل�سفة الإ�سالمية املعا�صرة .وهو �أ�ستاذ القانون بجامعة القاهرةٍ ،
الد�ستوري والإداري ،وع�ضو الأكادميية امللكية املغربية ،ومعهد البحوث الإ�سالمية بالأزهر ،وع�ضو
املجل�س القومي للمر�أة .وكان نائب الرئي�س الأ�سبق للمجل�س القومي حلقوق الإن�سان ،كما كان وزي ًرا
للمعلومات.
يف عام  ،2001مت اختياره للم�شاركة يف كتابة وثيقة اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة بعنوان
«ر�أب ال�صدع :حوار احل�ضارات» .وله كتب ومقاالت عديدة حول فل�سفة القانون ،والقانون الد�ستوري،
والإ�صالحات الإ�سالمية منها« :احلوار ال املواجهة ،ور�ؤية �إ�سالمية معا�صرة».
و�أحمد كمال �أبو املجد من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2007
مارتي �أتي�ساري هو رئي�س فنلندا ال�سابق ( )2000-1994واحلائز على جائزة نوبل لل�سالم،
والدبلوما�سي والو�سيط بالأمم املتحدة.
وبعد انتهاء خدمته� ،أن�ش�أ منظمة ُعرفت مببادرة �إدارة الأزمات ،وهو الآن رئي�س جمل�س �إدارتها.
وخالل الثالثني عا ًما املا�ضية ،عمل مع الأمم املتحدة يف عد ٍد من الق�ضايا؛ منها م�س�ألة ناميبيا والعراق
والقرن الإفريقي وكو�سوفو .كما يعمل مبجال�س العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية.
يف �أكتوبر  ،2008نال �أتي�ساري جائزة نوبل لل�سالم ،كما نال درجة علمية فخرية من يونيفر�سيتي
كوليدج بلندن ،وجائزة فليك�س هوفوت بوانيي ( )Félix Houphouët-Boignyمن اليون�سكو يف عام
 ،2007وجائزة جيمز ويليام فولربايت للتفاهم الدويل يف عام 2000؛ وذلك تقدي ًرا لعمله يف جمال
ال�سالم يف بع�ض �أكرث املناطق ا�ضطرابًا يف العامل.
ومارتي �أتي�ساري من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2007وقد
تخرج يف جامعة �أولو بفنلندا يف عام .1959
�آ�سيا بن �صالح علوي هي ال�سفري املتجول مللك املغرب ،وهي �أي�ضً ا ذائعة ال�صيت يف جمال قانون
االقت�صاد الدويل وخبرية يف الأمن الغذائي والدرا�سات الإ�سرتاتيجية ومنطقة البحر املتو�سط .وتعمل
�آ�سيا بن �صالح علوي يف عد ٍد من اللجان املعنية بال�سالم يف ال�شرق الأدنى ،ويف عدد من جمال�س
الأمناء اخلا�صة مبنظمات وخاليا تفكري دولية.
وهي �أ�ستاذ القانون الدويل ,ومدير الدرا�سات مبركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية بجامعة حممد
اخلام�س يف الرباط.
وقد كتبت بتو�سع يف مو�ضوعات متنوعة ,ولها العديد من الكتابات؛ منها« :التغري املناخي والأمن
الغذائي العربي» ( )2010و«الأمن العاملي ،والأزمة املالية والأمن الغذائي» (.)2009
وكانت �آ�سيا بن علوي ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2004إىل .2009

�أحمد كمال �أبو املجد

م�صر

مارتي �أتي�ساري

فنلندا

�آ�سيا بن �صالح علوي

املغرب
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عبد اللطيف احلمد

الكويت

لوردي�س �أريزبي

املك�سيك
ع�ضو اعتبا ًرا من 2005

حنان ع�شراوي

فل�سطني

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011
عبد اللطيف احلمد هو املدير العام امل� ِّؤ�س�س ل�صندوق الكويت للتنمية ،وعميد جمهودات التنمية
رئي�سا ملجل�س �إدارة ال�صندوق العربي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية واملدير
العربية .ويعمل حال ًّيا ً
التنفيذي له ،وذلك منذ عام  .1985وهو ع�ضو يف العديد من املجال�س اخلا�صة بجهات معنية بالتعليم
العايل والبحوث ،وله العديد من الأوراق العلمية يف الق�ضايا املالية واالقت�صادية وم�شكالت التنمية.
وقد كان رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة عمل خا�صة ببنوك التنمية متعددة الأطراف .وكان وزي ًرا
للمالية يف احلكومة الكويتية من عام � 1981إىل  .1983وخالل هذه الفرتة ،ر�أ�س االجتماعات
ال�سنوية بالبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل .وخالل الأعوام من  1961حتى  1981كان املدير
العام لل�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية.
وعبد اللطيف احلمد من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل
 .2007وقد تخرج يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا ،وكانت درا�سته العليا يف ال�شئون الدولية
بجامعة هارفارد.
لوردي�س �أريزبي متخ�ص�صة يف علم الأنرثوبولوجيا االجتماعية .وهي الآن �أ�ستاذ باحث يف املركز
الإقليمي للدرا�سات املتعددة بجامعة املك�سيك الوطنية امل�ستقلة.
وهي ع�ضو جلنة �سيا�سات التنمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها من�سقة جلنة تخطيط البحث العلمي ،ورئي�س جمل�س معهد �أبحاث الأمم املتحدة للتنمية
االجتماعية منذ عام .2006
وقد تقلدت عد ًدا من املنا�صب الدولية البارزة ،ونالت العديد من اجلوائز الدولية .ولها جائزة با�سمها
متُنح كل عامني من اجلمعية الأنرثوبولوجية الأمريكية.
لها ثمانية كتب من�شورة يف جمال الأبحاث .وهي ع�ضو جمال�س حترير �سبع جمالت متخ�ص�صة يف
كولومبيا واملك�سيك واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية .وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة
الإ�سكندرية من عام � 2005إىل .2010
ح�صلت لوردي�س �أريزبي على درجة املاج�ستري يف علم الأنرثوبولوجيا من املدر�سة الوطنية
للأنرثوبولوجيا والتاريخ يف عام  ،1970ثم درجة الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية من كلية لندن
لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف عام .1975
حنان ع�شراوي وا�ضعة قوانني ونا�شطة �سيا�سية وباحثة �أكادميية فل�سطينية .وهي م� ِّؤ�س�سة ورئي�سة
املبادرة الفل�سطينية لتعزيز احلوار العاملي والدميقراطية (مفتاح) ،وع�ضو جمل�س �أمناء معهد الدرا�سات
الفل�سطينية.
وهي ع�ضو بحزب الطريق الثالث .ويف الفرتة من عام  1996حتى � ،1998شغلت من�صب وزير
ال�سلطة الفل�سطينية للتعليم العايل والبحث .ومن عام  1993حتى  ،1995ر�أ�ست ع�شراوي اللجنة
التح�ضريية للجنة امل�ستقلة الفل�سطينية للدفاع عن احلقوق املدنية يف القد�س .ومن عام  1991حتى
 ،1993كانت املتحدث الر�سمي للبعثة الفل�سطينية لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وع�ضو جلنة
القيادة والإر�شاد واللجنة التنفيذية للبعثة.
نالت عد ًدا من جوائز ال�سالم وحقوق الإن�سان والدميقراطية الدولية والدرجات الفخرية .وكانت
من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
ح�صلت حنان ع�شراوي على اللي�سان�س ودرجة املاج�ستري يف الأدب من اجلامعة الأمريكية
ببريوت .وح�صلت على درجة الدكتوراه يف �أدب الع�صور الو�سطى والأدب املقارن من جامعة
فريجينيا.

املجل�س اال�ست�شاري
جاك �أتايل هو �أ�ستاذ وكاتب فرن�سي .وهو ع�ضو جمل�س الدولة الفرن�سي الفخري ،وي�شغل حال ًّيا
من�صب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة A&A؛ وهي م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية دولية مقرها باري�س خمت�صة
بالتكنولوجيا اجلديدة .وهو �أي�ضً ا م� ِّؤ�س�س ورئي�س �شركـــة  .PlaNet Financeكما �أنه كاتب عمود
يف جملة .L'Express
وجاك �أتايل من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2002
وهو �أي�ضً ا ع�ضو الأكادميية العاملية للثقافات.
�أ�س�س جاك �أتايل ور�أ�س البنك الأوروبي للبناء والتنمية يف لندن من عام � 1991إىل  .1993وكان
امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س اجلمهورية الفرن�سي من عام � 1981إىل  .1991و�أ�س�س منظمة «العمل من
�أجل مكافحة اجلوع» يف عام  ،1980والربنامج الأوروبي «يوريكا».
وقد نال عد ًدا من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات الأجنبية ،وله �أربعون كتابًا؛
وقد ُترجمت �إىل �أكرث من ع�شرين لغة.
ح�صل على درجة الدكتوراه يف االقت�صاد .ودر�س يف كلية الهند�سة ،ومعهد املعادن ،ومعهد
الدرا�سات ال�سيا�سية ،وكلية الإدارة الوطنية.
مارجريت كاتلي كارل�سون موظفة يف احلكومة الكندية ,ورئي�س جمل�س الأمن املائي التابع
للمنتدى االقت�صادي العاملي ،وجلنة املراقبة اال�ست�شارية ملجموعة ،Group Suez Environment
وال�شبكة الكندية للمياه ،واملجل�س اال�ست�شاري لأمني عام الأمم املتحدة ،ومنتدى روزنربج .وهي
�أي�ضً ا رئي�س �شراكة املياه العاملية ،ورئي�س جمل�س ال�صندوق العاملي لتنوع املحا�صيل ،وع�ضو جمل�س
�إدارة املجل�س الدويل لتطوير الأ�سمدة ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري جلائزة الغذاء العاملية ،وم�ؤ�س�سة
.Syngenta
كما ر�أ�ست جمعية  CABIوجمل�س �إدارة املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة .ويف عام
ُ ،1984ع ِّينت يف جمل�س املحافظني اخلا�ص مبركز �أبحاث التنمية الدولية.
وهي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2007
نالت مارجريت كاتلي كارل�سون لي�سان�س الآداب من جامعة كولومبيا الربيطانية عام .1966
مايكل ت�شرينيا باحث �أكادميي وعامل �أنرثوبولوجيا تطبيقية .وهو حال ًّيا �أ�ستاذ �أبحاث الأنرثوبولوجيا
والعالقات الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن .كما �أنه م�ست�شار اجتماعي �أول ملنظمة Global
 ،Environment Facilityوالأ�ستاذ الفخري لدرا�سات �إعادة التوطني والدرا�سات االجتماعية يف جامعة
هوهاي يف ناجنينج بال�صني .وهو حال ًّيا ع�ضو جمل�س �إدارة منظمة  PACTبالواليات املتحدة الأمريكية.
كان ت�شرينيا ع�ض ًوا يف اللجنة اال�ست�شارية الفنية وجمل�س العلوم اخلا�ص باملجموعة اال�ست�شارية
للبحوث الزراعية الدولية ( .)2003-1988ويف عام  ،1991ان ُتخِ َب يف �أكادميية العلوم برومانيا .كما عمل
م�ست�شا ًرا لل�سيا�سة االجتماعية ،وق�ضايا �إعادة توطني ال�سكان الثقافية واملتعلقة بالفقر ملنظمات دولية؛ منها:
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وبنك التنمية الآ�سيوي ،واملجموعة
اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية ،ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ،ومنظمات �أخرى .وان ُتخب
ت�شرينيا للعمل يف عدد من املنظمات املعنية بالعلوم االجتماعية الوطنية والدولية ،كما ان ُتخب م�ست�شا ًرا
لالحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة ومواردها ،ومنظمات �أخرى غري ربحية وغري حكومية.
نال ت�شرينيا جائزة �سولون كيمبال لل�سيا�سة العامة والأنرثوبولوجيا التطبيقية ،وجائزة بروني�سالف
مالينوف�سكي.
كان ت�شرينيا ع�ض ًوا مبجل�س الأمناء مبكتبة الإ�سكندرية من عام � 2003إىل  .2008وهو حا�صل على
درجة الدكتوراه يف علم االجتماع والفل�سفة االجتماعية.
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جاك �أتايل

فرن�سا

مارجريت كاتلي كارل�سون

كندا

مايكل ت�شرينيا

رومانيا /الواليات املتحدة الأمريكية
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�أمربتو �إيكو

�إيطاليا

فاروق الباز

م�صر

فيجديز فينبوجادوتري

�آي�سلندا

�أمربتو �إيكو عامل �إيطايل متخ�ص�ص يف جماالت الع�صور الو�سطى ,وال�سيموطيقا .وهو �أي�ضً ا فيل�سوف
وناقد �أدبي وروائي .وهو رئي�س  Scuola Superiore di Studi Umanisticiبجامعة بولونيا ،والزميل
الفخري لكلية كيلوج بجامعة �أك�سفورد .وقد اختارته جملة  Prospectباالنتخاب كثاين �أهم مائة مفكر
لعام .2005
وله �أكرث من خم�س وع�شرين رواية؛ منها «ا�سم الوردة» ( ،)1980و«بندول فوكو» ( .)1988وقد
ن�صو�صا �أكادميية وكتب �أطفال ،والعديد من املقاالت .و�شارك �إيكو يف �إن�شاء املجلة الإيطالية
كتب �أي�ضً ا ً
ذائعة ال�صيت  Versus: Quaderni di studi semiotici VSيف جمال ال�سيموطيقا.
و�أمربتو �إيكو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2002
يعمل فاروق الباز حال ًّيا مدير مركز اال�ست�شعار عن ُبعد .وهو �أ�ستاذ باحث يف �أق�سام الآثار وهند�سة
الكهرباء واحلا�سب الآيل بجامعة بو�سطن.
وهو �أي�ضً ا ع�ضو جلنة ت�سمية املواقع القمرية التابعة لالحتاد الفلكي الدويل .كما �أنه رئي�س اجلمعية
العربية لأبحاث ال�صحراء وزميل اجلمعية الأمريكية لتطوير العلوم ،واجلمعية امللكية الفلكية (لندن)،
ونادي امل�ستك�شفني ،واجلمعية اجليولوجية ب�أمريكا.
ر�أ�س فاروق الباز ,وكان ع�ض ًوا مبجال�س الإدارات اخلا�صة بالعديد من اللجان وامل�ؤ�س�سات .ونال
العديد من الدرجات ال�شرفية ،وح�صل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية؛ منها :جائزة �إجناز
�أبوللو من وكالة نا�سا.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2005
وقد �أمت درا�سته اجلامعية يف اجليولوجيا والكيمياء يف جامعة عني �شم�س عام  ،1958ثم ح�صل
على درجة املاج�ستري من جامعة مي�سوري عام  ،1961ثم على درجة الدكتوراه يف اجليولوجيا من
اجلامعة نف�سها عام .1964
فيجديز فينبوجادوتري هي الرئي�س الرابع جلمهورية �آي�سلندا من عام � 1980إىل  ،1996وكانت �أول
رئي�سا لدولة د�ستورية.
�سيدة يف العامل ُت ْن َتخب ً
وهي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،والع�ضو ال�شريف جلمعية حقوق املر�أة يف �آي�سلندا .وكانت
من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل .2002
وقد كانت من م�ؤ�س�سي جمعية «�أنقذ الأطفال» يف �آي�سلندا ،والرئي�س الأول للجنة العاملية
لأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا باليون�سكو من عام � 1997إىل  ،2001والع�ضو امل� ِّؤ�س�س
ملجل�س الن�ساء القائدات يف العامل يف عام .1996
نالت العديد من اجلوائز ،وح�صلت على عدد من درجات الدكتوراه الفخرية من عدد من
اجلامعات الدولية.
در�ست فيجديز فينبوجادوتري الأدب وامل�سرح بجامعتي جرينوبل وال�سوربون يف باري�س ،ودر�ست
تاريخ امل�سرح بجامعة كوبنهاجن .كما تخ�ص�صت يف الأدب الإجنليزي والفرن�سي مع اهتمامها
بامل�سرح .وح�صلت على درجة علمية يف الدرا�سات الرتبوية.

املجل�س اال�ست�شاري
بريان كيث فوليت �أ�ستاذ متطوع يف ق�سم علوم احليوان بجامعة �أك�سفورد ،ورئي�س منتدى العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات اال�ست�شاري التابع للحكومة الربيطانية .وقد ح�صل على لقب
فار�س يف عام  1992لعمله يف جمال العلوم.
وكان رئي�س ق�سم احليوان بجامعة بري�ستول من عام � 1978إىل  .1993كما كان �سكرتري اجلمعية
امللكية (�أكادميية العلوم الربيطانية) لل�شئون البيولوجية من عام � 1987إىل  ،1993و�شغل من�صب
نائب م�ست�شار جامعة وورويك من عام � 1993إىل عام .2001
ر�أ�س فوليت وكالة التدريب والتنمية للمدار�س التابعة للحكومة الربيطانية ،وكان م�سئو ًال عن
تدريب املعلمني يف اململكة املتحدة من عام � 2003إىل  ،2009كما كان رئي�س املجل�س الربيطاين
للفنون وبحوث الإن�سانيات من عام � 2001إىل .2007
ونُ�شر له �أكرث من  300ورقة علمية عن ال�ساعات البيولوجية والتكاثر املو�سمي .وكان كيث فوليت
من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2004
ح�صل كيث على البكالوريو�س يف الكيمياء احليوية من جامعة بري�ستول يف عام  ، 1960ثم
ح�صل على درجة الدكتوراه يف علم الأدوية يف عام  1964من اجلامعة نف�سها.
يعمل هانز بيرت جيه حال ًّيا رئي�س امل�ؤ�س�سة الأوروبية للتعاون بني املكتبات واملدير الفخري ملكتبة
فورتيمبريجي�ش الوطنية واجلامعية يف �شتوجتارت .وهو ع�ضو مبفو�ضية اليون�سكو الدولية لإحياء مكتبة
الإ�سكندرية القدمية.
وقد تقلد عدة منا�صب يف مكتبات �أملانية وجمعيات ومعاهد �أدبية ،بالإ�ضافة �إىل منظمات دولية،
وهو �أي�ضً ا رئي�س االحتاد الدويل للمكتبات ( .)1991–1985كما �أ�سهم يف حترير دوريات حملية
ودولية.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2006
در�س هانز بيرت جيه التاريخ والعلوم ال�سيا�سية والأدب الإجنليزي يف جامع َتي فرانكفورت
وبري�ستول .وتعلم علوم املكتبات وتلقى تدريبه مبكتبة مدينة وجامعة فرانكفورت ،وبكلية علوم
املكتبات يف كولونيا..
طاهر بن جلون �شاعر وكاتب مغربي .وعلى الرغم من �أن العربية هي لغته الأم ،ف�إنه �أحد �أعظم
الكتاب املعا�صرين باللغة الفرن�سية.
ح�صل طاهر بن جلون على العديد من اجلوائز؛ منها :جائزة جونكور عن روايته «الليلة املقد�سة»
يف عام  ،1987وجائزة  IMPAC Dublinالأدبية عن روايته «الغياب املبهر لل�ضوء» يف يوليو ،2004
وجائزة  Prix Ulysseعن جممل �أعماله يف عام  ،2005وجائزة خا�صة« :ال�سالم وال�صداقة بني
النا�س» يف عام  .2006ويف فرباير  ،2008منحه نيكوال �ساركوزي و�سام جوقة ال�شرف بدرجة �ضابط.
وقد ترجمت روايتاه« :طفل الرمال» و«الليلة املقد�سة» �إىل  43لغة ،وترجمت رواية «العن�صرية كما
�شرحتها البنتي» �إىل  33لغة .كما �شارك يف ترجمة العديد من �أعماله.
وطاهر بن جلون من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2004وقد
ح�صل يف عام  1975على درجة الدكتوراه يف علم النف�س االجتماعي.
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جان نويل جانينيه

