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ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية 
اأن تكون مركًزا للتميز يف اإنتاج املعرفة ون�سرها، 

وملتًقى للحوار والتفاهم بني ال�سعوب.

اأن تكون:
	 نافذة العامل على م�سر.•
	 نافذة م�سر على العامل.•
	 اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�سر الرقمي.•
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ت�سدير
عقد جديد واآفاق جديدة

كان عام 2011 مبثابة نقطة التحول لل�سعارات الكبرية والآمال الطموحة واملثاليات بعيدة املنال؛ حيث حتول كل ذلك اإىل الواقع باأر�سه ال�سلبة 
وعقيدته الرا�سخة، كما حتققت احلرية التي مل تعد جمرد فكرة خيالية واإمنا اأ�سبحت اعتقاًدا را�سًخا حمدًدا.

ومع و�سع الآفاق اجلديدة مل�ستقبل اأكرث اإ�سراًقا ن�سب العني، كر�ست مكتبة الإ�سكندرية اهتمامها على ا�ستدعاء تراث املا�سي، ومواجهة م�سكالت 
احلا�سر، وت�سجيع الأحالم اجلديدة للم�ستقبل. وت�سهد جميع الفعاليات التي متت خالل العام على ا�ستمرارية هذه الروؤية وامل�ستويات اجلديدة من 

التميز التي و�سلت اإليها مكتبة الإ�سكندرية عاًما تلو الآخر. 
عندما اأخذ ال�سباب ال�سكندري على عاتقه تكوين احلواجز حول مكتبة الإ�سكندرية حلمايتها من  اأي تخريب حمتمل، فاإمنا كان يحمي املعرفة 
وقيم التنوير واأحالم النجاح التي يغذيها احلما�ض. وكم اأمتنى اأن ت�ستمر مكتبة الإ�سكندرية يف البناء على اإجنازات املا�سي، والتخطيط للم�ستقبل 

املمتد عرب عقدها الثاين.

عبد العزيز حجازي
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املقدمة
جاء عام 2011م  وهو يحمل يف طياته منذ بد�يته �لعديد من �لأحد�ث و�ملفاجاآت، �لتي �صملت مكتبة �لإ�صكندرية وم�صر و�لعامل �أجمع. 
وكان �أبرز هذه �ملفاجاآت هبوب ربيع �حلرية على �لعديد من �لدول �لعربية -  �لتي عانت كثرًي� ب�صبب �حلكم �لفردي �ملت�صلط على �صعوبها - فجاء  

هذ� �لعام كاأمنا حمل ُروح �لنماء لأر�ض َخ�صبة �صرعان ما �متلأت باحلياة، وهو ما عرف فيما بعد با�صم �لربيع �لعربي.

�إجناز�تها  فقد حمتها  �لإ�صكندرية  �أما مكتبة  �لعربي.  �لربيع  زهر�ت هذ�  �أبرز  كانت  يناير  ثورة 25  �إن  نقول  �ل�صو�ب حني  نعدو  ولعلنا ل 
ا لكل �مل�صريني ينبغي �حلفاظ عليه، وهو ما دفعهم �إىل ت�صكيل دروع ب�صرية حلمايتها  كما حماها ود�فع عنها �ل�صباب �لثو�ر باعتبارها ملًكا عامًّ

باأج�صادهم؛ حيث قامو� ب�صنع َعَلم كبري وو�صعوه على �صلمل �ملكتبة وهلل له �ملتظاهرون.
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ل للمتظاهرين من �أجل حقوق �لإن�صان وحرية �لعقيدة. و�أخرًي�، ر�صم �لثو�ر �ل�صباب جد�رية  وكانت �صلمل �ملكتبة ذ�تها هي �ملكان �ملف�صَّ
�أظهرت مكتبة �لإ�صكندرية على �أنها �لهرم �لر�بع مع م�صجد وكني�صة مت�صلني بها.