فرن�سا

يوالندا كاكاباد�سي

الإكوادور

كيو�شي كوروكاوا

اليابان

جان نويل جانينيه ،ع�ضو احلكومة الفرن�سية من عام � 1991إىل  ،1993وهو �أ�ستاذ يف التاريخ،
ويقوم حال ًّيا بتدري�س التاريخ املعا�صر مبعهد الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س .وي�شارك جانينيه يف رئا�سة
خلية التفكري  Europartenairesمنذ عام  .1998وكان رئي�س املجل�س العلمي لـ Rendez-vous
 de l'Histoire de Bloisمنذ عام  ،2003والرئي�س الفخري للمهرجان الدويل للفيلم التاريخي يف
بي�ساك منذ عام  .1990كما ير�أ�س جلنة حتكيم جائزة كتاب التاريخ Prix du livre d’Histoire
 du Sénatمنذ عام  .2007وهو منتج برنامج  Concordance des Tempsعلى قناة فرن�سا الثقافية
منذ عام .1999
�شغل جانينيه عدة منا�صب؛ منها :رئي�س املكتبة الوطنية بفرن�سا من عام � 2002إىل ،2007
وكاتب �صحفي يف �صحيفة  Journal du Dimancheمن عام � 1999إىل  ،2001ورئي�س املجل�س
العلمي ملعهد التاريخ من عام � 1991إىل  ،2000ووزير الدولة لالت�صاالت من عام � 1992إىل
 ،1993ووزير الدولة للتجارة اخلارجية من عام � 1991إىل  ،1992ورئي�س راديو فرن�سا وراديو فرن�سا
الدويل من عام � 1982إىل .1986
كما كان ع�ض ًوا باملجال�س واللجان اخلا�صة بالعديد من امل�ؤ�س�سات ،ونُ�شر له العديد من الأعمال.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2003حتى .2008
يوالندا كاكاباد�سي هي رئي�س املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية؛ وهي
منظمة �إقليمية غري حكومية ت�سعى �إىل �إدارة النزاع يف �أمريكا الالتينية .كما �أنها رئي�س �صندوق
World Wide Fund؛ �أحد �أكرب املنظمات املعنية بالبيئة يف العامل .وهي �أي�ضً ا ع�ضو جمال�س
�إدارات وجمال�س ا�ست�شارية لعدد من امل�ؤ�س�سات الدولية.
رئي�سا لالحتاد الدويل للمحافظة على الرثوات الطبيعية .وبد�أ اهتمامها
وكانت يوالندا كاكاباد�سي ً
بحركة املحافظة على البيئة ر�سم ًّيا يف عام  ،1979عندما ُع ِّينت مدي ًرا تنفيذ ًّيا مل�ؤ�س�سة Fundación
 Naturaيف مدينة كيتو ،التي عملت بها حتى عام .1990
ومنذ عام  1998حتى � ،2000شغلت كاكاباد�سي من�صب وزيرة البيئة يف حكومة الإكوادور .ويف عام
 ،1993قامت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا الالتينية .ومن عام � 1990إىل  ،1992قامت كاكاباد�سي
بتن�سيق م�شاركة منظمات املجتمع املدين يف م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية (قمة الأر�ض) .كما
كانت تر�أ�س الهيئة اال�ست�شارية العلمية والفنية ملرفق البيئة العاملي من عام � 2005إىل .2008
وكاكاباد�سي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2004
در�ست يوالندا كاكاباد�سي علم النف�س التعليمي يف اجلامعة الكاثوليكية يف كيتو بالإكوادور.
كيو�شي كوروكاوا �أ�ستاذ يف الطب ،وزميل املعهد العايل الوطني لدرا�سات ال�سيا�سات ،ورئي�س
معهد ال�سيا�سات ال�صحية باليابان ،ومدير الق�سم الياباين بالكلية الأمريكية للأطباء .وهو �أي�ضً ا
�أ�ستاذ فخري بجامعة طوكيو ،وهو عامل �أول مبعهد الأر�ض بجامعة كولومبيا .كما �أنه ع�ضو اللجنة
اال�ست�شارية الفخرية بجامعة الأمم املتحدة باليابان.
�شغل من�صب امل�ست�شار اخلا�ص ملجل�س الوزراء من عام � 2006إىل  ،2008ومن�صب مبعوث منظمة
ال�صحة العاملية للجنة املحددات االجتماعية لل�صحة التابعة للأمم املتحدة من عام � 2005إىل .2008
تنفيذي بالعديد من اجلمعيات املهنية رفيعة امل�ستوى ،وقد نال و�سام القلب
وهو ع�ضو وم�سئول
ّ
الأرجواين من حكومة اليابان تقدي ًرا لإجنازاته الأكادميية يف عام .1999
كان كوروكاوا ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى  .2009وقد ح�صل
على �شهادته من جامعة طوكيو يف عام .1962

املجل�س اال�ست�شاري
�آن ماري ليزين �شخ�صية �سيا�سية بلجيكية ,و�أول �سيدة تر�أ�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي .وقد تقلدت
ليزين العديد من املنا�صب خالل حياتها املهنية؛ منها املخت�ص بال�شئون املالية مبجل�س ال�شيوخ
البلجيكي من عام � 2007إىل  ،2009ورئي�س جمل�س ال�شيوخ البلجيكي من عام � 2004إىل ،2007
وع�ضو باالنتخاب املبا�شر مبجل�س ال�شيوخ البلجيكي من عام � 1999إىل  ،2003وع�ضو جمل�س
ال�شيوخ املعني ببلجيكا من عام � 1995إىل  ،1999وع�ضو غرفة النواب من عام � 1991إىل ،1995
ووزير الدولة لل�شئون الأوروبية ,ونائب وزير التجارة اخلارجية من عام � 1988إىل  ،1992وعمدة هوي
من عام � 1983إىل  .2009وكانت ليزين ع�ض ًوا يف جمال�س وجلان العديد من املعاهد الدولية.
وقد نالت �آن ماري ليزين العديد من اجلوائز؛ منها و�شاح ال�صليب الأكرب لليوبولد الثاين يف عام
 ،2007وو�سام �أبطال احلرية من املجر يف عام  ،2006وو�سام فار�س مع مرتبة ال�شرف من فرن�سا يف عام
 ،2005وو�سام جوقة ليوبولد برتبة قائد يف عام .2003
وكانت ليزين ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى  .2009وقد ح�صلت
على البكالوريو�س يف االقت�صاد يف جامعة لييج يف عام .1971
جوليا مارتون لوفيفر هي رئي�س االحتاد العاملي للمحافظة على الرثوات الطبيعية .وهي ع�ضو يف
عدد من جمال�س وجلان منظمات؛ منها :جمل�س ال�صني للتعاون الدويل يف البيئة والتنمية ،وجامعة
ال�سالم ،ومنظمة «ليد» الدولية ،واملعهد العايل للدرا�سات الدولية ودرا�سات التنمية يف جنيف ،وكلية
جيم�س مارتن للقرن احلادي والع�شرين بجامعة �أك�سفورد .وهي �أي�ضً ا زميل اجلمعية اجلغرافية امللكية
باململكة املتحدة ،وزميل الأكادميية الدولية للفنون والعلوم.
وكانت يف ال�سابق عميد جامعة ال�سالم ،واملدير التنفيذي ملنظمة «ليد» الدولية .وهي �أي�ضً ا املدير
التنفيذي للمجل�س الدويل للعلوم.
يف عام  ،2008ح�صلت على و�سام ال�شرف بدرجة فار�س من احلكومة الفرن�سية ،ولقب ال�سفري
العاملي للثقافة املجرية من وزير التعليم والثقافة املجري .ويف عام  ،1999نالت جائزة اجلمعية
الأمريكية لتقدم العلوم للتعاون الدويل يف جمال العلوم.
وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2005حتى .2010
لوي�س مونريال م�ؤرخ وعامل �آثارُ .عينِّ مدي ًرا عا ًّما ل�صندوق الأغا خان للثقافة يف عام  .2002وقبل
ذلك ،كان ع�ض ًوا بلجنة التحكيم الرئي�سية جلائزة الأغا خان للعمارة لعام  ،1995كما كان ع�ض ًوا
باللجنة التوجيهية للجائزة يف عا َم ْي  1998و .2001وكان مونريال م�ست�شا ًرا وع�ضو جلنة حتكيم
للم�سابقة التي �أقامها ال�صندوق خالل عامي  1990و 1991من �أجل �إقامة متحف جديد للفن
الإ�سالمي بالدوحة بقطر.
وقد تقلد لوي�س مونريال العديد من املنا�صب ،فقد كان املدير العام مل�ؤ�س�سة  La Caixaيف
بر�شلونة ،كما �أدار مراكز  Caixaالثقافية يف مدريد وباملا دي مايوركا يف عام  .2001ويف الفرتة من
عام � 1985إىل  1990كان مدير معهد جيتي للرتميم ،ويف الفرتة من عام � 1974إىل � ،1985شغل
من�صب �سكرتري عام املجل�س الدويل للمتاحف.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2005
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معني قر�شي

باك�ستان

رولوف رابينجا

هولندا

مامفيال رامفيلي

جنوب �إفريقيا

معني قر�شي اقت�صادي و�سيا�سي باك�ستاين .وهو حال ًّيا الرئي�س وال�شريك املنفِّذ مب�ؤ�س�سة الأ�سواق
النا�شئة .وهو كذلك ع�ضو بعدد من املجال�س العامة ،واملجال�س اخلا�صة بال�شركات.
�شغل قر�شي من�صب رئي�س وزراء باك�ستان �أثناء الفرتة االنتقالية يف عام  .1993كما �شغل عدة
منا�صب يف البنك الدويل؛ بد ًءا بنائب �أول لرئي�س البنك الدويل لل�شئون املالية ،ورئي�س القطاع
املايل من عام � 1980إىل  ،1987ثم نائب �أول لرئي�س عمليات البنك من عام � 1987إىل .1991
وقد عمل قر�شي قبل ذلك يف م�ؤ�س�سة التمويل الدولية نائ ًبا لرئي�سها من عام � 1974إىل  ،1977ثم
النائب التنفيذي للرئي�س ،ورئي�س العمليات من عام � 1977إىل  .1981وعمل من عام � 1958إىل
 1970لدى �صندوق النقد الدويل.
كان �أي�ضً ا م�ست�شا ًرا للعديد من املعاهد الدولية ،فر�أَ�س عد ًدا من اللجان الدولية واللجان املعنية
بال�شئون العامة والدولية .وكان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى .2009
ح�صل معني قر�شي على البكالوريو�س ودرجة املاج�ستري من جامعة بنجاب ،ثم ح�صل على
درجة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة �إنديانا.
رولوف رابينجا ع�ضو �سابق مبجل�س ال�شيوخ الهولندي .وي�شغل حال ًّيا العديد من املنا�صب؛
منها :نائب رئي�س جلنة التقييم البيئي الهولندية�( ،أوتر�شت ،هولندا) منذ عام  ،2009ورئي�س
جمل�س العلوم اخلا�ص باملجموعة اال�ست�شارية للبحوث الزراعية الدولية ب�إيطاليا /الواليات املتحدة
الأمريكية منذ عام  ،2007ورئي�س جمل�س علوم الأر�ض واحلياة التابع للأكادميية امللكية الهولندية
للعلماء منذ عام  ،2002و�أ�ستاذ التنمية امل�ستدامة والأمن الغذائي بجامعة فاجينينجن وم�ست�شار
جمل�س �إدارة فاجينينجن بهولندا منذ عام .2001
وقد قام بالعديد من املها ّم والربامج الزراعية يف الدول النامية .وكان رئي�س حترير للعديد من
املجالت .وكان رابينجا ع�ضو جمل�س �أمناء �أربعة مراكز تابعة للمجموعة اال�ست�شارية للبحوث
رئي�سا ملجل�س �أمناء املعهد الدويل لبحوث الأرز من عام � 1995إىل
الزراعية الدولية ،كما كان ً
 .2000وكان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ابتدا ًء من عام  2003حتى .2008
ح�صل رولوف رابينجا على درجة املاج�ستري عام  ،1971ودرجة الدكتوراه عام  1976من
اجلامعة الزراعية يف فاجينينجن.
مامفيال رامفيلي �شخ�صية �أكادميية و�سيدة �أعمال وطبيبة من جنوب �إفريقيا .ولها �أي�ضً ا ن�شاطات
يف جمال مناه�ضة الف�صل العن�صري .وهي املدير التنفيذي ل�شركة  ، Letsema Circleورئي�س رعاة
رئي�سا لوكالة التكنولوجيا واالبتكار.
 .Dinokeng Scenariosوقد ُعينت م�ؤخ ًرا ً
عملت رامفيلي ع�ض ًوا منتدبًا للبنك الدويل من عام � 2000إىل  .2004و�شاركت يف رئا�سة
اللجنة العاملية للهجرة الدولية من عام � 2004إىل  .2005ويف عام ُ ،1996عينت نائ ًبا فخر ًّيا لرئي�س
جامعة كيب تاون؛ لت�صبح بذلك �أول �سيدة �سوداء تتقلد هذا املن�صب يف جامعة جنوب �إفريقية.
لها العديد من الكتابات يف ق�ضايا اجتماعية واقت�صادية هامة يف جنوب �إفريقيا .وقد نالت عد ًدا
من اجلوائز الوطنية والدولية املرموقة؛ منها عدد من درجات الدكتوراه الفخرية .كما كانت ع�ض ًوا
مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2004حتى .2009
ح�صلت رامفيلي على درجة الدكتوراه يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية من جامعة كيب تاون،
والبكالوريو�س يف الإدارة من جامعة جنوب �إفريقيا ،ودبلومات يف ال�صحة اال�ستوائية وال�صحة العامة
من جامعة ويتووترزراند.

املجل�س اال�ست�شاري
غ�سان �سالمة م�ست�شار وحما�ضر و�سيا�سي لبناين .وهو عميد كلية باري�س لل�شئون الدولية ،و�أ�ستاذ
العالقات الدولية .وهو حال ًّيا ع�ضو يف جمال�س عدد من املعاهد واملنظمات الدولية غري الربحية .كما
�أنه رئي�س ال�صندوق العربي للثقافة والفنون.
�شغل غ�سان �سالمة العديد من املنا�صب؛ فقد كان كبري م�ست�شاري ال�سكرتري العام للأمم املتحدة
من عام � 2003إىل  ،2006وامل�ست�شار ال�سيا�سي لبعثة الأمم املتحدة يف العراق يف عام  ،2003ووزير
الثقافة اللبناين من عام  2000حتى  ،2003ورئي�س جمل�س �إدارة ومتحدثًا ر�سم ًّيا با�سم اللجنة
املنظمة للقمة العربية  ،2002وقمة الفرانكفونية يف �أكتوبر .2002
كتب عد ًدا من الكتب؛ منها« :عندما تعيد �أمريكا �صياغة العامل» ،و«نداء �إمرباطورية :التدخالت
واملقاومات يف ع�صر العوملة» ،و«الدولة واملجتمع يف ال�شام العربي» .وكان ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة
الإ�سكندرية من عام  2005حتى .2010
در�س غ�سان �سالمة القانون بجامعة �سان جوزيف وجامعة باري�س ،ثم نال درج َتي الدكتوراه يف
الأدب ويف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�س.
روندا �شريير َّنحاتة �أمريكية وعاملة و�صحفية .وكانت من رواد عملية التنمية يف جمايل الن�شر
الرقمي والعلوم البينية .وهي حال ًّيا حما�ضر غري متفرغ بكلية ال�صحافة والإعالم بجامعة �أيوا ،و ُمط ِّورة
مبجلة نا�سا لعلم الفلك احليوي منذ عام  ,)Astrobio.net( 2005ومدير معمل بحوث علوم الفن،
مبدينة نيويورك منذ عام  .1996وهي �أي�ضً ا النا�شرة ملجلة  StinkyJournalism.orgالإلكرتونية
املعنية ب�أخالقيات ال�صحافة.
وب�صفتها �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا بكلية علم النف�س بجامعة هارفارد من عام � 1998إىل  ،2000فقد
ن�شرت �أكرث من  50مقا ًال ،و�ألقت حما�ضرات بجامعات كربى يف مو�ضوع الأهمية التاريخية للهند�سة
اجلديدة يف تاريخ الفنون والعلوم.
ويعر�ض معر�ض ويلدن�ستني الفني �أعمال �شريير منذ عام  ،1996كما َّنظمت منفرد ًة عد ًدا من
املعار�ض الفنية .وكانت ع�ض ًوا مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
�أديل �سيمونز هي نائب رئي�س م�شروع  ،Chicago Metropolis 2020وكانت نائب رئي�س جلنة
 .Burnham Plan Centennialوهي رئي�س م�شارك ملجموعة العمل القائمة على تطوير خطة عمل
للمناخ خا�صة مبدينة �شيكاغو.
وهي �أي�ضً ا رئي�س الهيئة العاملية للأعمال اخلريية ،وم�ست�شار �أول للمنتدى االقت�صادي العاملي،
وهي حال ًّيا ع�ضو جمال�س �شركات مار�ش وماكلينان ،وم�ؤ�س�سة �شوربانك ،و�شوربانك الدولية املحدودة،
وعدد من املنظمات غري الربحية.
وكانت الرئي�س امل�شارك للمجل�س اخلا�ص مبجموعة درا�سة ال�شئون العاملية املعني بدرا�سة م�ستقبل
�شيكاجو العاملي .وهي من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل
.2003
عملت يف اللجان الرئا�سية املعنية باجلوع العاملي والبيئة ،وكانت �أي�ضً ا ع�ضو اللجنة املعنية باحلوكمة
العاملية واملجل�س اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى التابع للأمم املتحدة املعني بالتنمية امل�ستدامة.
ح�صلت �أديل �سيمونز على البكالوريو�س من كلية رادكليف عام  ،1963ودرجة الدكتوراه من
جامعة �أك�سفورد يف عام .1969
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وول �سوينكا

نيجرييا

مونكومبو �سوامينثان

الهند

كازو تاكاها�شي

اليابان

وول �سوينكا ق�صا�ص و�شاعر وكاتب م�سرحي نيجريي .ويف عام  ،1986كان �أول كاتب �إفريقي
يح�صل على جائزة نوبل يف الأدب.
وهو حال ًّيا �أ�ستاذ كر�سي �إليا�س غامن للكتابة الإبداعية يف ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة نيفادا
بال�س فيجا�س ،و�أ�ستاذ مقيم مبعهد مارميونت يف جامعة لويوال مارمياونت يف لو�س �أجنلو�س بالواليات
املتحدة الأمريكية .وقد ن�شر �سوينكا حوايل  20عم ًال م�سرح ًّيا و�شعر ًّيا وق�ص�ص ًّيا.
يف عام  ،1994عُينِّ �سف ًريا للنوايا احل�سنة باليون�سكو من �أجل تعزيز الثقافة الإفريقية وحقوق
الإن�سان وحرية التعبري والإعالم والتوا�صل .ويف عام � 2005أ�صبح رائ ًدا مل�ؤمتر .PRONACO
وكان �سوينكا من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2004
يف عام  ،2005ح�صل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة برن�ستون .ويف عام ،2008
�أ�صبح �أ�ستا ًذا بار ًزا مقي ًما مبعهد فرانكلني للعلوم الإن�سانية.
مونكومبو �سوامينثان عامل زراعة ُعرِف ب�أبي الثورة اخل�ضراء يف الهند؛ وو�صفه برنامج الأمم املتحدة
البيئي ب�أبي علم البيئة االقت�صادي .وكان قد ان�ضم لقائمة جملة تامي عام  1999لل�شخ�صيات
الآ�سيوية الع�شرين الأكرث ت�أث ًريا يف القرن الع�شرين.
وهو �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو /كو�ستو لتكنولوجيا البيئة مب�ؤ�س�سة �سوامينثان للبحوث يف �شيناي
بالهند .وهو رئي�س جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية للزراعة والغذاء والتغذية يف الهند.
وهو زميل اجلمعية امللكية بلندن ،والأكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة الأمريكية،
والأكادميية الرو�سية للعلوم ،والأكادميية ال�صينية للعلوم ،والأكادميية الإيطالية للعلوم .وكان من
الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية ،من عام  2001حتى .2005
ح�صل على البكالوريو�س يف علوم احليوان من كلية مهراجاز ،ثم ح�صل على بكالوريو�س �آخر
يف العلوم الزراعية من كلية كوميباتور الزراعية .وح�صل بعد ذلك على �شهادته العليا يف علم الوراثة
اخللوي  Cytogeneticsيف عام  1949من معهد �أبحاث الزراعة الهندي بنيو دلهي.
كازو تاكاها�شي هو رئي�س جمعية باحثي التنمية الدولية ،كما يقوم بالتدري�س يف املعهد العايل
للبحوث لدرا�سات ال�سيا�سات يف طوكيو.
كان تاكاها�شي �أ�ستا ًذا باجلامعة امل�سيحية الدولية ،ومدير معهد بحوث التنمية الدولية التابع
مل�ؤ�س�سة الدرا�سات املتطورة يف التنمية الدولية ،ومدير برنامج م�ؤ�س�سة �سا�ساكاوا لل�سالم .كما عمل
مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ور�أ�س العديد من املجال�س واللجان الوطنية والدولية.
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام .2003
ن�شرت له �أعمال هامة باللغتني الإجنليزية واليابانية ( ُترجم بع�ضها لل�صينية والكورية والإ�سبانية
والربتغالية) ،وتغطي �أعماله مو�ضوعات عديدة؛ منها درا�سات التنمية ,و�إدارة املياه ,و�صنع ال�سالم,
والتعاون الإقليمي ,وال�سلع العامة العاملية.

املجل�س اال�ست�شاري
رئي�سا للجنة
ليلى تكال هي �أ�ستاذ القانون والإدارة ،وم�ست�شار قانوين .وهي �أول �سيدة يتم انتخابها ً
العالقات اخلارجية التابعة للربملان امل�صري.
رئي�سا ملجل�س �أمناء برامج التعاون
وقد اختريت ع�ض ًوا بلجنة اليون�سكو للرتاث العاملي ،وكانت ً
التقني التابعة للأمم املتحدة (مت انتخابها لثالث فرتات).
وهي الرئي�س امل�ؤ�س�س لالحتاد امل�صري للمحاميات ،واجلمعية امل�صرية للحفاظ على البيئة .وهي
نائب رئي�س اللجنة امل�صرية للحفاظ على الرتاث امل�صري ،وع�ضو بعدد من املجال�س واللجان القومية
والدولية.
كانت من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية حتى عام  .2006ولها عدد من
الكتب ،وهي �أي�ضً ا كاتبة وحمللة �سيا�سية بجريدة الأهرام.
ح�صلت ليلى تكال على البكالوريو�س يف القانون من كلية احلقوق جامعة القاهرة ،وعلى درجة
املاج�ستري من جامعة "�سوذرن كاليفورنيا" بلو�س �أجنلو�س ،ودرجة الدكتوراه من جامعة نيويورك.
كارل ثام هو ناقد اجتماعي و�سيا�سي .وكان �سف ًريا لل�سويد يف �أملانيا من عام � 2002إىل ،2006
وال�سكرتري العام للمركز الدويل �أولوف باملز من عام � 1999إىل  ،2002ثم وزي ًرا للتعليم باحلزب
الدميقراطي اال�شرتاكي من عام � 1994إىل  ،1998واملدير العام للوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية من
عام � 1985إىل  ،1994واملدير العام ملجل�س الطاقة الوطني من عام � 1983إىل  ،1985ووزي ًرا للطاقة
أمينـا للحزب الليربايل من
من عام  1978حتى  ،1979وع�ض ًوا بالربملان من عام � 1976إىل  ،1982و� ً
عام � 1969إىل .1978
ا�شرتك كارل ثام يف العديد من اللجان والهيئات العامة ،فكان رئي�س جمل�س �إدارة معهد درا�سات
املعني
امل�ستقبل ال�سويدي با�ستوكهومل من عام � 1999إىل  .2006كما كان ع�ض ًوا بفريق العمل ّ
َّ
وامل�شكل من ِق َبل منظمة اليون�سكو والبنك الدويل ،وهو الرئي�س امل�شارك للجنة
بالتعليم العايل
الدولية امل�ستقلة بكو�سوفو وع�ضو بلجنة الأمن الإن�ساين.
نال كارل ثام جائزة احتادات الطلبة املتحدة يف عام  .2008وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س
�أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2003حتى .2005
ماريانا فاردينوياني�س هي �سفرية اليون�سكو للنوايا احل�سنة ،ولها اهتمام بالعمل اخلريي واالجتماعي.
وقد ان ُتخِ بت «�سيدة �أوروبا» تقدي ًرا لإ�سهاماتها يف خلق َ
مواطنة حقيقية يف �أوروبا.
وهي م� ِّؤ�س�س ورئي�س «م�ؤ�س�سة الطفل والأ�سرة» ،وم� ِّؤ�س�س ورئي�س جمعية �أ�صدقاء الأطفال
امل�صابني بال�سرطان .وهي �أي�ضً ا ع�ضو م�ؤ�س�س للمنتدى الإن�ساين العاملي ،وهي ع�ضو جمل�س �إدارة
عدد من املعاهد الثقافية والإن�سانية الدولية.
كانت من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام � 2001إىل  .2007وقد
نالت العديد من اجلوائز املحلية والدولية.
ماريانا فاردينوياني�س حا�صلة على البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة دنفر يف كولورادو،
واللي�سان�س يف تاريخ الفنون .وهي �أي�ضً ا طالبة دكتوراه يف علم الآثار بجامعة �شيفيلد.

مكتبة الإ�سكندرية 95

ليلى تكال

م�صر

كارل ثام

ال�سويد

ماريانا فاردينوياني�س

اليونان

 96مكتبة الإ�سكندرية

التقرير ال�سنوي يونية  - 2010يوليو 2011

ويليام وولف

الواليات املتحدة الأمريكية

�أحمد ح�سن زويل

م�صر

ويليام وولف هو �أ�ستاذ الهند�سة والعلوم التطبيقية بق�سم علوم احلا�سب الآيل بجامعة فريجينيا،
وحمرر ُمراجع ملجلة  Scienceالعلمية .وهو �أي�ضً ا ع�ضو بعدد من الأكادمييات واجلمعيات الوطنية
والدولية.
وقد �شغل ويليام وولف عدة منا�صب؛ منها :رئي�س الأكادميية الوطنية للهند�سة يف عام ،1997
وم�ساعد مدير م�ؤ�س�سة العلوم الوطنية من عام  1988حتى  .1990ويف عام  ،1981قام بت�أ�سي�س
رئي�سا ملجل�س �إدارتها ومدي ًرا تنفيذ ًّيا لها حتى عام  .1988ويف عام ،1968
معامل تارتان التي كان ً
ان�ضم �إىل جامعة كارنيجي ميللون كمدر�س لعلوم احلا�سب الآيل ،ثم �أ�صبح �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا يف عام
 ،1973ثم �أ�ستا ًذا يف عام .1975
وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى .2006
وقد ح�صل ويليام وولف على البكالوريو�س يف الفيزياء الهند�سية ودرجة املاج�ستري يف هند�سة
الكهرباء من جامعة �إلينوي ،ودرجة الدكتوراه يف علوم احلا�سب الآيل من جامعة فريجينيا يف عام
.1968
�أحمد ح�سن زويل هو �أ�ستاذ كر�سي الين�س بولينج يف الكيمياء ،و�أ�ستاذ الفيزياء مبعهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا (كالتيك) ،وهو حال ًّيا مدير مركز الأحياء الفيزيائية التابع مل�ؤ�س�سة مور بكالتيك.
ويعمل �أحمد زويل يف جمل�س م�ست�شاري العلوم والتكنولوجيا اخلا�ص بالرئي�س �أوباما ،وهو
�أي�ضً ا املبعوث العلمي للرئي�س الأمريكي لل�شرق الأو�سط .وهو ع�ضو منتخب لعدد من الأكادمييات
واجلمعيات العلمية الدولية.
وقد عمل مدي ًرا ملعمل العلوم اجلزيئية التابع مل�ؤ�س�سة العلوم الوطنية ،وح�صل يف عام  1999على
جائزة نوبل تقدي ًرا لإ�سهاماته الرائدة يف علوم الفمتو.
و�أحمد زويل من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني مبجل�س �أمناء مكتبة الإ�سكندرية من عام  2001حتى
.2005
وقد ح�صل على درجة الدكتوراه من جامعة بن�سلفانيا بالواليات املتحدة الأمريكية ،ثم زمالة
 IBMمن جامعة كاليفورنيا ،بريكلي.
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الإدارة

�إ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
ismail.serageldin@bibalex.org

�إدارة املراجعة الداخلية

الإدارة القانونية

حممد ال�سعيد الدقاق
امل�ست�شار العام/املدير

ح�سام جنم
املدير

said.eldakkak@bibalex.org

hossam.negm@bibalex.org

جهاز التعاون الفني
زينب الغنيمي
حمام
ٍ
نائب املدير

zeinab.elghoneimy@bibalex.org

عبد اللطيف ح�سن
املدير (رئي�س قطاع)
abdelatif.hassan@bibalex.org

هالة ال�سلماوي
حمام (رئي�س ق�سم)
ٍ

عابر عبد املنعم حممد
من�سق (رئي�س وحدة)

علي ح�سن
رئي�س وحدة
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�إدارة املراقبة املالية

�إدارة ال�سكرتارية

حنان منري
املدير
hanan.mounir@bibalex.org

رانيا البهتيمي
نائب املدير
rania.elbahtimi@bibalex.org

�إدارة تنمية املوارد

�أ�شرف مهدي
املدير
ashraf.mahdy@bibalex.org

ب�سنت م�صطفى
نائب املدير
pasant.moustafa@bibalex.org

حممد عقل
رئي�س ق�سم املدفوعات

هالة عبد الوهاب
املدير
hala.abdelwahab@bibalex.org

نهى خليفة
رئي�س وحدة

ر�ضوى �صالح حممود
رئي�س وحدة امل�شروعات املم َّولة

عمر ح�سونة
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

�أحمد عبد ال�ستار
رئي�س وحدة احل�سابات املدينة ومراقبة املخزون

وليد عامر
رئي�س وحدة الأ�صول الثابتة
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�إدارة الن�شر

�ألفت جافور
املدير
olfat.gafour@bibalex.org

حنان عبد الرازق
نائب املدير

نهى عمر
نائب املدير

hanan.abdelrazek@bibalex.org

noha.omar@bibalex.org

�أمنية نوح
رئي�س ق�سم الرتجمة وال�ضبط اللغوي

�سلمى الع�شماوي
رئي�س ق�سم املواقع الإلكرتونية

�أحمد �شعبان
رئي�س وحدة ال�ضبط
اللغوي للغة العربية

�شهرية خ�ضريي
رئي�س وحدة ال�شئون الإدارية

جمعة �سعيد
رئي�س وحدة
الطباعة الداخلية واخلارجية

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة الرتجمة واللغات الأجنبية
•ق�سم اجلرافيك والطباعة
•وحدة اجلرافيك
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�إدارة امل�شروعات اخلا�صة

خالد عزب
املدير

حممد حمدي
م�شرف (رئي�س وحدة)

khaled.azab@bibalex.org

�أمين من�صور
نائب املدير
ayman.mansour@bibalex.org

نيفني ال�صادق
رئي�س وحدة امل�شروعات

�صفاء خليفة
م�شرف البحوث والدرا�سات
(رئي�س وحدة)

حممود عزت
رئي�س وحدة ذاكرة م�صر املعا�صرة

�إدارة املكتبة الفرانكفونية

نازيل فريد
املدير
nazly.farid@bibalex.org

مروة ال�صحن
(رئي�س ق�سم)

رانيا �شعراوي
(رئي�س ق�سم)

�شيماء ال�شريف
رئي�س وحدة
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قطاع املكتبات

ملياء عبد الفتاح
القائم ب�أعمال رئي�س القطاع ومدير �إدارة
املكتبات املتخ�ص�صة
lamia.abdelfattah@bibalex.org

هند ال�شناوي
رئي�س ق�سم املوازنة

با�سم عو�ض اهلل
من�سق (رئي�س وحدة)

دينا يو�سف
مكتب الإفال الإقليمي للمكتبات الناطقة باللغة
العربية وم�ؤ�س�سات املعلومات (رئي�س وحدة)

�إدارة املكتبات املتخ�ص�صة

داليا حمادة
نائب املدير
dalia.hamada@bibalex.org

�إجني عبد القادر
رئي�س ق�سم مكتبة الطفل

�شريين �سعيد
رئي�س ق�سم مكتبة الن�شء
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�إدارة اخلدمات الفنية للمكتبات

�إميان الوزان
رئي�س وحدة اخلدمات املكتبية والتقييم

منال �أمني
املدير
manal.amin@bibalex.org

�أ�سامة زكريا
رئي�س ق�سم مكتبة طه ح�سني

عمرو حجازي
رئي�س وحدة الكتاب الناطق

�أ�شرف �صقر
رئي�س ق�سم خدمات الو�سائط املتعددة
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

رانيا كالوي
رئي�س ق�سم اخلدمات املرجعية
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة برامج الطفولة املبكرة
•وحدة خدمات وبرامج الأطفال
•وحدة اخلدمات والربامج

مروة الغرباوي
رئي�س ق�سم املقتنيات

جينا يون�س
رئي�س ق�سم الإتاحة الببليوجرافية

عال عمر
رئي�س وحدة الفهر�سة

عمرو عبد املنعم
رئي�س وحدة املعاجلة املادية

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة النظام املتكامل للمكتبات
•وحدة الهدايا والتبادل
•وحدة اال�ستالم
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الإدارة

�إدارة اخلدمات املعلوماتية

�أمنية فتح اهلل
املدير
omnia.fathallah@bibalex.org

نرمني بهاء الدين
رئي�س وحدة تنمية املقتنيات

رانيا ح�سني
رئي�س ق�سم البحوث

فالريي عاطف
رئي�س وحدة البحوث

نيفني نور الدين
من�سق اخلدمات الببليوجرافية
(رئي�س وحدة)

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة خدمات املواقع الإلكرتونية للمكتبات
•وحدة البحوث الببليوجرافية
•وحدة برامج توجية املتخ�ص�صني
•وحدة التوا�صل التعليمي

�سوزان �سمري
رئي�س ق�سم اخلدمات التعليمية

�أمرية حجازي
رئي�س وحدة اخلدمات الإر�شادية

حممد اجلوهري
رئي�س وحدة التعليم امل�ستمر

داليا ي�سري
من�سق برامج توجيه املتخ�ص�صني
(رئي�س وحدة)
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�إدارة املعايري الببليوجرافية العربية

�إدارة املكتبة الرئي�سية

منار بدر
املدير
manar.badr@bibalex.org

نرمني غايل
رئي�س ق�سم خدمات الإتاحة

املعتز جاد
رئي�س وحدة اال�ستعارة والتبادل بني املكتبات

غادة العبادي
رئي�س وحدة اخلدمات املرجعية

�أحمد حجاج
رئي�س وحدة مكتبة الإيداع

�إميان الن�شوقاتي
رئي�س وحدة �أوعية املعلومات الإلكرتونية

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•ق�سم خدمات املكتبة الرئي�سية
•مكتبة اخلرائط
•وحدة خدمات تو�صيل امل�ستندات
•وحدة الع�ضويات

رحاب عوف
املدير
rehab.ouf@bibalex.org

�شريين عيد
رئي�س وحدة

مكتبة الإ�سكندرية
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قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية

يحيى حليم زكي
رئي�س القطاع
yehia.zaky@bibalex.org

مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط

حممد عو�ض
املدير
mohamed.awad@bibalex.org

متحف الآثار

بدرية حممد �سري
املدير
badrya.serry@bibalex.org

�سحر حمودة
نائب املدير
sahar.hamouda@bibalex.org

حممد مهينة
رئي�س وحدة نظم املعلومات اجلغرافية وقواعد
البيانات

يا�سر عارف
رئي�س وحدة الدرا�سات املعمارية

جالل رفاعي
من�سق (رئي�س ق�سم)

حممد ع�صام
من�سق (رئي�س ق�سم)
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مركز الفنون

�شريف حميي الدين
املدير
sherif.mohieeldin@bibalex.org

حممد خمي�س
رئي�س ق�سم املتاحف واملعار�ض الدائمة

جمال ح�سني
رئي�س ق�سم امل�شروعات واملقتنيات الفنية

حممد �سامي
رئي�س وحدة امل�شروعات الفنية

نان�سي ممدوح
رئي�س وحدة املقتنيات الفنية

�أمرية العي�سوي
رئي�س وحدة املعار�ض امل�ؤقتة

فاطمة هنداوي
رئي�س وحدة �أمناء ومر�شدي املتاحف

رمي قا�سم
رئي�س وحدة الربجمة

�شادي عبد ال�سالم
رئي�س وحدة الأورك�سرتا

حممد طه
رئي�س وحدة التجهيزات الفنية

كوليت فريج
رئي�س وحدة مدر�سة الفنون

ي�ضم املركز � ً
أي�ضا:

•ق�سم برامج التوا�صل والتنمية
•ق�سم املعار�ض امل�ؤقتة

نهى راغب
رئي�س وحدة �إبداعات الطفل والن�شء
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الإدارة

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة

مركز اخلطوط

حممد الفحام
املدير

�أحمد من�صور
نائب املدير

mohamed.elfaham@bibalex.org

ahmed.mansour@bibalex.org

�أمنية دروي�ش
نائب املدير

عزة عزت
رئي�س وحدة الن�شر والبحوث

omneya.darwish@bibalex.org

ي�ضم املركز � ً
أي�ضا:

•وحدة اللغة امل�صرية القدمية

مركز درا�سات ال�سالم والدميقراطية

�شاهيناز احلناوي
�أخ�صائي (رئي�س وحدة)

�أ�سماء �سليمان
رئي�س ق�سم الأن�شطة العلمية

يا�سمني م�أمون
من�سق لوج�ستيات (رئي�س وحدة)

مروة الوكيل
رئي�س وحدة م�ؤمتر البيوفيجن

هبة مرام
رئي�س وحدة �شبكات االت�صال واملكاتب
الإقليمية

مروة عبد الر�سول
رئي�س وحدة الأن�شطة العلمية
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مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي

فتحي �صالح
املدير /رئي�س قطاع
fathi.saleh@bibalex.org

�إجالل بهجت
نائب املدير
eglal.bahgat@bibalex.org

�أمين خوري
نائب املدير
ayman.khoury@bibalex.org

هالة بركات
نائب املدير
hala.barakat@bibalex.org

حممد فاروق
نائب املدير
mohamed.farouk@bibalex.org

عالء ال�شناوي
نائب املدير
alaa.shinnawi@bibalex.org

يا�سمني عبد النور
رئي�س ق�سم الرتاث غري امللمو�س

طارق احل�ضري
رئي�س ق�سم ال�شئون املالية والعالقات العامة

ملك وهبة
رئي�س ق�سم الرتاث امللمو�س

ر�شا �أحمد
رئي�س ق�سم ال�شئون الإدارية
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�سعد يو�سف
رئي�س ق�سم التوثيق ال�سمعي والب�صري

حممد �إ�سماعيل
رئي�س ق�سم الو�سائط املتعددة

معتز حممود
رئي�س ق�سم الرتكيبات

مي رموز
رئي�س وحدة الإعالم واالت�صاالت

�إميان ال�شابوري
رئي�س وحدة موقع م�صر اخلالدة

هند م�صطفى
رئي�س ق�سم العالقات الدولية

�شريف فرحات
رئي�س ق�سم التدريب

حممد علي
رئي�س ق�سم الدعم الفني والتنمية

حممد نبيل
رئي�س ق�سم البحوث والتنمية

كرمي حممود
رئي�س وحدة ت�صميمات اجلرافيك

�سيد دروي�ش
رئي�س وحدة املخطوطات

هناء رفعت
رئي�س وحدة العمارة والعمران يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين

�صانع عمرو
رئي�س وحدة التنقالت

�شريين ال�شوربجي
رئي�س وحدة مراقبة اجلودة
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منتدى احلوار

حممد م�صطفى
رئي�س وحدة �ش�ؤن العاملني

�شروق طلعت
رئي�س ق�سم املعار�ض امل�ؤقتة

هبة الرافعي
املدير
heba.elrafey@bibalex.org

�سامح فوزي
نائب املدير
sameh.fawzy@bibalex.org

عائ�شة الغزاوى
رئي�س وحدة الرتاث الفرعوين
نازك الوكيل
رئي�س وحدة اللجان اال�ست�شارية
و امل�شروعات اخلا�صة (رئي�س ق�سم)

نريوز رزق
(رئي�س وحدة)

مي احلناوي
رئي�س وحدة امل�ست�شارين

�إينا�س عبد اللطيف
من�سق (رئي�س وحدة)

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة منتدى احلوار

�إ�سراء عدالن
رئي�س �أن�شطة امللتقى الإلكرتونى وال�شباب
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مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية

�سحر حمودة
نائب املدير
sahar.hamouda@bibalex.org

مركز ومتحف املخطوطات

يو�سف زيدان
املدير
youssef.ziedan@bibalex.org

حممد �سليمان
نائب املدير
mohamed.soliman@bibalex.org

رامي اجلمل
نائب املدير
ramy.magdi@bibalex.org

ثروت هنداوي
رئي�س ق�سم ال�شئون الإدارية

ح�سني كمال
رئي�س ق�سم املخطوطات الأ�صلية

حممد م�صطفى
رئي�س ق�سم امليكروفيلم
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�شريين حممود
رئي�س ق�سم الكتب النادرة واملجموعات
املتخ�ص�صة

جيهان حفيلة
رئي�س وحدة الكتب النادرة

�أحمد مو�سى
رئي�س ق�سم الرتميم

ي�ضم املركز � ً
أي�ضا:

•ق�سم ن�شر الرتاث
•ق�سم الرتجمة املتخ�ص�صة والأن�شطة الأكادميية
•ق�سم العر�ض املتحفي اجلرافيكي

�شريف م�صري
رئي�س وحدة �أر�شيف امليكروفيلم وخدمات
البحوث

نهى العمراوي
رئي�س وحدة الت�صوير والتبادل اخلارجي

ح�سام طه
رئي�س ق�سم الكيمياء واحلفظ البيئي

عادل ب�سيوين
رئي�س وحدة املعاجلة الآلية
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مركز القبة ال�سماوية العلمي

هدى امليقاتي
املدير
hoda.elmikaty@bibalex.org

�أمين ال�سيد
نائب املدير
ayman.elsayed@bibalex.org

عمر فكري
رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية

حممد �إبراهيم
رئي�س وحدة عرو�ض وبرامج القبة ال�سماوية

هناء ح�سني
رئي�س وحدة الربامج والفعاليات

نرمني توما
رئي�س وحدة املوارد

حممد ال�سيد �شعبان
نائب املدير/املديرم�شروع
املركز التعليمي بحديقة الأ�سرة (القاهرة)
mohamed.elsayed@bibalex.org

رمي �صربي
رئي�س وحدة الت�صميم وت�صنيع التجارب

ماي�سة عزب
رئي�س وحدة املطبوعات التعليمية

دولت عمر
رئي�س ق�سم م�شروع املركز التعليمي بحديقة
الأ�سرة (القاهرة)

�أحمد فهيم
رئي�س وحدة م�شروع املركز التعليمي بحديقة
الأ�سرة (القاهرة)

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•ق�سم الربامج واملعار�ض التعليمية
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قطاع ال�شئون املالية والإدارية

يحيى من�صور
رئي�س القطاع
yahia.mansour@bibalex.org

طارق يا�سني
نائب رئي�س القطاع
tarek.yassin@bibalex.org

�آالء عبد العزيز قا�سم
رئي�س وحدة ال�سكرتارية املالية

�شريف عمار
نائب رئي�س القطاع
sherif.ammar@bibalex.org
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الإدارة املالية

حم�سن �شافعي
املدير
mohsen.shafie@bibalex.org

حممد متويل
نائب املدير
mohamed.metwaly@bibalex.org

�أحمد جابر
رئي�س ق�سم احل�سابات احلكومية

فينو�س م�صطفى
رئي�س وحدة مراجعة امل�ستندات

هدير ح�سني
رئي�س وحدة ال�سجالت وال�شطب

حممود ع�سكر
رئي�س ق�سم اخلزينة

حممد احللواين
م�شرف (رئي�س وحدة)

جمال قمر
م�شرف (رئي�س وحدة)
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�إدارة �شئون العاملني

توفيق النحا�س
املدير
tawfik.elnahas@bibalex.org

رانيا ن�صار
رئي�س وحدة املتابعة
(م�سئول �شئون العاملني)

فيوليت فيليب
رئي�س وحدة التدريب

�سارة املكاوي
رئي�س وحدة املتابعة والتقييم

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•ق�سم املزايا والأجور

�شيماء الديب
رئي�س وحدة اال�ستحقاقات

مروة الدفراوي
رئي�س وحدة اخلدمات

عبري جمدي
رئي�س وحدة ال�سجالت

�إميان وهدان
رئي�س وحدة التعيينات والتنقالت
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�إدارة ال�شئون الإدارية

حممد ال�سماك
املدير
mohammed.elsammak@bibalex.org

ميادة وا�صف
نائب املدير
mayada.wassef@bibalex.org

�إجني جاد
رئي�س ق�سم املبيعات

�أمنية عبد التواب
رئي�س ق�سم ال�سفر والتنقالت

هناء م�صطفى
رئي�س وحدة ال�سفر

رم�ضان �أحمد
رئي�س وحدة التنقالت

حممد مبارك
رئي�س ق�سم امل�شرتيات والتخلي�ص اجلمركي

جيهان عمرو
رئي�س وحدة امل�شرتيات

ح�سن رجب
رئي�س التخلي�ص اجلمركي

مها الكرميي
رئي�س وحدة املرا�سالت والأر�شيف
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رحاب ميتو
رئي�س ق�سم املخازن والرقابة على املخزون