ق مر�جعونا �ملاليون من ح�صاباتنا �ملالية، وكذلك حتقق من ذلك عدد من  وكما تو�صح �أجندة �لفعاليات، فقد متكّنا من �إمتام بر�جمنا. كما حتقَّ
�ملحققني �لذين �أتو� للمكتبة بعد �لثورة.

�إر�صاء  �مل�صاعدة على  ��صتمرت ثورة تكنولوجيا �لت�صالت و�ملعلومات على نف�ض �خُلطى، و��صتمرت �ملكتبة يف  �أي�ًصا،  �لعام  وخلل هذ� 
ا �أكرث من 500  قو�عد موؤ�ص�صات �لغد �لرقمية. و��صتمرت جهود و�صولنا للجمهور، خا�صًة يف �لعامل �لرقمي؛ �إذ ت�صتقبل مو�قعنا �لإلكرتونية حاليًّ
مليون ز�ئر كل عام، ول تز�ل �ملكتبة يف مقدمة �لعديد من �ملبادر�ت �لدولية �لكربى مثل �ملكتبة �لرقمية �لعاملية )�لتي �ختري �صر�ج �لدين رئي�ًصا 

ملجل�صها(، ومو�صوعة �حلياة �لتي هو ع�صو باللجنة �لتنفيذية بها.

�صنعر�ض َتعاُمل �ملكتبة مع �لثورة �مل�صرية وثورة �لت�صالت و�ملعلومات �لعاملية يف �جلزء �خلا�ض بذلك، �صمن هذ� �لتقرير و�لذي يحتوي 
على �أربع وثائق.
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مكتبة الإ�صكندرية وال�صياق امل�صري املتغري

�إن مظاهر�ت م�صر �ل�صلمية �ملهيبة �أطاحت مبا هو �أكرث من نظام مبارك؛ �إذ كانت رف�ًصا قاطًعا للدولة �لبريوقر�طية وجهاز �أمن �لدولة و�حلكومة 
�مل�صتبدة. فاحلكومة �لقوية �لتي ل تتعر�ض للم�صاءلة و�لفا�صدة ب�صطوة �ملال كانت بالتاأكيد بيئة منا�صبة للف�صاد؛ حيُث تكلم �ل�صعب �مل�صري �أخرًي� 

بعد �صمٍت د�م طويًل.

ولكن �إقامة موؤ�ص�صات وقو�نني ذ�ت كفاءة قادرة على حتويل �إرث �لنظام �لبائد �إىل دميقر�طية فاعلة �صيء �آخر. فممار�صة �لدميقر�طية ت�صتدعي 
�لتعددية و�لروؤى �ملختلفة و�ل�صد و�جلذب �ملرتبط بالت�صويات �ل�صيا�صية. وهذ� غائب ب�صورة كبرية من �مل�صهد �ل�صيا�صي و�لجتماعي يف م�صر. ولن 

ياأتي هذ� �إل من خلل �ملمار�صة وبالطريقة �لفو�صوية �لتي لبد منها و�لتي تعمل بها �ل�صيا�صة.

�صرُت�صي  وبهذ�  �ل�صرعية.  بالطرق  �إليها  باللتفات  تطالب  �لتي  �لآر�ء  ذر�عيها لحتو�ء كل  �لإ�صكندرية  �صتفتح مكتبة  �ل�صياق،  ويف هذ� 
�لثقافات و�ل�صعوب. وهي خدمة  �أن نظل خمل�صني لهدفنا وهو تعزيز �حلو�ر بني  �إن قررنا  �لقليل و�صُتثري نقد �لكثري، ولكن هذ� حتمي  �ملكتبة 

�صرورية يف ��صتطاعة مكتبة �لإ�صكندرية �أن تقدمها بل ويجب عليها تقدميها مل�صر �ليوم.