�أمل �سليمان
رئي�س وحدة اال�ستقبال

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة املبيعات
•وحدة التوزيع ومعار�ض الكتب
•ق�سم الإدارة العامة
•وحدة خدمات بوفيه داخلية

يا�سر يو�سف
رئي�س وحدة اجلرد

الإدارة الهند�سية

جا�سر �شلبي
نائب املدير
gasser.shalabi@bibalex.org

ح�سن ريحان
نائب املدير
hassan.rihan@bibalex.org

طلعت بدوي
نائب املدير
talaat.badawy@bibalex.org

حممد عطوة
نائب املدير
mohamed.attwa@bibalex.org

�شريين ال�صاوي
م�ساعد نائب املدير (رئي�س ق�سم)
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لواء الدين حجازي
رئي�س ق�سم ال�صوتيات واملرئيات

�أحمد خمي�س
رئي�س وحدة الزراعة ونباتات الزينة
(رئي�س ق�سم)

عيد زيدان
رئي�س ق�سم اخلدمات الفندقية ومكافحة
الآفات

�أحمد العدوي
مدير م�شروع
(رئي�س ق�سم)

وليد زكريا
�أخ�صائي ال�سالمة وال�صحة املهنية
(رئي�س ق�سم)

خالد نوفل
رئي�س ق�سم الأعمال املدنية واملعمارية

عاطف ميالد
رئي�س وحدة الأعمال املدنية

حممد الدا�شر
رئي�س وحدة الأعمال املعمارية

�سماح راغب
رئي�س ق�سم مراقبة الأعمال

�إميان وهبة
رئي�س وحدة التخطيط

�شهرية عالم
رئي�س وحدة الرقابة على املواد واملخزون
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فاروق ح�سن
رئي�س ق�سم القيا�سات والتحليل

�إ�سالم عبد املح�سن
رئي�س وحدة القيا�سات

�إيهاب حممود
رئي�س وحدة التحليل والدرا�سات

فاتن مرزبان
رئي�س وحدة الت�صميم الداخلي والأثاث

�أمل رم�ضان
مهند�س �أول
(رئي�س وحدة)

�سعيد عي�سى
رئي�س وحدة الكهرباء والطاقة

حممد فراج
رئي�س ق�سم امليكانيكا والتكييف

حممد ال�صباغ
رئي�س وحدة مكافحة احلريق

حممد الغاي�ش
رئي�س وحدة الأعمال الكيميائية

هناء �شربا�ص
رئي�س وحدة النجارة والت�صنيع

ه�شام مرت�ضى
رئي�س وحدة التيار املنخف�ض

�سارة هاين
رئي�س وحدة امل�شرتيات (مواد)
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�إدارة الأمن الداخلي

ر�شا �شبندر
رئي�س وحدة التحكم يف الأنظمة الأمنية

حممود �شادي
نائب املدير
mahmoud.shady@bibalex.org

عبد القادر حممد
رئي�س وحدة امل�شرتيات (الهند�سية)

حممود عبد احلميد
م�شرف (رئي�س وحدة)

�صالح الدين ثابت
نائب املدير

تامر العوا
رئي�س ق�سم ت�أمني املناطق اخلارجية

حممود عبد ال�سالم
رئي�س وحدة ت�أمني املناطق اخلارجية

خالد �سعيد
رئي�س وحدة
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�إيهاب فهمي
من�سق (رئي�س وحدة)

حممد عبد الفتاح
من�سق (رئي�س وحدة)

حممد ها�شم
من�سق (رئي�س وحدة)

يا�سر عبد الرحمن
من�سق (رئي�س وحدة)

تامر حممد
رئي�س ق�سم ت�أمني املناطق اخلارجية

حممد عيد
من�سق (رئي�س وحدة)

وائل �شم�س
من�سق (رئي�س وحدة)

حممود نخيلة
من�سق (رئي�س وحدة)
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قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

جمدي ناجي
رئي�س القطاع
rmagdy.nagi@bibalex.org

نهى عديل
نائب رئي�س القطاع
noha.adly@bibalex.org

�إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

يو�سف �صالح
نائب املدير
youssef.salah@bibalex.org

�إ�سالم مر�سي
مهند�س نظم ت�أمني �أول
(رئي�س وحدة)

مرمي ناجي
رئي�س وحدة التوثيق

حممد اللطف
رئي�س وحدة �إدارة النظم

�أمنية �سامي
رئي�س وحدة

وائل عبد العزيز
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

يا�سمني متويل
من�سق (رئي�س وحدة)
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يو�سف ميخائيل
رئي�س ق�سم الربامج وتطوير النظم

�أحمد برهان
رئي�س وحدة االت�صاالت

�أحمد �سمري
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

�أمرية عزت
رئي�س وحدة الدعم الفني للم�ؤمترات
والو�سائط املتعددة

با�سم ال�سيد
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

حممد عبد اللطيف
رئي�س وحدة اخلدمات التقنية

�سارة ال�شوبكي
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

�أحمد عبد الواحد
رئي�س وحدة الدعم الفني للمواقع اخلارجية

�سمر �أبو ريا
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

ب�سمة ال�شيخ
رئي�س وحدة التدريب
(تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت)

كمال مي�شيل
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

هاين �ساوير�س
رئي�س وحدة ت�صميم الويب

�إجني مر�سي
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)
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املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية

رامي ر�شدي
رئي�س ق�سم املعمل الرقمي

�سامح غزال
رئي�س وحدة ال�شئون الإدارية

حممد ال�شامي
رئي�س وحدة �ضمان اجلودة

داليا النقيب
رئي�س وحدة التمييز ال�ضوئي للحروف

يو�سف الدكر
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

ر�شدي كرمي
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

طارق الليثي
رئي�س وحدة امل�شروعات اخلا�صة

هاين ال�صاوي
رئي�س وحدة امل�سح ال�ضوئي واملعاجلة

�أحمد برغوث
مدير م�شروع (رئي�س وحدة)

�سامح الأن�صاري
�أخ�صائي �أول (رئي�س وحدة)
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قطاع العالقات اخلارجية

�شريف ريا�ض
نائب رئي�س القطاع
sherif.riad@bibalex.org

حنان الركاد
من�سق (رئي�س وحدة)

�إدارة العالقات العامة واالت�صاالت الدولية

منى الن�شار
نائب املدير
mona.elnashar@bibalex.org

�شريف علي�ش
رئي�س وحدة
االت�صاالت واملرا�سم

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•وحدة التن�سيق واملتابعة

�إدارة الزيارات والقاعات

�شريين جعفر
املدير
sherine.gaafar@bibalex.org

حممد عالم
نائب املدير
mohammed.allam@bibalex.org

يا�سمني �سمري
نائب املدير
yasmine.samir@bibalex.org
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نورهان م�صطفى
رئي�س ق�سم اال�ستقبال

�أحمد يا�سني
رئي�س وحدة الت�سويق

رحاب �صربي
م�شرف (رئي�س وحدة)

حممد ال�صغري
رئي�س وحدة اجلوالت الإر�شادية باللغة العربية

داليا القباين
رئي�س وحدة اجلوالت الإر�شادية باللغة الفرن�سية

يا�سمني رم�ضان
م�شرف (رئي�س وحدة)

ر�ضوى الأمري
رئي�س وحدة ال�شئون الإدارية والربامج
(رئي�س ق�سم)

مروة مهدي
رئي�س وحدة �إعداد القاعات

رحاب عز الدين
رئي�س وحدة الإ�شراف واملتابعة
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�إدارة الأ�ستوديو

�إدارة الإعالم

خالد عزب
املدير
khaled.azab@bibalex.org

�أمين ال�شربيني
رئي�س وحدة التحرير ال�صحفي

حممد مط�ش
رئي�س وحدة املركز ال�صحفي

دينا �أبو العال
املدير
dina.aboulela@bibalex.org

حممد زايد
رئي�س ق�سم الت�شغيل

منى ن�صر
من�سق (رئي�س وحدة)

منى حلمي
رئي�س وحدة املعار�ض واملطبوعات

رانيا عمارة
رئي�س وحدة الأر�شيف (�إعالم)

ت�ضم هذه الإدارة � ً
أي�ضا:

•ق�سم الإنتاج

م�ست�شارو مدير املكتبة

علي ماهر
ليلى عبد الهادي
حممد كمال الدين
حممد عمارة
حم�سن يو�سف
�صالح اجلوهري
�صالح �سليمان

م�ست�شارو القطاعات/املراكز /الإدارات
مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط
مركز الفنون

مركز درا�سات ال�سالم والدميقراطية
مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي

حممد جنم
�أحمد عبد الغنى
م�صطفى الرزاز
راجح داود
�سمري فريد
عزة اخلوىل
مها معاذ
�أحمد احل�ضري
�أ�شرف عطية
�شادي الطيار
فاطمة �شوقي
في�صل عبد احلليم
�إيزي�س جرباوي
�إيرينا �سربينجل
مها �صفي الدين
ماي�سة م�صطفى
مك�سيمو�س الأنطوين
بول جيداي
رمي بهجت

منتدى احلوار

عماد �صيام
قدري حفني
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ملف خا�ص عن مكتبة الإ�سكندرية والثورة

كانت حلظة جميدة ،حني �أظهر �شبابنا تقديرهم للمكتبة وخلدماتها املتعددة .وهذا امللف اخلا�ص – والذي
ميثل اجلزء الثالث من التقرير – ي�شرح كيف �صمدت املكتبة �أثناء الثورة يف م�صر ,وكيف تقوم بعملها يف خ�ضم
ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت العاملية.
وي�شمل هذا امللف �أربع وثائق:

yثمانية ع�شر يو ًما هزت العامل ُ -ن�شرت يف الأ�سا�س على موقعنا الإلكرتوين
y
yحتية لل�شباب امل�صري الرائع ُ -ن�شرت يف الأ�سا�س على موقعنا الإلكرتوين
y
yيف عني الإع�صار – مقال ُن�شر يف جملة «التعلم مدى احلياة يف �أوروبا» يف يوليو 2011
y
yو�صف موجز لربنامج املكتبة لتوثيق ثورة  25يناير 2011
y

ثمانية ع�شر يو ًما هزت العامل

لكل �أ�صدقائنا حول العامل:

�أ�شكركم على ر�سائل الدعم وامل�ؤازرة الكثرية التي تلقي ُتها خالل الأ�سبوعني الأخريين .وحتي ًة ل�شباب م�صر الرائع الذي غ رََّي م�سار التاريخ
باملظاهرات ال�سلمية .فلم توظف قوة الال عنف �أب ًدا لأهداف �أف�ضل من املزيد من احلريات ،واملزيد من العدالة و�إر�ساء الأ�س�س لغدٍ �أف�ضل .وبف�ضل
حتدوا كل التوقعات وانت�صروا .وتنتمي ثورة  25يناير امل�صرية اليوم �إىل كتب التاريخ .فهي ف�صل مبهر يف الق�صة
القوة الأدبية لت�آزرهم ونبل هدفهمَّ ،
امل�ستمرة لل�صراع لتحقيق الكرامة الإن�سانية وقيم �إن�سانيتنا امل�شرتكة.
يف هذه الأيام الثمانية ع�شرة التي هزت العامل ،اجتمع الرجال والن�ساء وال�شباب وال�شيوخ وامل�سلمون وامل�سيحيون والأغنياء والفقراء كما مل
�سالحا يف وجه � ٍّأي من ماليني املتظاهرين .فاختلطوا جمي ًعا و�أظهروا العزمية احلقيقية لل�شعب .ف�أعادوا تعريف
يجتمعوا من قبل .ومل يرفع اجلي�ش ً
معنى العظمة امل�صرية .وخالل �أيام ال�صراع الطويلة هذه ،كانت ال�شرطة �إما مهاجمة للمتظاهرين �أو خمتفية متا ًما عن ال�ساحة ،ورغم هذا مل تكن
هناك حادثة واحدة لإحراق كنائ�س ،فبالفعل ر�أينا م�سيحيني وم�سلمني ُي�ص ُّلون بالآالف يف ميدان التحريرٌّ ،
كل منهم يحمي ويحرتم الآخر .مئات
�سجل �أي حادث حتر�ش واحد .فتكفل املتطوعون باحلماية والنظام ،وك َّون اجلريان جلانًا
الآالف من ال�شباب وال�شابات تظاهروا لأيام مت�صلة ومل ُي َّ
�شعبية حلماية املنازل والأ�سر من البلطجية واملجرمني الذين هاجموا البيوت ونهبوا املباين العامة ،كما قدم ال�شباب اخلدمات العامة عن طريق
امل�شاركة كما مل يحدث من قبل .و�أ�صبحت الأحياء �أكرث من جمرد �أماكن؛ �أ�صبحت جمتمعات مرة �أخرى .وقد حمى املتظاهرون امل�ؤ�س�سات
الثقافية مثل املتحف امل�صري ومكتبة الإ�سكندرية التي اعتربوها م ً
ِلكا لهم.
واليوم ،يحتفل ال�شعب كله بتنحي الرئي�س مبارك وبداية عهد جديد .ولكن الطريق �سيكون �صع ًبا .يجب �أن ن�ضمن �أن تتحول حلظة الن�شوة
والت�آزر هذه التي خلقتها ثورة �شباب  25يناير �إىل م�ؤ�س�سات وقوانني �ستكون هي ال�ضامن احلقيقي للدميقراطية احلقَّة .وبعد املظاهرات ،واملعارك
واالحتفاالت ،يتحتم علينا القيام مبا هو بنف�س الأهمية وهو ت�شكيل م�ؤ�س�سات جديدة ،واختيار قادة جدد وقوانني جديدة لتكوين ال�ضوابط
احلكيمة التي جتعل النا�س �أحرا ًرا.
وثقتي يف �شباب م�صر ال حدود لها ،فالآن هو فجر يوم جديد.

�إ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

حتية ل�شباب م�صر العظيم

�إىل �شباب م�صر العظيم ،قادة ثورة  25يناير  2011امل�صرية� .أحييكم على...
نبل �أرواحكم
حيوية �شبابكم
كفاءة عالقاتكم
مثاليتكم الطاهرة
و�إخال�صكم لإن�سانيتنا امل�شرتكة.
يظهر يف الأفق �أمل يف تخطي حتديات حالة االنتقال التي تنتظرنا ،ال�ستكمال الثورة التي بد�أمتوها ولبناء م�صر �أف�ضل بف�ضل ما قمتم به.
ويكمن �سر جناحكم يف ثبات ِق َيمكم ،ولي�س فقط يف معارف معينة اكت�سبتموها .فقد تعلمتم �أن تتعلموا ،والأهم من ذلك ،تعلمتم امل�شاركة
الإيجابية.
�إ ًذا فا�ستغلوا مهاراتكم وقوة َتخ ُّيلكم و�إ�صراركم على خلق م�صر �أف�ضل وعامل �أف�ضل للجميع .وكما نحرتم ذكرى من ماتوا ،نحيي ت�ضحية
من �أ�صابوا ونحتفي ب�إ�صرار من ُيكملون الطريق ،فلنخلق م�صر جديدة يحدوها الأمل يف جمتمع �إيجابي يكون فيه كما تقول الكلمات اخلالدة:
ال �سيا�سة بدون مبادئ
وال ثروة بدون عمل
وال جتارة بدون �أخالق
وال متعة بدون �ضمري
وال تعليم بدون �شخ�صية
وال علم بدون �إن�سانية
ُحلم تقا�س فيه عظمة النا�س بجودة حياة املواطنني الأفقر بينهم ،ولي�س بحجم جيو�شهم �أو �ضخامة مبانيهم.
نعم! لقد غريمت م�صر للأبد ،والآن �سنحذو حذوكم ونن�ضم �إليكم لبناء م�صر اجلديدة.
�أ�صدقائي،
ُ�سميتم �أبناء الإنرتنت� ،أو جيل الفي�سبوك ،ولكنكم �أكرث من ذلك .ف�أنتم طليعة الثورة العاملية العظيمة يف القرن احلادي والع�شرين.
فا�ستمروا يف طريق حياتكم ،واخلقوا عاملًا �أف�ضل لأنف�سكم وللآخرين .قودوا و�سيتبعكم اجلميعِّ .فكروا فيمن مل يولد بعد ،وتذكروا املن�سيني،
للمهم�شني ،وب�إجنازاتكم من اليوم �أر�سوا القواعد لغدٍ �أف�ضل.
وامنحوا الأمل لليائ�سني ،وق ِّربوا امل�ستبعدين ،ومدوا �أيديكم َّ
�أ�شكركم� .أ�شكركم من �أعماق قلبي.

�إ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

يف عني الإع�صار
مكتبة الإ�سكندرية والثورات امل�صرية والعاملية

(�أ) �إعادة بعث مكتبة الإ�سكندرية

ولدت مكتبة الإ�سكندرية من جديد يف �أكتوبر  2002لت�سرتد مكانتها التي تب�ؤ�أتها مكتبة الإ�سكندرية القدمية يف قدمي الزمان ،و�أ�صبح ا�سم
املكتبة مرادفًا لقيم التعددية وحرية التعبري وتعزيز متكني ال�شباب وامل�ساواة بني اجلن�سني .واملكتبة �أكرث من جمرد مبنى كبري ومبهر ،فهي �أي�ضً ا
مجُ َّمع �ضخم ي�ضم  19متحفًا ومعر�ضً ا دائ ًما ،وت�سعة معاهد بحثية ،وقبة �سماوية ،وقاعة ا�ستك�شافات ،و�أربعة معار�ض فنية ،ومركز م�ؤمترات ي�سع
�آالف احلا�ضرين ،و�ست مكتبات متخ�ص�صة ،ومكتبة كبرية .وتهدف املكتبة لأن تكون مرك ًزا لالمتياز يف �إنتاج ون�شر املعرفة .وقد حددت املكتبة
لنف�سها �أربعة �أهداف رئي�سية ،وهي �أن تكون:

yنافذة العامل على م�صر.
y
yونافذة م�صر على العامل.
y
�yأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
y
yمرك ًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�ضارات.
y
ولدت رقمية

ولكن مكتبة الإ�سكندرية هي �أي�ضً ا �أحد �أعظم املكتبات التي ولدت رقمية .فهي ابنة هذا القرن الأول من الألفية الثالثة وبهذا نحت�ضن
التكنولوجيا الرقمية اجلديدة من البداية مدركني �أن هذا �سيعطي ميزة لهذه الن�سخة اجلديدة للمكتبة العريقة .ومن ث ََّم ،فمن البداية �أكدنا �أن
املكتبة �ستعمل بطريقة مزدوجة ،ولها العديد من الكتب املطبوعة والعديد من الكتب الإلكرتونية �أي�ضً ا بالإ�ضافة �إىل قواعد البيانات واملوارد
الإلكرتونية �أي�ضً ا .ينت�شر �أكرث من  3300جهاز حا�سب �آيل يف قاعات ومكاتب املكتبة بالإ�ضافة �إىل البانوراما احل�ضارية (نظام و�سائط متعددة
تفاعلي ُيعر�ض على ت�سع �شا�شات وحا�صل على براءة اخرتاع) والفي�ستا (التفاعل االفرتا�ضي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا) ،واحلا�سب الآيل
فائق ال�سرعة ،والن�سخة الوحيدة لأر�شيف الإنرتنت خارج كاليفورنيا والتي حتتوي على مليارات �صفحات الن�صو�ص الرقمية ،و�آالف �ساعات
الأفالم الرقمية والفيديو.
يف �أقل من �سنتني ,جنحت مكتبة الإ�سكندرية يف �أن ُتعد ً
�شريكا ها ًّما يف العديد من امل�شروعات امل�شرتكة مع م�ؤ�س�سات مثل الأكادميية الوطنية
للعلوم بالواليات املتحدة الأمريكية ،والأكادميية الفرن�سية للعلوم ،واجلامعات البارزة العديدة التي ت�شارك ب�صورة روتينية يف م�ؤمترات و�سال�سل
حما�ضرات املكتبة التي ُتعد باملئات.
مكتبة الإ�سكندرية م�ؤ�س�سة ذات مكانة هامة رغم �صغر عمرها .فهي حتتوي على حوايل  1,4مليون كتاب ،و�أ�صبحت املكتبة بف�ضل الإهداء
الفرن�سي املكون من  500,000كتاب رابع �أكرب مكتبة فرانكفونية خارج فرن�سا.
من ال�صعب ت�صور �أن عمر املكتبة ال يزيد عن ثمان �سنوات! فقد �أ�صبحت وبال منازع منارة القيم الإن�سانية يف م�صر واملنطقة .ومنذ افتتاحها،
تلقت املكتبة م�ؤيدي ومعار�ضي نظام مبارك ،وحتت�ضن اليوم املناظرات املفتوحة واملناق�شات واملحاورات يف ال�ساحة امل�صرية ال�سريعة التطور .فهي
مركز للعديد من الأن�شطة ،وهي �أي�ضً ا مكان االجتماع الرائد والر�سمي لبع�ض جماالت العلوم ،فتقيم املكتبة م�ؤمتر بيوفيجن الإ�سكندرية الذي
يقام �سنو ًّيا بالتناوب مع بيوفيجن ليون بفرن�سا .ويتناول هذا امل�ؤمتر علوم احلياة والبيئة ب�صفة خا�صة.
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يف عام  ،2003كان متو�سط �أعمار العاملني باملكتبة  30عا ًما ،وتقيم �إدارة املكتبة ال�شابة واملتوازنة من حيث النوع حوايل  700حدث ثقايف يف
املجمع الكبري واملبهر ،وت�ستقبل حوايل مليون و�أربعمائة �ألف زائر و�ستمائة �ألف قارئ زائر كل عام .ويقوم  450مليون زائر بالدخول على موقعنا
هذا َّ
(((
(((
الإلكرتوين كل عام ،وت�شرتك املكتبة يف بع�ض �أ�ضخم و�أهم امل�شروعات الرقمية يف العامل ،منها املكتبة الرقمية العاملية  ،ومو�سوعة احلياة  ،ولغة
ال�شبكات العاملية(((.

(ب) خلق التيارات العميقة
مكتبة الإ�سكندرية وال�سعي نحو الإ�صالح

بعد �أقل من � 18شه ًرا من افتتاحها ،كانت املكتبة بالفعل قد بد�أت يف ا�ستقبال فعاليات م�صرية وعربية منادية ب�إ�صالح الأنظمة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف م�صر والعامل العربي؛ كان �أبرزها الدعوة املدوية لإ�صدار �إعالن الإ�سكندرية يف مار�س  ،2004و�أ�صبحت
املكتبة منارة لن�شر لهذه الأفكار بني الكثري من ال�شباب .وينادي �إعالن الإ�سكندرية بالإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف،
وقامت �أكرث من � 160شخ�صية عربية بارزة من  18دولة عربية بتوقيعه ،و�أ�صبحت بذلك عالمة هامة يف النداء بالإ�صالح يف العامل العربي.
ولكننا تفادينا الن�شاط ال�سيا�سي ال�صريح من �أجل تبني ما �أ�سميناه التيارات العميقة للفكر االجتماعي التي تمُ ِّكن الأفكار من مد جذورها
يف املجتمع .فقد عملنا وال زلنا نعمل بال كلل ملحاربة التع�صب الأعمى والتطرف واخلوف من الآخر والتعتيم ،ويف نف�س الوقت عززنا قيم حقوق
الإن�سان وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة والتعددية والعقالنية واحلوار والتفاهم .وهذه هي التيارات العميقة التي تغذي قيم املجتمع العربي الهامة
ب�صورة عامة واملجتمع امل�صري ب�صورة خا�صة ،ونحن نعمل مع ال�شباب ب�صفة خا�صة .وعندما �أنظر للمجتمعات املحلية والقومية والإقليمية والعاملية،
يذهلني الفرق بني نوعني من القوى التي ت�ؤثر على الأن�شطة والأحداث .فهناك القوى التي حتتل العناوين الرئي�سية ،وت�صبح م�صدر مناق�شات
حادة والتي لها القدرة على خلق م�سارات مهنية و�إنهائها .وهي بال �شك مهمة ولكنها تفتقر قوة اال�ستمرارية ،كما تفتقر الت�أثري الباقي الذي تعتمد
عليه التغيريات املجتمعية احلقيقية .والنوع الآخر من القوى يف التيارات العميقة التي ت�ؤثر على القيم املجتمعية التي يبدو التغيري ال�سلوكي فيها
غري ملحوظ يف مرحلة ما ثم يتحول ما كان م�ستحي ًال �إىل �أمر عادي بني ليلة و�ضحاها .وتتفاعل هذه التيارات العميقة مع التكنولوجيا املزدهرة
للمبادرة ب�إحداث تغيريات عميقة.
وقد �شبهت هذين النوعني من القوى بالرياح التي تهب على �سطح املحيط والتيارات العميقة التي حترك كميات هائلة من املياه مثل تيار
اخلليج يف الأطلنطي �أو ت�أثريات «�إل نينو» يف املحيط الهادي .وال ن�شعر بهذه التيارات العميقة �أو نراها ب�سهولة� ،إال �أن لها ت�أث ًريا كب ًريا على حياتنا
جدا وميكنها الو�صول لقوة الإع�صار ،كما ميكنها تدمري و�إغراق �سفن وب�شر
حتى �إنها ت�ؤثر على املناخ .ويف نف�س الوقت ،فالعوا�صف ال�سطحية هامة ًّ
وتدمري �أمالك ُتقدر باملليارات� .إال �أن كل العلماء يتفقون على �أن التغيريات يف التيارات العميقة �أكرث �أهمية بكثري حتى و�إن ا�ستغرق قيا�سها
�سنوات.
�إن الت�شابه مع الثورة ال�سيا�سية وا�ضح .فالتيارات العميقة هي التي لها الأثر الباقي؛ فعلى م�ستوى التيارات العميقة ت�سعى مكتبة الإ�سكندرية – متا ًما
كمكتبة الإ�سكندرية القدمية – للت�أثري على م�صر والعامل العربي والو�صول من خاللهم للعامل الإ�سالمي� .إن تنظيم مناظرة بني املر�شحني ال�سيا�سيني
قد يكون حدثًا تلفزيون ًّيا كب ًريا �إال �أن هذه املناظرة لن يكون لها ت�أثري دائم كاملناق�شات الفكرية املعنية بالإ�صالح الد�ستوري �أو حتى �إعداد جمتمع
((( هي م�شروع دويل �أطلقته مكتبة الكوجنر�س الأمريكية ودعمته اليون�سكو ،وتعيد املكتبة من خالله جتميع �أف�ضل الأمثلة على الثقافة العاملية وي�شرتك فيها العديد من املكتبيني
حول العامل.
((( م�شروع �ضخم يقوم بتن�سيقه بع�ض �أعظم متاحف التاريخ الطبيعي يف العامل ،وي�سعى امل�شروع لتقدمي �صفحة رئي�سية واحدة لكل من الـ 1,9مليون نوع املوجودين يف العامل
مع دعم ال�صفحات بروابط ملكتبة تراث التنوع احليوي ( )BHLوالتي �ست�ضم حوايل  600 – 300مليون �صفحة من الن�صو�ص العلمية املعنية بالتنوع احليوي من  18مكتبة
دولية .انظر  .www.eol.orgومكتبة الإ�سكندرية ع�ضو باملجل�س التنفيذي لهذا امل�شروع امل�شرتك ال�ضخم.
((( نظام لغة ال�شبكات العاملية هو برنامج �ضخم �أطلقته جامعة الأمم املتحدة ،ون�سقه فريق يف جنيف .ولغة ال�شبكات العاملية هي نظام ترجمة �آلية معتمِ دة على القواعد وت�ستخدم
َمركز لرتجمة كل اللغات من خالله :لغة �شبكات رقمية عاملية ت�سمح مب�شاركة اللغات ال�صغرية .ومكتبة الإ�سكندرية م�سئولة عن اللغة العربية يف هذا امل�شروع.
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خرباء للنظر يف مناهج مادتي العلوم والريا�ضيات للمدار�س ومراجعتها ،واقرتاح �إ�صالحات يف النظام التعليمي وتغيري بنية الأولويات اخلا�صة
بربنامج البحث العلمي القومي ،وهذا جمرد مثال على املو�ضوعات التي نتناولها دائ ًما .ففي النهاية ،نحن نحارب من �أجل القيم الإن�سانية التي
يجب �أن ميتلكها �أي جمتمع دميقراطي وحديث بحق .وما هذه �إال بع�ض مكونات التيارات العميقة ،والت�أثري على هذه التيارات هو ما ت�سعى �إليه
مكتبة الإ�سكندرية .ونحن لهذا حمتجزون يف معركة لقلوب وعقول جيل من �شباب امل�صريني ،منادين بالعقالنية والت�سامح واالنفتاح واحلوار
والفهم يف مواجهة التعتيم والتطرف واخلوف املر�ضي من الآخر.
ومع ذلك ،فقد ا�شتكى الكثريون من �أن هذه االجتماعات واملحا�ضرات واملنتديات والفعاليات الالنهائية ال ينتج عنها �أي �شيء .ولكن
ثقتنا يف ال�شباب ثابتة ال تتزعزع ،فقد كانوا هم بالت�أكيد من ك�شفوا عن القوة الكامنة يف ال�شعب امل�صري خالل الأحداث التاريخية ليناير .2011
الثورة امل�صرية والربيع العربي

َف َتح َّية ل�شباب م�صر ،الذين غريوا م�سار التاريخ خالل  18يو ًما من التظاهرات ال�سلمية .فلم ُت�ستغ َّل من قبل القوة الأخالقية لال عنف بكفاءة
�أكرث لتحقيق املزيد من احلرية والعدالة ولإر�ساء �أ�س�س غد �أف�ضل .وبقوة ت�ضامنهم الأخالقي ،ونبل هدفهم قاموا بتحدي كل التوقعات وانت�صروا.
يف الثمانية ع�شر يو ًما التي هزت العامل ،احتد الرجال والن�ساء وال�شباب والكبار وامل�سلمون وامل�سيحيون والأغنياء والفقراء م ًعا كما مل يفعلوا
من قبل .ومل يرفع اجلي�ش ي ًدا يف وجه �أي من املتظاهرين .فاحتدوا جمي ًعا ،وظهرت همة ال�شعب احلقيقية .ف�أعادوا تعريف معنى العظمة امل�صرية.
ف�أثناء �أيام املعارك الطويلة ,كانت ال�شرطة �إما واقفة يف مواجهة املتظاهرين� ،أو غائبة متا ًما عن ال�ساحة ،ومع هذا مل تكن هناك حادثة واحدة حلرق
كنائ�س .فقد ر�أينا امل�سلمني وامل�سيحيني ي�صلون بالآالف يف ميدان التحرير ،كل منهم حم ِرت ًما للآخر .وقد تظاهر مئات الآالف من الرجال والن�ساء
لأيام متوا�صلة ،ومل تظهر حالة حتر�ش واحدة .فقام املتطوعون بت�أمني الأمن والنظام ،وا�شرتك اجلريان م ًعا لت�شكيل جلان حرا�سة �أهلية حلماية
منازلهم و�أ�سرهم من البلطجية والأ�شرار الذين حاولوا مهاجمة املنازل و�سرقة املباين العامة ،ولتقدمي خدمات عامة عن طريق م�شاركة ال مثيل لها.
وتعرف النا�س �أكرث على بع�ض .و�أ�صبحت اجلرية �أكرث من جمرد جتاور يف املكان� ،أ�صبحت جمتم ًعا مرة �أخرى .وقام املتظاهرون بحماية امل�ؤ�س�سات
الثقافية ،ومنها املتحف امل�صري ومكتبة الإ�سكندرية التي اعتربوها ً
ملكا لهم .فت�شابكت �أيديهم مكونة �سل�سلة ب�شرية حلماية مكتبة الإ�سكندرية
من �أي �ضرر �أثناء املظاهرات والثورات (انظر ال�صورة) .وبالتايل ،قام ال�شباب ب�إعداد علم كبري و�ضعوه على �سالمل املكتبة كحاجز معنوي لإبعاد
املتظاهرين عن املبنى .وبعد هذه الأيام الأوىل ال�صاخبة للثورة ،عندما ان�صب قلق النا�س على امل�ستقبل� ،أ�صبحت نف�س هذه ال�سالمل مكان جتمع
مف�ضل لكل من �أراد التظاهر مناد ًيا باحلرية الدينية وامل�ساواة.
و�أ�صبحت ثورة  25يناير الآن جز ًءا من ُكتب التاريخ .فهي ف�صل رائع يف ق�صة ال�سعي نحو الكرامة الإن�سانية وقيم الإن�سانية العامة .ولكن
م�صر كانت جمرد جت�سيد لإجناز ما ُ�سمي «بالربيع العربي» .فقد �أطاح مواطنون عاديون بحكام م�ستبدين وال زالوا يحاربون بال �سالح غري �إميانهم.
ويف النهاية ،لن يردهم �شيء .فكما قال فيكتور هوجو « :ال ميكن جلي�ش �أن يهزم فكرة حان وقتها» .واحلرية وحقوق الإن�سان والدميقراطية هي �أفكار
حان وقتها حتى يف �أق�صى �أركان املعمورة.
وبف�ضل جناح تون�س وم�صر ،تكلمت ال�شعوب .من املتظاهرين ال�سوريني يف دم�شق ودرعا �إىل املدافعني الليبيني عن م�صراتا املُحا�صرة �إىل
ال�شعوب اليمنية يف �صنعاء ...فه�ؤالء هم جت�سيد الروح التي ال ُتقهر والتي و�صفها هنلي يف ق�صيدته «الذي ال ُيقهر»(((:
ال ُيقلقني �ضيقُ البواب ِة
تاب من �ألوانِ العقاب
أدراج الكِ ِ
�أو ما يف � ِ
ف�أنا �سيدُ م�صريي
و�أنا ر ّبانُ روحي.
((( نُ�شرت ق�صيدة ويليام �إرن�ست هنلي (« )1903–1849الذي ال ُيق َهر» ( )Invictusيف عام .1875
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وبالت�أكيد �ستواجه موجة احلرية العوائق .ولكنها يجب �أن تنت�صر يف النهاية.

واليوم هناك من يخاف من �أن ينقلب الربيع العربي �إىل �شتاء الإ�سالميني .و�أن متهد مثالية الدميقراطيني الثوريني ال ل�شيء �سوى لال�ستبداد
الديني .نعم ،م�شاعر الإ�سالميني يف ت�أجج وينت�شر احلما�س يف �أجزاء من املجتمع .ولكن الوقوف يف وجه التطرف ال يكون بفر�ض الرقابة �أو
الأوتوقراطية ولكن باعتناق التعددية ومبحاربة الأفكار بالأفكار.
ومع انتقالنا من الثورة ال�سيا�سية للتحول االجتماعي ،حتاول تيارات الفكر ال�سيا�سي والر�ؤى املتناف�سة املتفاعلة واملت�شاحنة �أن تقوم بت�شكيل
جمتمعاتنا .ومكتبة الإ�سكندرية تقف �شاهدة على هذه العملية ,وت�شارك فيها.

(جـ) يف عني الإع�صار

�أثناء الثمانية ع�شر يو ًما التي هزت العامل ،والتحوالت املجتمعية التي تلتها والتي منر بها ،كانت املكتبة ب�صورة عامة جزيرة �سالم يف بحر من
املعارك .وكانت ب�صورة حرفية هذا املكان الهادئ :عني الأعا�صري املدارية((( – فهي عني الإع�صار!
العاملون باملكتبة م�شغولون بتنظيم فعاليات منا�سبة للظروف؛ فعاليات تتجنب الآنية ال�سيا�سية التي تنا�سب عناوين الأخبار مثل تلك
التي تتناول الأحزاب ال�سيا�سية اجلديدة �أو تنظيم مناظرات بني املر�شحني للمنا�صب العليا امل�ستقبلية ،وتركز املكتبة بد ًال من ذلك على الق�ضايا
احلقيقية التي تواجه ال�شعب والدولة :ف�أي نوع من النظام الد�ستوري يجب �أن نتبناه؟ ما هي ال�ضمانات امل�ؤ�س�سية حلرية التعبري؟ هل نحمي حقوق
املجموعة �أم الفرد؟ ما هي عيوب ومميزات �أنظمة الت�صويت املختلفة؟ واملزيد من الق�ضايا الأخرى التي على الدميقراطية النا�شئة �أن تواجهها .وميكننا
�أن نتعلم من جتارب الآخرين ،ولكن يف النهاية على كل جمتمع �أن ي�صنع م�صريه .وت�صبح املكتبة مالذ الدار�سني املفكرين الذين ال يجدون مرف أ�
�سالم ب�سهولة يف �أيام العناوين الرئي�سية ال�صارخة والتليفزيون ذي املو�ضوعات املحددة ،واملظاهرات العامة ور�سائل تويرت الن�صية ذات الـ 140حرفًا
�أو الر�سائل الق�صرية على الفي�سبوك.
�إال �أن هناك عا�صفة �أخرى يتحول بها عاملنا؛ عامل املكتبات واملتاحف الأبحاث .والتكنولوجيا هي املحرك لهذه العا�صفة الهائلة والعميقة
والتي تعِد ب�أن تكون �أ�شد �أث ًرا من الربيع العربي يف ت�أثرياتها التحولية وو�صولها على العامل كله .فهي الثورة املعرفية اجلديدة .ومكتبة الإ�سكندرية
يف هذه العا�صفة �أي�ضً ا يف عني الإع�صار .فهي معنية ب�صورة كبرية بالتفكري يف الق�ضايا امل�ستقبلية ،وهي �أي�ضً ا جزء من متخذي القرار املهمني
املن�شغلني بالق�ضايا الكربى التي قد متثل التيارات العميقة الهامة اخلا�صة بهذا التحول الهائل بالرغم من عدم ارتباطها ب�صورة مبا�شرة باملعارك
الكربى التي هي الرياح املحركة لهذه العا�صفة مثل «جوجل» وق�ضايا النا�شرين� ،أو التعامل التجاري مبواد تكنولوجيا املعلومات وحفظ ون�سخ
الوثائق .فلننظر ب�سرعة �إىل الثورة املعرفية العاملية.
نحن الآن يف مرحلة ما بني ع�صرين .من حلظة �ساد فيها النظام �إىل �أخرى كانت الفو�ضى والتعقيد (باملعنى العلمي للم�صطلحني) فيها �شيء
عادي .هي حلظة تت�أرجح فيها الب�شرية على حافة نظام عاملي جديد ...فنحن ن�شهد ثورة يف بناء املعرفة ومعناها ،ثورة �أكرث عمقًا من �أي �شيء �شهدته
الإن�سانية منذ اخرتاع الكتابة! «الكتابة» ولي�ست الطباعة .فالأوىل مكنتنا من تراكم ونقل املعرفة يف املكان والزمان ،ومكنت التجمعات البدائية
من �أن ت�صبح ح�ضارات مزدهرة� .أما الطباعة فما كان منها �إال �أن ن�شرت فوائد القراءة وذلك مب�ضاعفة عدد ن َُ�سخ املخطوطات التي ميكن �أن ُيعاد
�إنتاجها بدقة وبتكلفة قليلة .هذا لي�س بالإجناز الهني بحد ذاته �إال �أنه �أقل �أهمية من اخرتاع الكتابة.
فهل �أُبالغ حني �أقارن الثورة احلالية باخرتاع الكتابة؟ ال �أظن ،و�أعتقد �أن الدليل الذي �س�أقدمه �سيقنع القارئ بر�أي.

((( العني هي منطقة ذات مناخ هادئ توجد يف قلب الأعا�صري املدارية القوية .عني الإع�صار هي منطقة م�ستديرة ن�سب ًّيا ي�صل قطرها يف املعتاد �إىل  65–30كم ( 40–20ميالً).
يحيط بها جدار العني وهو حلقة من العوا�صف الرعدية العالية؛ حيث تكمن �أ�شد ظروف جوية يف الإع�صار (تعريف ويكيبيديا الإجنليزية).
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(د) الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية اجلديدة

نتفق جمي ًعا �أننا نتجه �سري ًعا نحو جمتمع قائم على املعرفة واالقت�صاد القائم على التكنولوجيا ،مع جوانب العوملة املعروفة
وال�شهرية امل�ضافة �إىل هذا التحول .و�أنا هنا �أحتدث عن هيكل املعارف وعر�ضها وكيف من املرجح �أن نتفاعل نحن الب�شر مع املعرفة� ،سواء
كنا �أكادمييني �أو باحثني �أو ننتمي لأ�سرة اعتاد �أفرادها الذهاب �إىل املكتبات العامة وطلب امل�ساعدة من �أمني املكتبة يف �إيجاد كتاب جيد
مرجعي لورقة بحثية جامعية .وهذا ما �أود �أن �أ�شري �إليه با�سم «الثورة املعرفية اجلديدة» ،وهو مو�ضوع ناق�شته �سابقًا
للقراءة �أو م�صد ٍر
ٍّ
(((
با�ستفا�ضة وتف�صيل �أكرث  .وتت�صف الثورة املعرفية بخ�صائ�ص �سبعة رئي�سية ،يحلو يل �أن �أ�سميها هنا «�أعمدة» ،و�أف�صلها فيما يلي:

التحليل ،واحلياة ،والتنظيم.

yال�صورة والن�ص.
y
yالب�شر والآالت.
y
yالتعقيد والفو�ضى.
y
yاحلو�سبة والبحث العلمي.
y
yالتقارب والتحول.
y
yتعددية املناهج وال�سيا�سات.
y
وفيما يلي كلمة عن ٍّ
كل من هذه الأعمدة ال�سبعة:
�أو ًال :التحليل ،واحلياة ،والتنظيم