ول تز�ل �أهد�ف مكتبة �لإ�صكندرية �لأربعة قائمة، ولكن يجب علينا �أن نركز ب�صورة متز�يدة على جو�نب حمددة تعك�ض �لتحولت �حلالية:

yy يجب �أن تتعدى �أولويُة �أن تكون »نافذة م�صر على �لعامل« جمرَد �لفنون و�لعلوم لت�صمل فهًما �أف�صل لتجارب تلك �ملجتمعات �لتي
خا�صت عملية �لنتقال من �لأوتوقر�طية �إىل �لدميقر�طية.

yy يجب �أن ي�صمل هدُف �أن تكون »نافذة �لعامل على م�صر« �إمكانيات تنظيم مناق�صات متعمقة بني �مل�صريني وباقي �لعامل وعدم
�لكتفاء مبجرد تعريفهم بتاريخ وثقافة م�صر �ملذهَلني.

yy تتز�يد �أهمية ريادة �ملكتبة يف �لتكنولوجيا �لرقمية يف هذ� �لع�صر مع تويل �ملكتبة م�صئوليات �ملحتوى �لرقمي �لعربي يف عدد من
�ملبادر�ت �لدولية؛ ومع تو�صيع تفاعلها مع �ل�صباب �مل�صري �ملُِلّم بتكنولوجيا �ملعلومات و�لت�صالت.

yy مل يكن هدف �ملكتبة لأن تكون ملتقى للحو�ر �أكرث �أهمية منه يف هذه �للحظة �لتي تتحرك فيها م�صر من �لفردية �إىل �لتعددية. ويف هذه
�للحظة �لتاريخية �خلا�صة، يجب على مكتبة �لإ�صكندرية �أن تعزز �أ�صاليب �حلفاظ على �خلطاب �ملتمدن و�لحرت�م �ملتبادل بني �لروؤى 
�ملتباينة. وبالإ�صافة �إىل هذ�، يجب �أن تعزز �حلو�ر بني �مل�صريني �لباحثني عن طريق �إقامة م�صر �لدميقر�طية، وغري �مل�صريني وجتاربهم 
يف �لتحول من مرحلة �ل�صتبد�د �إىل مرحلة �لدميقر�طية يف بلدهم. وهذ� �لنوع من �لتفاعل موجود بالفعل يف �حلو�ر �لجتماعي 
�ل�صيا�صي مببادر�ت مثل موؤمتر�ت �لإ�صلح �لعربي، و�إعلن �لإ�صكندرية لعام 2004، هذ� مع �لحتفاظ باحلو�ر �لتقليدي �لبني-ثقايف 
ا  �لذي طاملا مار�صناه يف �ملا�صي. و�صيتاأقلم �لهدف �لأخري مع دورنا �جلديد يف �ل�صبكات �لفر�نكفونية؛ �إذ �أ�صبحت �ملكتبة مركًز� هامًّ

للفر�نكفونية بف�صل �لإهد�ء �لكبري �لذي قدمته �ملكتبة �لوطنية �لفرن�صية و�ملكون من خم�صمائة �ألف كتاب باللغة �لفرن�صية.

احل�صابات ال�صرية

كان �أحد �أهم �أحد�ث �لثورة هو ك�صف وجود ح�صاب �صري يحتوي على �أكرث من 140 مليون دولر �حتفظ به �لرئي�ض مبارك با�صم مكتبة 
�لإ�صكندرية. وقد ُف�صحت هذه �ملعلومات �ل�صرية يف �صكوى قدمها م�صطفى بكري رئي�ض - حترير جريدة �لأ�صبوع - للنائب �لعام بخ�صو�ض وجود 
�أورد باأن هذ� �حل�صاب يت�صمن منح دعم �أجنبية ملكتبة �لإ�صكندرية. وكان �ملتحكم يف هذ�  ح�صاب �صري ببنك م�صر فرع م�صر �جلديدة، كما 

�حل�صاب هو �لرئي�ض �ل�صابق حممد ح�صني مبارك.