منذ فجر التاريخ� ،سواء كانت الكتابة على لفائف �أو جمموعات خطية� ،سواء كانت خمطوطة باليد �أو مطبوعة ،ا�ستند تراكم املعرفة على حتليل
البِنى ،مع و�ضع الوحدات بجانب بع�ضها البع�ض مثل �ألواح الطوب يف جدار �أو بناء نا�شئ .و�أدى جتاور تلك الأعمال الفردية التي مت حتليلها� ،إىل
تراكم املعرفة  ...وارتفع ال�صرح قطعة قطعة ،لبنة لبنة� ،أو حج ًرا حج ًرا...
وكانت كل قطعة «ميتة»؛ و�أعني بذلك �أنه مبجرد ن�شرها مرة واحدة تبقى كما هي حتى ظهور الطبعة الثانية .ف�إذا كان لدى ٍّ
كل منا ن�سخة من
الكتاب نف�سه ،ميكننا فتح �صفحة  157مث ًال لنجد نف�س ال�شيء بال�ضبط يف نُ�سخ كل منا .فلن يتغري املحتوى �سواء فعلنا ذلك بعد ظهور الكتاب
مبا�شرة �أو بعد �صدوره بعقود.
ولقد غري الإنرتنت كل ذلك� ...أ�صبحت �صفحة الويب وحدة للتحليل .وبد ًال من الت�سل�سل التقليدي للعر�ض� ،أ�صبحنا نفكر الآن من
حيث ال�صفحة الرئي�سية ،ثم روابط الن�ص الت�شعبي �إىل وثائق �أخرى ذات �صلة .ومن املتوقع �أن ن�شهد مزي ًدا من ال�سال�سة يف دمج ال�صور الثابتة �أو
الفيديو ،والتنقل ما بني الروابط املرجعية.
وتعد حمركات البحث جز ًءا مكم ًال لل�شبكة العاملية؛ حيث تخرج املادة مبا�شرة �إىل احلياة ،وذلك على عك�س املواد املن�شورة بالطرق
التقليدية .واليوم �إذا قمت �أنا بالبحث عن �صفحة ما على �شبكة الإنرتنت ،وبحثت �أنت عنها يف نف�س املكان بعد �ساعات قليلة� ،ستجد �أنها على
الأرجح قد تغريت؛ وذلك لأن حتديث املواد يتم ب�صفة م�ستمرة.
عالوة على ذلك ،ومع اجتاهنا �إىل ما وراء البِنى احلالية على �شبكة الإنرتنت ،ونحو ال�شبكة الداللية (حيث ميكننا البحث عن العالقات
ن�سيجا من املفاهيم والأفكار واحلقائق؛
ن�سيجا كب ًريا مرتاب ًطا ومفع ًما باحليويةً ،
واملفاهيم ولي�س فقط الأ�شياء) ،ي�صبح هيكل تنظيم وعر�ض املعارف ً
وينمو هذا الن�سيج ب�شكل �سريع مما يتطلب �أ�ساليب تفكري جديدة للتفاعل معها .كما �سي�ؤدي تلقائ ًّيا �إىل ظهور هذه الأ�ساليب اجلديدة يف التفكري،
ومن ث ََّم لن يتم حتليل البحث العلمي مثل �ألواح الطوب يف اجلدار ،بل �ستكون �أ�شبه بنهر يتدفق ب�سال�سة.
((( انظر �إ�سماعيل �سراج الدين� ،شكل الغد :الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية و�آثارها ،مكتبة الإ�سكندرية ،الإ�سكندرية ،م�صر.2010 ،
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�إذا حاول املرء �أن ي�أخذ يف االعتبار بروز ظواهر الروابط االجتماعية التي �أتاحها الإنرتنت وال�شبكة العاملية� ،سيمكن لنا �أن نت�صور ما �أطلق
عليه بع�ض املتخ�ص�صني ا�سم «امليتا ويب» ( )meta-webذات قدرة االت�صال املعريف واالجتماعي الفائقة؛ فهل تقدم لنا «امليتا ويب»((( ت�صو ًرا
الت�صال الذكاء؟
ثان ًيا :ال�صورة والن�ص

لطاملا كان الن�ص هو الو�سيلة الأ�سا�سية لنقل املعلومات على مر التاريخ .وكان من ال�صعب �إنتاج و�إعادة �إنتاج ال�صور .ولكن تغري الأمر الآن.
فبف�ضل الثورة الرقمية ،ي�ستطيع �أي �شخ�ص ت�سجيل ال�صور� ،سواء الثابتة �أو الفيديو ،و�أ�صبحت ر�سوم اجلرافيك التي يولدها احلا�سوب يف متناول
اجلميع.
فكم هائل من التفا�صيل يتم التقاطه ومعاجلته يف جزء من الثانية .ومن ثم،
وميكن لعقل الإن�سان معاجلة املعلومات الب�صرية ب�سرعة هائلةٌّ .
تبدو بع�ض امليزات اجلديدة للثورة املعرفية احلالية و�شيكة� .أو ًال ،االعتماد الكبري على ال�صورة  -بالإ�ضافة �إىل الن�ص  -يف نقل املعلومات واملعارف
والأ�شكال املتغرية لأجهزة التخزين واال�سرتجاع التي �سيتطلبها هذا الأمر ،ونحن ننتقل من الكتاب �أو املجلة التي تعتمد على الن�ص �إىل عرو�ض
ال�صور الرقمية الثابتة والفيديو وكذلك الواقع االفرتا�ضي والعرو�ض ثالثية الأبعاد .و�سوف ي�صبح التفاعل �أي�ضً ا �سمة من �سمات عامل الواقع
االفرتا�ضي اجلديد املعتمد على ال�صورة .ومرة �أخرى ،ماذا يعني ذلك من حيث وظائف العر�ض والبحث واال�سرتجاع والتفاعل بني الباحث
واملواد يف امل�ستقبل؟
فماذا يعني كل هذا بالن�سبة لل�شكل الفاعل لو�صف البيانات الفوقية ،والتخزين ،و�إمكانية البحث واال�سرتجاع من هذا العامل الهائل
واملتزايد من ال�صور الثابتة واملتحركة (الثابت منها والتفاعلي)؟ ولن نبحث عن ال�صور من خالل كلمات مفتاحية تدخل حيز قواعد البيانات
الن�صية مثل فهار�س البيانات اخللفية .ف�سوف تقوم �أجهزة الكمبيوتر بذلك لنا.
ثالثًا :الب�شر والآالت

با�ستثناء الريا�ضيات البحتة وبع�ض جوانب الفل�سفة ،لن يكون من املمكن لأحد من الب�شر البحث عن املعرفة يف �أي ميدان والعثور عليها
وا�سرتجاعها ،ومن ثم التعامل معها� ،أو حتى الإ�ضافة لها وتو�صيل �إ�سهامه دون تدخل من الآالت .حتى يف النقد الأدبي والعلوم االجتماعية،
فلم يعد من املمكن البحث يدو ًّيا يف خمزون املواد .وهذا لي�س ب�أمر جيد �أو �سيئ � ..إنه جمرد �أمر واقع.
والآن ،وبعد فوز برنامج �آيل للعبة ال�شطرجن ا�سمه  Big Blueل�شركة  IBMعلى بطل العامل (جاري كا�سباروف) يف لعبة ال�شطرجن يف عام
 ،1997ميكننا �أن نت�ساءل (كما يت�ساءل بع�ض احلاملني) عما �إذا كان «الوعي» و«الذكاء» �صفتني منبثقتني من �أنظمة معقدة للغاية ،و�أننا �سن�شهد
حدوث هذا مع الأجهزة حني تتخطى مرحلة معينة من التعقيد والقوة؛ على �سبيل املثال حني ي�صل م�ستوى قوة الت�شغيل �إىل �أحجام معينة،
وتتطور الربجميات خالل عقد تقري ًبا ،لت�صل بعد ذلك �إىل م�ستويات معينة .وكل ذلك من املمكن �أن يحدث خالل الن�صف الأول من القرن
احلادي والع�شرين.
ولكن �أ ًّيا ما كانت مزايا هذه املناق�شة وت�شعباتها ،فمن الوا�ضح �أن التغيريات وا�ضحة بالفعل يف جمال املكتبات والإنرتنت .و�أحد الأمثلة
على ذلك هي املكتبة الرقمية العاملية((( .في�سمح هذا النظام للم�ستخدم �أن يربط �أفالم الفيديو والن�صو�ص امل�صورة والتعليقات واخلرائط يف وحدة
�سل�سة واحدة متكاملة ،و�أن يبحث فيها من خالل عدد من املداخل املختلفة (التاريخ واجلغرافيا واملو�ضوع والوحدة �أو حتى الكلمة الواحدة) و�أن
يبحث يف املواد ويجد ما يبحث عنه من املواد املرقمنة املتاحة من كل بالد العامل.
((( انظر �أعمال نوفا �سبيفاك على . www.mindingtheplanet.net
((( انظر  .www.WDL.orgمكتبة الإ�سكندرية هي حال ًّيا رئي�س اللجنة التنفيذية لهذا امل�شروع امل�شرتك ال�ضخم ،والذي ت�شارك فيه مكتبات كربى ومكتبات وطنية من
�أكرث من  90دولة.
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راب ًعا :التعقيد والفو�ضى

�إن العامل الذي نعي�ش فيه معقد بدرجة كبرية .واملعامالت االجتماعية االقت�صادية يف عامل يتجه نحو العوملة معقدة �أي�ضً ا ،بحيث تتحرك
ماليني الدوالرات حول العامل ب�سرعة ال�ضوء مبجرد نقرة على الف�أر وحركة �إلكرتون .ف�شبكة املعامالت املتداخلة هائلة الكِ رب ،كما �أنه من ال�صعب
التنب�ؤ بالآثار املرتتبة على عدد من الأفعال وتداخلها مع ت�أثريات �أخرى .و�أ�صبحت مدننا �أكرب ،بل و�أكرث تعقي ًدا؛ والأنظمة البيئية تت�سم بالرقة بل
وبالتعقيد ب�شكل �أ�سا�سي ،وكذا الأنظمة البيولوجية.
فالواقع معقد وفو�ضوي ،مبعنى �أن الأنظمة املعقدة لها حلقات من التغذية الراجعة غري اخلطية ينتج عنها �أنظمة و�أنظمة ثانوية ي�صعب التنب�ؤ بها
�إىل حد كبري .فالكثري من مناذجنا املبنية على الريا�ضيات الب�سيطة والتناظرات املبنية على علم الفيزياء تثبت الآن �أنها غري كافية.
خام�سا :احلو�سبة والبحث العلمي
ً

حد كبري امتدا ًدا لآلة حا�سبة كبرية قادرة على �أداء عمليات ح�سابية غبية ب�سرعة فائقة .وجعل علماء
و�إىل الآن ،يعترب احل�ساب الآيل �إىل ٍّ
ومهند�سو احلا�سب الآيل حياة املبدعني والباحثني �أقل مل ًال .وهذه �أدوات رائعة ،بدون �شك ،ولكنها جمرد �أدوات .واليوم� ،ست�صبح مفاهيم
احلا�سب الآيل وتقنياته جز ًءا حمور ًّيا من منوذج البحث العلمي اجلديد .فمفاهيم العلوم احلا�سوبية والأدوات والنظريات �ستحاك يف ن�سيج العلوم
واملمار�سات العلمية ذاته.
و�إذا نظرنا �إىل �إدارة البيانات ،نرى �أن البيانات حني يتم تنظيمها ت�صبح معلومات ،وحني تُ�شْ رح املعلومات ت�صبح معرفة .وحني يتم دعمها
باخلربات والر�ؤى قد ت�ؤدي �إىل احلكمة ،ولكن هذه ق�صة �أخرى.
ولكن وراء م�ستوى وحجم جمع املعلومات ،ف�إننا نبحث عن روابط بني جمموعات البيانات .ومتثل هذه م�شكالت معينة تنطوي على �أمور
خمتلفة كيفًا .ويف علم احلا�سب الآيل يظهر اجلزء الأكرب من العمل على هذه الفئات من امل�شكالت.
�ساد�سا :التقارب والتحول
ً

تتقارب املجاالت بالتدريج .فب�أب�سط الكلمات ،كان لدينا يف يوم من الأيام علم الأحياء وعلم الكيمياء كعلمني م�ستقلني ومنف�صلني عن
بع�ضهما ،والآن لدينا علم الكيمياء احليوية .وحلظات التقارب هذه ،التي تتولد منها علوم جديدة ور�ؤى جديدة هي التي تكون �أكرث اللحظات
غنى يف تطور معرفتنا ويف تطور التكنولوجيا اخلا�صة بنا .واليوم ن�شهد تقارب ثالثة جماالت منف�صلة تزام ًنا مع مولد التكنولوجيا احليوية واملعلوماتية
وتكنولوجيا النانو (.)BINT
ويف نف�س الوقت ،ف�إننا بحاجة �إىل تطوير ما تطلق عليه امل�ؤ�س�سة الوطنية للعلوم «الأبحاث التحويلية» .وهي الأبحاث القادرة على تغيري مناذج
بع�ض املجاالت منها الأحياء امل�صنعة وكيمياء الفيمتو((( .وهذه الأبحاث ذات قيمة كبرية .ولذلك �شهدنا كيف �أدى اكت�شاف بناء احلم�ض النووي
و�آليته �إىل توليد جماالت كاملة مثل علم اجلينوم ،وعلم الربوتيوميات ( ،)Protoemicsواال�ستقالبيات (.)Metabolomics
وال�س�ؤال هو ،هل �ستبقى هذه التطورات كما هي تبعث على الر�ضا �أو �سي�ؤدي منوذج البحث اخلا�ص بنا �إىل تطور هذه املجاالت املتقاربة
ب�صورة منظمة ور�ؤى حتويلية؟ �أ�ؤمن �أننا ن�ستطيع القيام بالأخري.

جدا للكيمياء والطبيعة .الفيمتو ثانية هي  10مرفوعة للقوة  15-من الثانية .وبف�ضل هذا
((( يتيح التقاط واقع التفاعالت الكيميائية على م�ستوى الفيمتو ثانية فه ًما جدي ًدا ًّ
االكت�شاف الهائل ح�صل العامل امل�صري املولد واملنتمي لكالتك �أحمد زويل على جائزة نوبل يف الكيمياء يف عام .1999
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�ساب ًعا :تعددية املناهج وال�سيا�سات

هناك فائدة حقيقية يف تداخل املناهج .فنالحظ يف املنظمات الأكادميية والتعامل مع امل�شكالت احلقيقية �أن �صوامع حقول املعرفة القدمية
ت�أتي بنتائج عك�سية .ف�أغلب العمل الهام يتم �إجنازه فيما بني التخ�ص�صات؛ حيث تتداخل �أو حيث توجد فجوات بينها .ونرى ب�صورة متزايدة �أن
م�شكالت حياتنا احلقيقية مثل الفقر والنوع االجتماعي والبيئة ،كلها متعددة الأبعاد ومعقدة وتتطلب طريقة خا�صة لتنظيم مدخالت التخ�ص�صات
املختلفة .وكما نقول ،ف�إن يف التعددية �إثراء وكذلك يف م�شاركة املعلومات بني التخ�ص�صات.

(هـ) �آثار الثورة املعرفية
نتائج عامة

يت�ضح مما �سبق �أننا على �أعتاب ع�صر جديد �سيتغري فيه �إنتاج ون�شر املعرفة ،وتخزينها وا�ستعادتها وفهمها وتطويعها ،وتف�سريها و�إعادة تف�سريها،
ودجمها و�إعادة اخرتاعها وهي جمي ًعا �أجزاء �أ�سا�سية من الإرث الثقايف الوظيفي وامل�شهد الثقايف الديناميكي.
و�إن �صح هذا التف�سري ،فعلينا �أن نفكر من الآن يف كيفية ت�صميم البنية التحتية للمعرفة يف جمتمعاتنا مع �أخذ الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية
اجلديدة (كما اخرتت �أن �أ�سميها) و�آثارها يف االعتبار .و�أعني بالبنية التحتية نظام التعليم من مرحلة ما قبل املدر�سة وحتى مرحلة الدرا�سات
العليا ،واملعاهد البحثية يف اجلامعات ،واملعامل امل�ستقلة يف القطاع اخلا�ص ،واجلهات الداعمة للمعرفة والثقافة� ،أي املكتبات والأرا�شيف واملتاحف.
ويجب على مكتبة الإ�سكندرية التي ال ت�شتمل فقط على معاهد بحثية ،ولكن �أي�ضً ا على مكتبات ومتاحف �أن ت�شارك يف هذا؛ �إذ �إن الآثار
الواقعة على املكتبات واملتاحف �ستكون عظيمة .فكل �شيء من التخزين لال�سرتجاع ي�شكل م�شكالت التقادم التقني واملادي .فبالرغم من
منا�سبتهم الكبرية وقدرتهم على تو�سيع قدراتنا العقلية والفعلية للو�صول لها بالكثري من الأ�ساليب املبتكرة �إال �أن التكنولوجيا الرقمية اجلديدة
جدا.
�سريعة التقادم ًّ
م�ستقبل املكتبات

تظهر جتربة املكتبة الرقمية العاملية ملحات مما قد يحمله امل�ستقبل للمكتبات .ويثري هذا �س�ؤا ًال عما �إن كان عر�ض كل املواد يف �صورة رقمية
و�إتاحتها لنا �أينما كنا باملنزل �أو املكتب �سيكون هو الهدف من املكان الذي نطلق عليه اليوم «مكتبة» .فهناك على الأقل خم�س وظائف خا�صة
�ستقوم بها هذه امل�ؤ�س�سات اجلديدة يف الألفية الثالثة:
�أو ًال� ،ست�ستمر يف االحتفاظ بالن�سخ الأ�صلية .و�ستظل املخطوطات والطبعات الأوىل لها نف�س ال�سحر علينا؛ حيث حتمل القطع املادية قيمة و�أهمية
خا�صة بها �أكرث من جمرد كيانها املادي .و�إمكانية الرجوع �إليهم �ستعود على الزائر مبتعة ور�ؤى جديدة حمتملة.
ملتقى ها ًّما ي�ستدعي املا�ضي ويحيطنا
وثان ًيا� ،ست�صبح املكتبة ملتقى لأ�صحاب الأفكار املت�شابهة ومن لهم اهتمامات مبو�ضوعات معينة .ف�ستكون ً
بكنوز الرتاث ،ومكانًا لإلهام املثقفني واجلمهور ب�صفة عامة.
وثالثًا� ،ست�ستمر بع�ض املواد يف �أن تكون بعيدة عن منال �أغلب النا�س مقابل مبالغ رمزية لأ�سباب مادية وم�ؤ�س�سية و�سيمكن للمكتبات تقدمي
خدماتها يف مكانها فقط .وبالإ�ضافة �إىل ذلك �ستكون للمكتبات بنية حتتية متكاملة للباحثني والفنانني والنقاد مما �سيمكنهم من �إيجاد كل املواد
واملرافق التي يحتاجونها يف مكان واحد وبخدمة ممتازة.
وراب ًعا� ،ستكون املكتبة مبثابة ج�سر منا�سب بني ال�شعب خا�صة الباحثني منهم ونظام الأر�شيف الوطني والدويل .و�ستكون املكتبات هي املكان
الوحيد املمكن فيه للمكتبات وللم�ؤ�س�سات الأر�شيفية التعامل مع امل�شكالت املعينة املتعلقة بهذه امل�شروعات.
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وخام�سا� ،ست�ستمر املكتبات يف �إقامة برامج خا�صة ي�شرتك فيها الأطفال واملدار�س وال�شباب و�آبا�ؤهم يف م�شروعات اجتماعية وتعليمية رائعة
ً
�ستبقى ما بقيت املجتمعات .وقد تتغري هذه امل�شروعات يف حمتواها مع تطور العامل من حولنا خا�صة بالأ�سلوب اجلذري الذي و�صفته ،ولكنها
�ست�ستمر مع ذلك .فالنقلة من الطفولة للبلوغ حتتوي على �أكرث من جمرد نقل املهارات ،فهي حتتوي على معرفة من نكون و�إىل �أي مكان ننتمي.
فالثقافة ُتعرب عن نف�سها يف كل مكان ،ولذلك �ستبقى امل�ؤ�س�سات الثقافية جز ًءا من امل�ستقبل الذي ن�سعى �إليه كما كانت جز ًءا من ما�ضينا.
متاحف الغد

�سيتعني على املتاحف �أن تكون �أكرث من جمرد مكان يت�سع لتخزين القطع الأ�صلية النادرة واملواد التي تقوم بنقل املعرفة .نعم دائ ًما ما �ستكون
هناك متعة فريدة و�شعور خا�ص بالرهبة يف ح�ضور قطعة فنية �أ�صلية �أو نادرة اعرتف اخلرباء بكونها ت�ستحق �أن ُيحتفظ بها يف متحف .وبالن�سبة
للمتخ�ص�صني ،قد يكون هناك �أفكار �إ�ضافية وعميقة ن�صل �إليها فقط عن طريق اختبار العمل الأ�صلي� .إال �أن املتاحف تتعامل مع �أكرث من جمرد
املتخ�ص�صني ،فعلى املتاحف �أن تلبي احتياجات ورغبات اجلمهور العام .ويجب �أن تعلم املتاحف �أن �شبكة الإنرتنت �ستقدم مواد ممتازة ً
وحتريكا
جدا و�سيتيح العديد من موارد املعلومات .ومن ث ََّم ف�أ�سلوب العر�ض املتحفي �سيتغري يف امل�ستقبل� .سيكون العر�ض
ثالثي الأبعاد �سيبدو حقيق ًّيا ًّ
املن�سق �ستظهر يف جودة العرو�ض التي ينظمها.
مثل العرو�ض املن�سقة الدائمة التغري مع حماولة امل�ؤ�س�سة الو�صول للجمهور بطرق �شتى .فمهارة ِّ
فبد ًال من التذكرة العادية ،نتوقع �أن تكون متاحف الغد متغرية املعرو�ضات حمققة بذلك �أف�ضل ا�ستخدام للتكنولوجيا املوجودة ولكن مع تقدمي
�إبهار �إ�ضايف مبقدار حجم املعر�ض ومتيز امل�ساحة وجاذبية املكان والأ�سلوب املثري الذي يقدم به املبنى �إح�سا�س باملكان.

(و) نحو امل�ستقبل

نحن اليوم يف زمن التغيري على امل�ستويني املحلي والعاملي .ويف هذه التيارات الوا�سعة املدى تقف مكتبة الإ�سكندرية يف عني الإع�صار واحة
للهدوء يف بحر م�ضطرب من التيارات القادرة على التغيري والتي تعيد ت�شكيل العامل بطرق ال حت�صى .فمكتبة الإ�سكندرية تقف �شاه ًدا وم�شار ًكا
يف عملية التغيري على امل�ستويني املحلي والعاملي ولكنها لي�ست يف ال�صفوف الأوىل لل�صراع .فهي مالذ لعميقي التفكري وح�صن للقيم الأبدية
التي ينبغي حمايتها بالرغم من كل التغيريات �إن �أردنا �أن نتقدم نحو الدميقراطية يف م�صر .وهي �أي�ضً ا م�ساه ًما ب�صورة �أ�صغر بكثري يف العمل العاملي
لتحافظ على م�سرية الإن�سانية على طريق �إدراك �إن�سانيتنا امل�شرتكة ،وحماية البيئة والق�ضاء على اجلوع والفقر املدقع يف العامل.
يف م�صر ،يحتفل النا�س جمي ًعا ببداية عهد جديد .ولكن الطريق �أمامنا لن يكون �سه ًال .وتختلف وجهات النظر حول نوع النظام الذي على
م�صر �أن تتبناه .والأ�سو�أ من ذلك ،هو �أن هناك من ي�ؤمن �أن له حقًّا �إله ًّيا يف �أن يفر�ض ر�ؤاهم ال�ضيقة على كل الآخرين بالقوة �أو باحليلة .وهم �أحيانًا
رجال طاهرو الكف مثل �أوليفر كرومويل(� ((1أو ماك�سيميليان روب�سبيري( ...((1رجال ي�ؤمنون �أن لهم احلق  -بف�ضل �صحة هدفهم  -يف �أن يدو�سوا
على حقوق الآخرين ممن ي�ؤمنون �أن الغاية تربر الو�سيلة.
ولكن �إن كانوا �شرفاء ونبالء يف �إخال�صهم ملثل �أعلى ورف�ضهم للرثوة فقد �أف�سدتهم القوة .وهم التج�سيد ملقولة اللورد �آكتون( ((1ال�شهرية:
«ال�سلطة ُتف�سد وال�سلطة املطلقة تف�سد ف�سا ًدا مطلقًا».
واليوم ،تت�صارع على روح الثورة والتي جت�سدت يف �شباب  25يناير  2011قوى ترغب يف ال�سيطرة مرة �أخرى على ال�سلطة اخلانقة با�سم
«القانون والنظام»� ،أو �أ�شخا�ص ي�سعون نحو فر�ض �أ�شكال من احلكم الديني التي ميكن �أن تكون جمحفة حلقوق املر�أة والأقليات غري امل�سلمة،
�أو ه�ؤالء ممن يرغبون با�سم احلما�سة الثورية يف �أن نوع جديد من املاكارثية .ومع هذا ،فبال �شك �سننت�صر يف النهاية يف �صراعنا الهائل مع القوى
املحافظة والراف�ضة للإ�صالح واملوجودة يف عقول وقلوب النا�س.
م�ستبدا مط ِلقًا على نف�سه «حام ًيا للوردية
( ((1كان �أوليفر كرومويل ( )1658-1599قائ ًدا ع�سكر ًّيا و�سيا�س ًّيا �إجنليز ًّيا �أطاح بامللكية و�أقام احتاد كومنولث جمهوري ،ثم َح َك َم حك ًما ًّ
الإجنليزية والإ�سكتلندية والأيرلندية».
( ((1ماك�سيميليان دو روب�سبيري ( )1794-1758كان قائد الثورة الفرن�سية ،و�أقام «حكم الإرهاب» والذي انتهى ب�إعدامه يف عام .1794
(ُ ((1عر َِف ال�سري جون دالربج� -أكتون ( )1902-1834باللورد �أكتون ،وكان كات ًبا و�سيا�س ًّيا وم�ؤرخً ا �إجنليز ًّيا كاثوليك ًّيا.
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ف َمد التاريخ يف جانبنا .ولن تنجح القوى التي �ستحاول �أو توقف م�سرية احلرية.
فهم ككانوت( ((1يحاولون �أن يوقفوا مد موج البحر .وتاريخ العامل ب�أكمله ُيعنى بتحرير الب�شر �أكرث و�أكرث ،واحرتام حقوق الإن�سان الثابتة.
وي�شعر من يحاولون �إرجاع مد الدميقراطية للوراء بحرياتها غري املرتبة باخلوف؛ اخلوف من التعددية والتنوع ،واخلوف من فقدان ال�سيطرة ،واخلوف
من حتمل وجهات النظر املختلفة ،واخلوف من االنفتاح على الآخر... ،
ولن ت�أتي هذه املخاوف والهواج�س ب�سيا�سات قادرة على التجاوب مع حتديات الغد .فالقرن اجلديد يتطلب الو�صول للعلوم ،ولي�س فقط
ا�ستهالك التكنولوجيا �أو ُّ
التمكن منها ،كما يتطلب م�ساحة من احلرية للإبداع واحللم والتفكري يف اجلديد والغري مجُ َّرب بد ًال من قيود التقاليد
والأفكار اجلامدة .فهو يتطلب ر�ؤية مل�ستقبل �أف�ضل تهدي ت�صرفاتنا يف الوقت احلا�ضر.
يجب �أن ن�ضمن �أن تتحول حلظات الن�شوة والت�آزر التي خلقتها هذه احلركة الثورية التي قام بها �شبابنا يف  25يناير �إىل م�ؤ�س�سات وقوانني
تكون هي ال�ضامن احلقيقي للدميقراطية احلقَّة .فالآن وبعد املظاهرات واملعارك واالحتفاالت يف ال�شوارع علينا �أن نقوم باملهام التي هي على نف�س
درجة �صعوبة ما �سبق وهي ت�صميم م�ؤ�س�سات جديدة واختيار قادة جدد وخلق قوانني جديدة لعمل ال�ضوابط احلكيمة التي حتقق حرية ال�شعب.
ولكن ثقتي يف ال�شباب ال حدود لها .فهذا فجر يوم جديد مل�صر وللعامل وملكتبة الإ�سكندرية �أي�ضً ا .وقري ًبا ،يف هذا القرن اجلديد� ،سنغري بلدنا
ليكون فع ًال كما قال طاغور(:((1
العقل جريء والر�أ�س مرفوع
املعرفة حرة
العامل مل يتفتت بجدران احلدود ال�ضيقة
ت�أتي الكلمات من �أعماق احلقيقة
ميد اجلهد كفًّا نحو الكمال
مل يته نهر املنطق يف �صحراء العادة املرهِ قة
يعدو العقل للأمام� ...إىل الفكر والفعل الدائ َمي االت�ساع.
نحو �سماء احلرية  ...فلتنه�ض بالدي.

( ((1حكم امللك كانوت العظيم ملك �إجنلرتا والدمنرك والرنويج و�إجنلرتا حلوايل  20عا ًما حتى وفاته يف  .1035كما حكم �أغلبية �إ�سكندينافيا .وتقول الأ�ساطري �أنه اعتلى عر�شه على
�شاطئ بريطانيا و�أمر الأمواج �أن تقف يف وجه املد العاتي (روى الق�صة هرني الهنتنجدوين ،م�ؤرخ القرن الثاين ع�شر) .ولكن كان مد املاء جارفًا وال ميكن �إيقافه ،وا�ستخدم كنوت
هذا كدر�س ملن حوله؛ حتى ال ي�ؤ ِّلهوا ملوكهم .وقام بتعليق تاجه امل�صنوع من الذهب على �صليب؛ حتى ال يرتديه �أب ًدا بعد ذلك .ولكن غال ًبا ما يخطئ املعلقون وامل�ؤرخون
على هذه الق�صة ويعتربونها مثا ًال لعجرفة كانوت حتى دخل التعبري �إىل اللغة الإجنليزية بناء على هذا.
( ((1روبندرونات طاغور ،قربان الأغاين� ،شعر« .1913 ،قربان الأغاين» جمموعة من  103ق�صيدة بالإجنليزية �أغلبها ترجمات من البنغالية قام بها طاغور و ُن�شِ رت يف عام  1913مع
ت�صدير رائع كتبه و.ب.ييت�س .ومن اجلدير بالذكر �أن روبندرونات طاغور (� – )1941-1861شاعر وفيل�سوف وروائي وكاتب م�سرحي ومو�سيقي وفنان و ُم�صلِح و ُمع ِّلم – كان
�أول �آ�سيوي يح�صل على جائزة نوبل يف عام  .1913وا�شتهر طاغور ب�أنه من كتب كلمات الن�شيد الوطني الهندي والن�شيد الوطني البنجالد�شي �أي�ضً ا.

م�شروع توثيق ثورة  25يناير
يعكف م�شروع ذاكرة م�صر املعا�صرة على توثيق و�أر�شفة احلياة يف م�صر خالل القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين؛ و�صو ًال للقرن احلادي
والع�شرين ،وذلك من خالل ال�صور والأفالم والطوابع والعمالت وال�صحف واملجالت والوثائق والدرا�سات التاريخية .ومن ث ََّم ،كان من الطبيعي
�أن يوثق هذا امل�شروع ال�ضخم �أول ثورة م�صرية ا�ستطاعت �أن تطيح بالنظام احلاكم يف القرنني الع�شرين واحلادي والع�شرين.
وات�سمت ثورة  25يناير ،على خالف الثورات الأخرى ،بال�سمة التكنولوجية.
ومتا�ش ًيا مع ر�سالتها ،تعمل مكتبة الإ�سكندرية حال ًّيا على توثيق ثورة  25يناير رقم ًّيا بداية من ا�شتعال جذوتها ومرو ًرا بكل ما تال ذلك من
�أحداث .ويتم حال ًّيا جتميع عدد هائل من البيانات عن طريق تتبع م�صادر؛ �أهمها �شبكات االت�صال االجتماعية والتي هي املحرك الأ�سا�سي للثورة.
ويغطي توثيق الثورة وما تبِعها� :شهداء الثورة ،و�أحداثها الرئي�سية وال�شخ�صيات العامة واملو�ضوعات .وقد قامت �إحدى طبعات جملة مكتبة
الإ�سكندرية بتغطية العديد من الأحداث املتعلقة الثورة .كما يوجد لدينا موقع �إلكرتوين متعلق بذلك حتت الإن�شاء.
كما ت�ستعني مكتبة الإ�سكندرية بامل�صادر التالية:

yمواقع �إلكرتونية �إخبارية و�سيا�سية ،وبها حوايل  4تريابايت من البيانات ,مت جتميعها من �أر�شيف �إنرتنت املكتبة ،ويتبقى
y
فهر�ستها ون�شرها.
مواقع التوا�صل االجتماعي وم�شاركة الفيديو وال�صور؛ حيث نقوم بالبحث يف خم�سة مواقع رئي�سية با�ستخدام كلمات

بحث معينة ذات �صلة بالأحداث.
يتم جتميع البيانات ذات ال�صلة من مواقع يوتيوب (�أكرث من  43900فيديو) ،وفي�سبوك (�أكرث من  5300جمموعة ،و�أكرث

من � 61200صورة ،و�أكرث من  2400فيديو ،و�أكرث من  1900مالحظة) ،وموقع فليكر (�أكرث من � 4500صورة) ،وبيكا�سا
(�أكرث من � 7900صورة) ،وتويرت (�أكرث من  944000ر�سالة ن�صية).
yالقنوات الف�ضائية حيث مت جتميع �أكرث من  440فيديو من املواد التليفزيونية من قنوات «بي بي �سي» الإخبارية ،و«تي يف
y
موند» ،وقنوات اجلزيرة و«�سي �إن �إن» ،وامل�صرية.

امللحق

نظرة �إىل الوراء
2011 - 2002

رحلة من الإجنازات

يف هذه اللحظة من الثورة والتغيري ،من املالئم �أن ننظر وراءنا
ون�ستعيد ذكريات رحلة مكتبة الإ�سكندرية منذ افتتاحها يف عام2002
حتى نهاية يونية  .2011فقد كانت رحلة من الإجنازات �أثبت �شباب
الثورة �أنف�سهم جدواها حني قاموا مبنتهى احلكمة بحماية املكتبة من
�أي تخريب.
وها هو العامل ب�أكمله يعي�ش ع�صر الثورات ،فتلك ثالث
ثورة عاملية نحو جمتمع املعلومات ،واالقت�صاد املبني على املعرفة
وعامل اليوم امل َّت�سم بالعوملة ،وعلى هذه اخللفية ،ويف فجر القرن
احلادي والع�شرين ،تقوم م�صر ب�إحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية
بحما�س ,ويف نف�س املوقع بعد  1600عام من الغياب ت�ستقبل
مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة القرن اجلديد.
وهنا نعر�ض لع�شر وقفات �سريعة يف هذه الرحلة الرائعة
والق�صرية التي مل تتجاوز الثمانية �أعوام ون�صف منذ افتتاح
املكتبة يف � 16أكتوبر .2002

((( 1روح املكتبة القدمية
كانت مكتبة الإ�سكندرية القدمية �أكرث من جمرد مكتبة؛
كانت مكانًا للتعلم اجتمعت فيه الفنون مع التاريخ والفل�سفة
والعلوم؛ كانت مكانًا للحوار والتفاهم.
لقد اجتمعت يف مكتبة الإ�سكندرية القدمية الرائعة العلوم
واحلكمة امل�صرية واليونانية والآ�سيوية .ومل يكن هناك جمال
معرفة مل ُي�سمح باخلو�ض فيه .ومل تكن هناك �أية مهمة يع�سر
تنفيذها ،وال نظرية �أغرب من �أن تناق�ش.
ولأكرث من �ستة قرون ،كانت املكتبة مركز التعلم الأوحد..
واختفت املكتبة ببداية القرن اخلام�س امليالدي ،ولكن روحها
بقيت خالدة تلهم العلماء واملفكرين يف كل مكان..
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بعد ذلك ب�ألف و�ستمائة عام ،وحتت رعاية الرئي�س ال�سابق
ح�سني مبارك ،ومع الدعم امل�ستمر لل�سيدة �سوزان مبارك انبعثت
املكتبة للحياة مرة �أخرى.
ويف �أ�سوان عام  ,1990ان�ضم زعماء العامل مل�صر معلنني
التزامهم بتحويل احللم الذي كان جمرد فكرة �إىل حقيقة.
وبدعم من منظمة اليون�سكو ,مت تبني الر�ؤية املعمارية التي
جاء بها فريق �شاب من امل�صممني يف الرنويج ،وان�ضم لهم
مهند�سون م�صريون موهوبون ،وتبلورت الر�ؤية وحتققت على يد
مقاولني �إيطاليني وبريطانيني وم�صريني .وت�شابكت جميع الأيدي
لإقامة بناء مذهل جديد ،ذلك البناء هو املكتبة اجلديدة على
�أر�ض �أهدتها جامعة الإ�سكندرية التي نادى الدار�سون بها ب�إحياء
املكتبة لأكرث من ثالثة عقود.
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ما �أروعه من مبنى � ..إنه جريء وملهِم ..و ُيحيي اجلانب
الأرقى يف �أرواحنا.
ت�سعى مكتبة الإ�سكندرية ال�ستعادة روح املكتبة الأ�صلية،
ور�سالتها هي� :أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها،
وملتقًى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب.
وب�صورة خا�صة ،تهدف امل�ؤ�س�سة اجلديدة �إىل �أن تكون:
yنافذة العامل على م�صر.
y
yنافذة م�صر على العامل.
y
�yأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
y
yمرك ًزا للحوار بني ال�شعوب واحل�ضارات.
y
ولتقوم املكتبة بهذا الدور ،كان مجُ َّمعها اجلديد �أكرث من
جمرد مكتبة ،فهو يحتوي على عدد من املكتبات ،و�أربعة متاحف،
وت�سعة مراكز بحثية ،وخم�سة ع�شر معر�ضً ا دائ ًما ،و�أربعة معار�ض
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فنية ،وقبة �سماوية ،وقاعة ا�ستك�شافات ،ومرافق م�ؤمترات وا�سعة،
وموارد �إلكرتونية خا�صة ،ومنت ًدى للحوار وغري ذلك الكثري.
جمع ال�ضخم  -املكون من
واليوم ،يبعث احلياة يف هذا املُ َّ
منظمات متداخلة  -حوايل �ألفني من العاملني واملديرين ال�شباب
واملتوازنني من حيث عدد الرجال والن�ساء.
وت�ستقبل املكتبة �أكرث من  1.4مليون زائر كل عام ،كما
ي�ستقبل موقعها االجتماعي �أكرث من  500مليون زيارة �سنو ًّيا.
وت�ست�ضيف املكتبة ما ال يقل عن  700حدث كل عام
من معار�ض �سنوية للكتب �إىل معار�ض فنية ،ومن م�ؤمترات �إىل
ندوات وحفالت مو�سيقية وم�سرحية و�أوبرا .وقد �أ�صبحت مكتبة
الإ�سكندرية ملتقًى للحا�صلني على جوائز نوبل وال�شخ�صيات
البارزة وكبار املفكرين والفنانني املوهوبني.
وقد تطورت املكتبة الرئي�سية الكبرية منذ ت�سلمها لأول كتاب
لها� ،إىل �أن و�صلت مقتنياتها من الكتب �إىل مليون وخم�سمائة
�ألف جملد؛ فهي تقدم �أكرث من  45.000جملة علمية لزوارها
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بالإ�ضافة �إىل موارد �إلكرتونية عديدة .كما يقدم قطاع املكتبات
متخ�ص�صا للمكتبيني .وهناك مكتبات متخ�ص�صة للأطفال
تدري ًبا
ً
والن�شء ،تقوم براجمها بتعريف ال�صغار على عامل الإلكرتونيات
و�صلة هذا للمدار�س من خالل
وعامل الكلمة املطبوعة والرقمية ُم ِّ
املكتبة املتنقلة .كما تقوم با�ستخدام موارد خا�صة ملكتبة طه
ح�سني للمكفوفني و�ضعاف الب�صر واملكتبات املتخ�ص�صة للفنون
والو�سائط املتعددة ،والكتب النادرة وامليكروفيلم.
(((2روح املكتبة اجلديدة
بالرغم من حداثة �سنها ،ف�إن لها ت�أث ًريا حقيق ًّيا يف العديد من
املجاالت؛ �إذ حتتفظ بالفعل بروح مكتبة الإ�سكندرية القدمية .فهي
مكان للحرية وملتقًى للحوار بني الثقافات وال�شعوب .وهي مكان
هدفه الرئي�سي هو احلفاظ على قيم العقالنية والتعلم والتعددية
والفهم.
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وت�سعى مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة – مقتدية باملكتبة
القدمية � -إىل تطوير كل جماالت املعرفة يف العامل غري مكتفية
بعلم بعينه ،فهي تتعامل مع البحث و ُتط ِّبق التقنيات املتطورة يف
كل �شيء من الفنون الب�صرية �إىل ثورة املعلوماتية ،ومن توثيق
الرتاث لتعزيز ال�سالم .فهي جامعة بال �أ�سوار وال ت�سجيل ،وبال
�شهادات وال دورات َّ
منظمة.
فهي مفتوحة لكل من يطلب املعرفة بكل �أوجهها و�أ�شكالها،
لكل من يحب الفن بكل طرق تعبريه العجيبة،
لفهم �أف�ضل لرتاثه �أو للرتاث العاملي،
ولكل من ي�سعى ٍ
ولكل من يحلم بدفع حدود املعرفة العلمية �إىل حيث ميكن
�أن ي�أخذها �إبداع الإن�سان.
و�أول ما يقابلنا هو منتدى احلوار الذي ينظم ندوات
ومناق�شات كل �أ�سبوعني لت�شجيع العقالنية واخلطاب املتمدن
واالنفتاح على الآخر ،فبالفعل ،يجب �أن تدافع امل�ؤ�س�سات
عن القيم .وقد مت االعرتاف باملكتبة باعتبارها واحدة من تلك
امل�ؤ�س�سات عندما قامت بتنظيم م�ؤمترات حرية التعبري وا�ست�ضافت
قاعدة بيانات منارة حرية التعبري.
كما نظمت املكتبة م�ؤمتر الإ�صالح العربي الأول حتت رعاية
الرئي�س ال�سابق ،وهو امل�ؤمتر الذي �صدر عنه �إعالن الإ�سكندرية
ومنتدى الإ�صالح العربي الذي ال يزال ينعقد �إىل الآن .وتقوم
االجتماعات واملطبوعات التي تلي هذه امل�ؤمترات بتعميق القيم
الأ�سا�سية لزماننا ،وكذلك تعزيز م�شاركة املجتمع املدين .كما
تك َّون امللتقى الإلكرتوين لتقوية �شبكة منظمات املجتمع املدين
العربي ،ولتعزيز تبادل املعلومات واملناق�شات.
وكان للمكتبة �أي�ضً ا ميزة ا�ست�ضافة معهد درا�سات ال�سالم،
الذي كان الأول من نوعه يف هذه املنطقة من العامل .ومن خالل
الأبحاث والتدريب َّقدم املعهد املعنى واملحتوى ملفاهيم ثقافة
ال�سالم.
(((3الفن والثقافة مكمالن للعلم
ُتعنى مكتبة الإ�سكندرية �أي�ضً ا بالفنون .فمنذ افتتاحها يف
عام  2002والفن يتخلل كل �أن�شطتها من بينايل خيال الكتاب
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وكتاب الفنان ،وتدريب املواهب ال�شابة يف املو�سيقى والفنون
الت�شكيلية �إىل ا�ست�ضافة فنون العامل.
فبالإ�ضافة �إىل �أربعة معار�ض فنية م�ؤقتة ،حتتوي املكتبة �أي�ضً ا
على  15معر�ضً ا دائ ًما ،هي:
((( 1الإ�سكندرية عرب الع�صور (جمموعة حممد عو�ض)
(((2عامل �شادي عبد ال�سالم
(((3روائع اخلط العربي
(((4تاريخ الطباعة
(((5كتاب الفنان
(((6فر�سان ال�سماء :الآالت الفلكية والعلمية عند العرب يف
القرون الو�سطى
(((7حميي الدين ح�سني :م�شواره �إبداعي
(((8جمموعة رعاية النمر وعبد الغني �أبو العينني :الفن
ال�شعبي العربي
(((9خمتارات �آدم حنني
((1(1خمتارات �أحمد عبد الوهاب
((1(1خمتارات ح�سن �سليمان
((1(1خمتارات حامد �سعيد
(�(1(1سيف و�أدهم وانلي :احلركة والفن
((1(1النحت
((1(1برامج املكتبة لتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات
ويتم الإعداد للمزيد كل يوم.
وت�ست�ضيف املكتبة �أي�ضً ا معار�ض خا�صة و�أحداثًا مو�سيقية
ب�صورة �شبه يومية ،كما تنظم حفالت مو�سيقية يف الهواء الطلق
يف ف�صل ال�صيف .وكانت املكتبة كذلك الراعي لت�أليف �أول �أوبرا
م�صرية منذ � 40سنة م�ستقاة من رواية «مريامار» لنجيب حمفوظ.
وا�ستفادت املكتبة مبواهب للعاملني مبركز توثيق الرتاث
احل�ضاري والطبيعي يف التوثيق ،وباملواهب الفنية للم�ؤلف
املو�سيقي واملاي�سرتو �شريف حميي الدين والأورك�سرتا والكورال
اللذين يقودهما ،كما ا�ستفادت بخربة حممد �صالح يف جمال
علم الآثار ،وذلك لبعث «كتاب املوتى» للحياة يف �أول عمل فني
مو�سيقي باللغة امل�صرية القدمية.
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فالفن موجود يف كل مكان يف م�ؤ�س�ستنا؛ �إذ �إن حاجة الب�شر
للفن ال تقل عن حاجتهم للمعرفة والعلم والتكنولوجيا ..وهذه
املجاالت هي الأهم اليوم.
(((4املعاهد البحثية
حتتوي املكتبة على ت�سعة مراكز بحثية بالإ�ضافة �إىل ما هو
حتت الإن�شاء .وتوزع هذه املراكز يف عدد من مقار املكتبة وتقوم
بدفع حدود العلم كل يف جماله.
فيعمل مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط
على �إحياء مكانة مدينة الإ�سكندرية املحورية يف منطقة املتو�سط
لت�صبح مرك ًزا ثقاف ًّيا ملنطقة الأورومتو�سط وال�شرق الأو�سط.
�أما مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية ،فقد �أن�شئ
بالتعاون مع مكتبة الإ�سكندرية ،وم�ؤ�س�سة فاردينوياني�س ،وجامعة
الإ�سكندرية ،وهو ُيعنى بتقدمي عدد من الدورات والف�صول
التعليمية ملنح درجات الدبلوم واملاج�ستري.
و ُيعترب مركز الفنون مال ًذا ملحبي الفنون ،فهو منتدى لعدد
من ُ�س ُبل التعبري الفني يف كل جماالت الفن ،كما ي�سعى الحتواء
مواهب الأطفال والن�شء وتنميتها من خالل �أق�سامه املختلفة.
ويقوم مركز اخلطوط بدرا�سة النقو�ش والكتابات يف العامل
عرب الع�صور من فرتة ما قبل التاريخ و�صو ًال للع�صر الرقمي.
ويهدف مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي  -مقره
القاهرة � -إىل توثيق تراث م�صر احل�ضاري والطبيعي با�ستخدام
�أحدث االبتكارات التكنولوجية.
كما يهدف مركز درا�سات ال�سالم والدميقراطية (معهد
درا�سات ال�سالم الذي ا�ست�ضافته املكتبة �سابقًا) �إىل ت�شجيع ون�شر
ثقافة ال�سالم وتطوير قدرات ال�شباب على خلق ظروف مالئمة
لل�سالم امل�ستدام والأمن الإن�ساين.
وي�ستهدف مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة جيل الباحثني
املبدعني واملبتكرين من خالل برامج املنح البحثية.
احل�ضانة
ويقوم املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية بدور ّ
للم�شروعات التكنولوجية الرقمية؛ مما يعزز ويغذي االبتكارات
التي تعك�س روح ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية.
ويعمل مركز املخطوطات على حفظ ورقمنة و�إدارة الرتاث
من خالل عدد من الأق�سام املتكاملة.
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ومع هذا� ،أ�صبحت املكتبة نف�سها معم ًال بحث ًّيا قو ًّيا بذاتها.
فهي م�ؤ�س�سة رائدة يف عد ٍد من املجاالت؛ منها توثيق الرتاث،
كما �أنها تعر�ض هذه املواد ب�أ�ساليب حديثة مع بناء منظم لقواعد
البيانات َم َّكن املكتبة من �أن تكون جديرة بهذه الريادة .وللمكتبة
�أي�ضً ا الريادة يف عد ٍد من املجاالت البحثية الأخرى من معاجلة
اللغات الطبيعية للعر�ض املركب للعلوم املتاح الآن جمانًا لكل
العامل ،ومن الرتجمة الآلية اخلا�صة باللغة العربية �إىل علم
املكتبات العربية.
و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا يوجد منتدى احلوار الذي �أ�صبح جز ًءا
من جهود مكتبة الإ�سكندرية لت�صبح من ًربا للحوار الثقايف ،فيقدم
منتدى احلوار البيئة املنا�سبة للفكر احلر والتبادل الثقايف وتعزيز
احلوار والتفاعل بروح ناقدة مع النف�س ومع الآخر.
(( (5بع�ض الإجنازات الهامة
قام مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي بتطوير البانوراما
احل�ضارية التي فازت بعدد من اجلوائز كما ح�صلت على براءة
اخرتاع .وتقوم البانوراما احل�ضارية بعر�ض عدد كبري من املعلومات
يف �شكل طبقات؛ حيث ميكن ملقدم العر�ض �أن يقوم بال�ضغط
على عن�صر ما لي�صل �إىل م�ستوى �آخر من التفا�صيل .فهي
عر�ض تقدميي متعدد الو�سائط مليء باملعلومات �شديد اجلاذبية
يعر�ض تاريخ م�صر خالل  5000عام و�صو ًال �إىل وقتنا احلا�ضر،
مع ر�ؤو�س مو�ضوعات و�أمثلة من الرتاث امل�صري القدمي والقبطي
والإ�سالمي .وقد مت تركيب البانوراما احل�ضارية يف الأق�صر ويف
�أماكن �أخرى �أي�ضً ا ،كما ا�س ُتخدمت لعر�ض الأوبرا الوحيدة
امل�ؤلفة باللغة الفرعونية.
و�إىل جانب البانوراما احل�ضارية ،قام مركز توثيق الرتاث
احل�ضاري والطبيعي بتطوير موقع م�صر اخلالدة ،كما وثَّق الرتاث
املو�سيقي مل�صر والفلكلور واحلياة الربية مب�صر ،ويبذل املركز �أي�ضً ا
جهو ًدا م�ستمرة لإقامة عر�ض املتحف امل�صري العام ()GEM
االفرتا�ضي للآثار امل�صرية القدمية والذي �س ُيعر�ض يف العديد من
املتاحف املنت�شرة بكل �أنحاء العامل.
كما تعاون مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي مع
متحف الآثار باملكتبة لإ�صدار املر�شد الرقمي الكامل للمجموعة
الرائعة املهداة من متاحف متعددة حتت رعاية وزارة الثقافة
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واملجل�س الأعلى للآثار .كما ينظم املتحف الربنامج التعليمي
واملوجه لل�شباب.
اخلا�ص به َّ
وملركز املخطوطات معمل ترميم متميز ،يقوم ب�إنتاج كتب
وكتالوجات ممتازة وكذلك جمموعات رقمية ميكن �أن ي�ستفيد
منها الباحثون للدرا�سة حني ي�شاءون .و ُت َك ِّمل املعار�ض امل�ؤمترات
املتخ�ص�صة للدار�سني؛ �إذ ي�ستمتع بها زوارها غري امل�شاركني يف
امل�ؤمتر.
ويعر�ض متحف املخطوطات جمموعة من �أجمل القطع يف
العامل لك�سوة الكعبة .وملتعة الزائرين ،يوجد �أي�ضً ا مت�صفحات
رقمية ت�سمح للزائرين بقلب �صفحات املخطوطات النادرة وكذلك
ترجمتها فور ًّيا.
كما تدر�س مكتبة الإ�سكندرية طبيعة اخلطوط والكتابات،
وتقوم املراكز املتخ�ص�صة باملكتبة بالبحث يف كل اخلطوط ولي�س
فقط يف جمال اخلط العربي الذي نراه هنا يف الأعمال الرائعة
ملحمد وكامل �إبراهيم .وت�شمل الأعمال العلمية املتعلقة بهذا
املو�ضوع �أعما ًال مرتجمة؛ منها كتاب تاريخ الكتابة الذي فاز
بالعديد من اجلوائز ،وبع�ض املواد املكتوبة بالعربية مثل �أبجديات.
وتهتم املكتبة �أي�ضً ا مبدينة الإ�سكندرية ومنطقة البحر
املتو�سط .ومن خالل مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر
املتو�سط نقوم بتوثيق املا�ضي ،فتوجد جمموعة حممد عو�ض،
كما �أُعيد تقدمي الفنار القدمي بت�صويره بطريقة ثالثية الأبعاد مع
تو�ضيح كيفية انهياره .و ُوثِّقت �أي�ضً ا امل�ساجد واحلمامات التاريخية
يف املدينة الرتكية ،و�أ�صدر �أول برامج وخرائط و�أطال�س �سياحية
وكذلك العديد من الدرا�سات لتنمية املدينة.
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(((6تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت باملكتبة –
�أحدث العلوم
مل يكن هدف املكتبة منذ البداية ب�أن تكون م�ؤ�س�سة رائدة
يف الع�صر الرقمي مقت�ص ًرا على تطبيق تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،فقد كانت تهدف �إىل ما هو �أ�سمى من ذلك.
فبالإ�ضافة �إىل اجلهد اخلا�ص الذي قام به املعهد الدويل للدرا�سات
املعلوماتية و�إدارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت باملكتبة
واملعمل الرقمي اجلديد اخلا�ص بهما ،تقوم املكتبة باجلديد دائ ًما،
وعلى �سبيل املثال:
�أر�شيف الإنرتنت :وهو م�ستودع فريد �أُقيم يف كاليفورنيا
يحتفظ ب�صور لكل ال�صفحات العامة على �شبكة الإنرتنت.
وتفخر املكتبة بامتالكها الن�سخة الكاملة الوحيدة من �أر�شيف
الإنرتنت خارج الواليات املتحدة الأمريكية .وهي حمفوظة يف
�أجهزة حفظ هائلة ُتعرف بالبيتا بوك�س وحتتوي على �أكرث من
 50مليار �صفحة.
نظام الفي�ستا :وهو نظام بيئة افرتا�ضية تفاعلية ت�سمح
للباحثني بتحويل جمموعات البيانات ثنائية الأبعاد �إىل حماكاة
ثالثية الأبعاد والدخول فيها .وهي �أداة ت�صوير عملية ت�ساعد
الباحثني على حماكاة �سلوك الأنظمة الب�شرية �أو املخ َّلقة بد ًال من
جمرد مالحظة النظام �أو بناء منوذج حقيقي له.
ويف عام  ،2004أُ�نتج باملكتبة �أول  DVDرقمي بالكامل
لكتاب «و�صف م�صر» ،وهو موجود الآن على الإنرتنت .وبف�ضل
املعمل الرقمي �أ�صبحت املكتبة ً
�شريكا يف م�شروع املليون كتاب
م�ستغلة اخلربات يف جمال اللغة العربية.
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كما ح�صلت على النموذج الثاين من �آلة الطباعة فائقة
ال�سرعة للم�ساعدة يف �إقامة منوذج �أعمال جديد للن�شر �سيتيح
العديد من العناوين التي توقفت طباعتها ولكنها ما زالت حممية
بحقوق ملكية؛ حيث تقوم بطباعة الكتاب فو ًرا مع حماية حق
ملكية الكاتب والنا�شر.
ويف مايو  ،2005وقبل �أن تتم املكتبة عامها الثالث ،ان�ضمت
املكتبة كع�ضو �إ�سرتاتيجي كامل يف احتاد املكتبات الرقمية.
ويف �إبريل  ،2007قامت مكتبة الكوجنر�س بتوقيع اتفاقية
تعاون مع املكتبة لت�صميم مركز املكتبة الرقمية العاملية ،مع احلفاظ
على ن�سخة احتياطية من املواد يف الإ�سكندرية.
وكانت مكتبة الإ�سكندرية رائد ًة يف عدد من امل�شروعات
الرقمية؛ منها التاريخ الرقمي مل�صر احلديثة ،ويقوم هذا العمل
الهائل بو�ضع الن�ص وال�صورة والفيديو وال�صوت واملو�سيقى
واملخطوطات القدمية م ًعا يف ٍّ
كل مرتابط يغطي الفرتة من ُحكم
حممد علي وحتى �أنور ال�سادات ،ومن كتاب و�صف م�صر
لأر�شيف عبد النا�صر و�أر�شيف ال�سادات ،ويتناول قناة ال�سوي�س
وبنك م�صر وال�شخ�صيات ال�سيا�سية واالجتماعية والأدبية البارزة
التي �شكلت تاريخ م�صر احلديث.
ووراء هذه امل�شروعات واملبادرات العديدة ،ت�شارك املكتبة
بن�شاط يف م�شروع مو�سوعة احلياة وت�صميم م�شروع املليون
حما�ضرة مبكتبة الإ�سكندرية...
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هذا امل�شروع الذي بد�أ يف جامعة بت�سربج مع منظمة ال�صحة
العاملية حول علم الأوبئة .وللم�شروع �شبكة من � 60000شخ�صية
جامعية ي�ستفيدون من  4000حما�ضرة من �أجل الو�صول �إىل
مليون طالب يف  175دولة .ويتم الآن تو�سعة امل�شروع ليغطي
جماالت علوم �أخرى ،وذلك حتت �إدارة فينت �سريف ،وجيل
�أومن ،ورون البورت ،و�إ�سماعيل �سراج الدين.
�أما لغة ال�شبكات العاملية فهي مبادرة برعاية الأمم املتحدة
للرتجمة الآلية من و�إىل كل لغات العامل .وتخت�ص مكتبة
الإ�سكندرية باللغة العربية يف هذا امل�شروع املثري ،الذي ال تتم
من خالله الرتجمة فح�سب ،بل ميكن �أي�ضً ا حت�سني �أ�سلوب الن�ص
العربي �أو تلخي�صه.
(((7بنية حتتية مل�ساعدة كل العلماء
مل يوجد حتى نهاية القرن الع�شرين �سوى نوعني فقط من
العلوم :العلم النظري والعلم التجريبي .ثم �أ�صبح احلا�سب الآيل
قو ًّيا و�سري ًعا بدرجة ت�سمح بقيام نوع ثالث من العلوم هو :املحاكاة
الآلية التي يتم بها بناء مناذج �آلية للظواهر املُراد درا�ستها واختبارها
باحلا�سب الآيل بد ًال من اختبارها فعل ًّيا .ويف بع�ض الأحيان يكون
الهدف هو جمرد تقليل مدى العوامل املتغرية باختبارها باحلا�سب
الآيل قبل اختبارها يف املعمل .وهذا بالطبع بالإ�ضافة �إىل دور
احلا�سب الآيل الكبري يف �إدارة قواعد البيانات ،ونقل املعلومات،
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وقدرته التخزينية واحل�سابية الهائلة .وبالفعل �أ�صبحت احلوا�سب
الآلية اليوم ال غنى عنها يف جمال العلوم.
وتعمل مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة على تعزيز العلوم من
خالل متكني الباحثني امل�صريني املقيمني يف م�صر من العمل مع
زمالئهم يف باقي دول العامل متوا�صلني بالتكنولوجيا الرقمية
اجلديدة ،قائمني ب�أف�ضل حتليل ممكن بف�ضل ما تقدمه املكتبة من
بنية حتتية .فما هي هذه البنية التحتية؟
�أو ًال :هي قاعدة بيانات كاملة من املوارد املوجودة يف املكتبة
قواعد
املهجنة التي تقدم بالإ�ضافة ملواردها التقليدية املطبوعة َ
بيانات ودوريات �إلكرتونية؛ �إذ حتتوي على �أكرث من �أربعني �ألف
دورية حديثة وكاملة.
ثان ًيا :هي قدرة حا�سوبية هائلة� ،إذ حتتوي املكتبة على �أكرث من
 2800حا�سب �آيل موجودة يف خمتلف �أرجاء املبنى؛ منها
 400للجمهور ،مع جهاز حا�سب �آيل فائق ال�سرعة (ليطلق على
احلا�سب الآيل �صفة فائق ال�سرعة ،على امل�صفوفة �أن تكون قادرة
على �إجناز �أكرث من  10.000.000.000.000عملية ح�سابية يف
الثانية! و�إن مل يكن كذلك ،فهو لي�س �إال حا�سب �آيل كبري)
ينجز  10.000.000.000.000عملية ح�سابية يف الثانية .لكن،
ملاذا نحتاج لكل هذه الطاقة؟ ملواجهة العديد من امل�شكالت؛ من
املعلوماتية احليوية لتحليل املواد املحدودة �إىل الربجمة التطورية
لتحليل اجل�سيمات النووية.
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ثالثًا :هي فريق تخيل حتليلي قوي للعمل مع الباحثني يف جمال
حماكاة امل�شكالت التقنية يف بيئة واقع افرتا�ضي ثالثي الأبعاد.
ميكن �أحيانًا �أن يتم هذا يف بيئة واقع افرتا�ضي ثالثي الأبعاد
�شديد الواقعية؛ حيث يتفاعل العلماء مع موادهم فيها ب�صورة
كاملة .و�أول تطبيق �شهري لهذه التقنية كان تدريب الطيارين يف
�أجهزة املحاكاة.
راب ًعا :هي قدرة التخزين الهائلة؛ �إذ متتلك مكتبة الإ�سكندرية
نظام البيتا بوك�س الذي طوره �أر�شيف الإنرتنت بكاليفورنيا.
ولهذه امل�صفوفة الواحدة قدرات تخزين هائلة ،ف�إن كان الكتاب
الواحد ُمك َّونًا من � 300صفحة ورقية مرقمنة يف �صورة ن�ص ،ميكن
لهذه امل�صفوفة �أن حتوي  100مليون كتاب! و�إن احتوت الكتب
على �صور ،ميكن للم�صفوفة �أن حتتوي على  12مليون كتاب.
خام�سا :االت�صال بالإنرتنت  -امل�صدر الرئي�سي للمعلومات،
ً
وو�سيلة االت�صال بالباحثني الآخرين و�أ�سا�س النظام العاملي
اجلديد ،فالربط بالإنرتنت ال غنى عنه يف الع�صر احلديث
وال �سيما يف املجال العلمي.
(((8العلوم للجمهور
مع
ال�سماوية،
القبة
تك ِّون
اال�ستك�شافات ومتحف تاريخ العلوم

قاعة
مجُ َّم ًعا
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ي�سعى �إىل ت�شجيع زوار املكتبة من �سن � 6إىل
� 22سنة لتعلم متعة االكت�شاف وحما�س العمل العلمي.
فتعر�ض القبة ال�سماوية الأفالم ،وتقدم قاعة اال�ستك�شاف
�ستقدم بع�ضها يف القاهرة �أي�ضً ا.
برامج يومية ثابتة باملكتبة ،كما َّ
ويتعاون مركز القبة ال�سماوية العلمي مع املع ِّلمني ومع وزارة
التعليم من خالل م�شروع «اليد يف العجني» ومن خالل نوادي
العلوم .ومن �ضمن الأحداث العلمية الهامة تكرار التجربة التي
قام بها �إيراتو�سثين�س لقيا�س حميط الأر�ض ،وكذلك املعهد
اخلا�ص الذي �أقيم يف عام  2006لدرا�سة ك�سوف ال�شم�س ،و�أي�ضً ا
االحتفال مبئوية �أين�شتاين .وقد اكت�سبت عرو�ض القبة ال�سماوية
�شعبية حفزت العاملني باملكتبة على تطوير قدراتهم على �صناعة
الأفالم ،منتجني بذلك فيلم «يف �سماء الإ�سكندرية» يف عام .2007
وهو �أول فيلم عربي ينتج كام ًال مبوارد حملية.
(((9الو�صول ل�صغار ال�سن وال�شباب
ال�شك �أن املواهب متوفرة لدى �شباب امل�صريني؛ حيث
ي�شهد �أكرث من � 20.000شاب معر�ض العلوم ال�سنوي وهذا
خالل ثالثة �أيام فقط ،كما تب�شر امل�سابقات التي تقيمها املكتبة
من �أ�سوان للإ�سكندرية باخلري ،وتت�سم نوادي العلوم التي تنظمها
املكتبة �أي�ضً ا يف املدار�س بالت�أثري واجلاذبية الكبرية .كما تنجح
اجلهود املبذولة للتوا�صل مع املا�ضي من خالل �إعادة جتربة
�إيراتو�سثين�س لقيا�س حميط الأر�ض كل عام.
((1(1املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل
يف فرتة ق�صرية مل تتجاوز عدة �سنوات� ،أ�سهمت املكتبة بقوة
لبعث الكوزموبوليتانية ال�سكندرية للحياة ،والتي تذكرناها حني
احتفلنا يف عام  2007مبئوية ميالد ال�سينما امل�صرية يف عام .1907
ففي مكتبة الإ�سكندرية ُنك ِّرم املا�ضي ونحتفي باحلا�ضر ونبدع
امل�ستقبل .فاملكتبة هي ملتقى العقول بال حواجز.
وال تتوا�صل مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة مع �أحدث العلوم
يف العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واملجاالت
الأخرى فقط ،بل توفر �أي�ضً ا البنية التحتية التي ت�ساعد على
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رعاية �أعمال ال�شباب وال�شابات الذين قد يكونون من امل�صريني
الفائزين بجائزة نوبل يف هذا القرن حتى تتبو�أ م�صر مرة �أخرى
مقعدها على امل�سرح العلمي العاملي.
وتغذي املكتبة اجلديدة مواهب الأطفال امل�صريني الفنية
لي�شقوا لأنف�سهم طرق املوهوبني.
وحتاول املكتبة الو�صول لكل �أطفال م�صر ،وت�ساعدهم على
َتع ُّلم كيف يتعلمون ،وعلى تعلم املواطنة؛ ليكونوا مواطنني �أف�ضل
قادرين على بناء م�ستقبل يليق ببلدنا العظيم.
ف ُت ْك َتب هنا ،كل يوم ،ف�صول جديدة ومثرية يف الفنون
والعلوم واملواطنة وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ،و�سيكون
هناك املزيد بف�ضل مواهب كل ه�ؤالء ال�شباب الذين يتعاملون
مع املكتبة.
فيمكننا �أن نتخيل بع�ض هذه الف�صول.
وميكننا �أن نرى الرحلة التي انطلقت فيها هذه العقول ال�شابة.
وميكننا �أن نتخيل الآفاق التي �سي�صلون �إليها..
فق�صتهم ،وق�صة مواهبهم املتفتحة هي ما نفخر نحن العاملني
مبكتبة الإ�سكندرية ب�إ�سهامنا فيه.
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