ا عدة �أ�صياء: وقد �أعلنت �ملكتبة ر�صميًّ

: تنفي مكتبة �لإ�صكندرية ب�صدة وب�صكل قاطع علمها بهذ� �حل�صاب، وم�صدره و�ل�صخ�ض �أو �لأ�صخا�ض �ملتحكمني فيه. ومل تعلم �ملكتبة به  اأولاً
�إل من خلل تقرير �ل�صيد م�صطفى بكري �لذي ُن�صر يف عدة �صحف ومن خلل �لتحقيقات �لتي متت بناًء عليه. وقد �أكدت �ملكتبة بالفعل على 
هذ� جلميع �جلهات �لر�صمية �ملعنية بالتحقيق. وعلى �لعك�ض، قابلت �ملكتبة �لدعاء�ت �لتي وجهها بع�ض �صحفيي جريدة �لوفد و�لتي تزعم 
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 � عك�ض ذلك بدعوى ت�صهري قدمناها، وحكمت �ملحكمة ل�صالح �ملكتبة ومديرها. وبالتايل، �عرتف �لرئي�ض �ل�صابق ح�صني مبارك باحتفاظه �صرًّ
بهذ� �حل�صاب خُمفًيا بياناته عن �ملكتبة وجمل�ض �أمنائها ومديرها.

ا: تتم كل عمليات �ملكتبة �ملالية و�لإد�رية مبا يتو�فق مع �لقانون رقم 1 ل�صنة 2001، و�لقر�ر �جلمهوري رقم 76 �خلا�ض مبكتبة �لإ�صكندرية.  ثانياً
وح�صب �لقانون رقم 1 و�لقر�ر رقم 76 فاإن كل �حلقوق و�لأ�صول و�للتز�مات �خلا�صة بالهيئة �لعامة ملكتبة �لإ�صكندرية �ملنتمية �إىل وز�رة �لتعليم 

ل �إىل مكتبة �لإ�صكندرية �جلديدة. �لعايل يف ذلك �لوقت كان يجب �أن حُتوَّ

وقت �فتتاح مكتبة �لإ�صكندرية كان لها ح�صابان فقط معلومان للإد�رة؛ �أحدهما يف �لبنك �ملركزي �مل�صري و�لآخر - و�لذي �أغلق بعد  ثالثاًا: 
ذلك - به مبلغ ب�صيط؛ وهو ما تبقى من �مل�صروع �ملمول من �ليون�صكو لإحياء مكتبة �لإ�صكندرية.

ا: يف 28 يوليو 2002، مت فتح ح�صاب بنكي يف �لبنك �لتجاري �لدويل مع �ملو�فقة �مل�صبقة لوزير �ملالية بتاريخ 25 يوليو 2002، ح�صب �لقانون  رابعاً
رقم 1 ل�صنة 2001، �ملادة 6.

 KPMG ا: منذ �فتتاح �ملكتبة يف عام 2001، تتم مر�جعة كل ح�صابات �ملكتبة ومعاملتها من ِقبل �جلهاز �ملركزي للمحا�صبات وموؤ�ص�صة خام�صاً
حازم ح�صن و�صركاه - حما�صبون قانونيون و��صت�صاريون. وللحفاظ على �ل�صفافية �لكاملة، تقوم �ملكتبة بن�صر بيانها �ملايل �ملُر�َجع كل عام يف تقريرها 

�ل�صنوي، كما تقوم بن�صره على موقعها �لإلكرتوين �لر�صمي.

ا: توؤكد �ملكتبة على عدم وجود �أية ح�صابات بنكية �أخرى لها �صوى �ملذكورة �أعله، كما توؤكد على عدم علمها بوجود �أية ح�صابات �أخرى.  �صاد�صاً

�لإ�صكندرية  �ل�صري حل�صاب مكتبة  باحل�صاب  �ملوجودة  �لأمو�ل  �ملعنية ل�صرتجاع  �لر�صمية  �لإ�صكندرية مبخاطبة �جلهات  قامت مكتبة  ا:  �صابعاً
مة من بع�ض �حلكام �لعرب للرئي�ض مبارك  �لر�صمي؛ وقد �أثبتت �لتحقيقات �حتو�ء هذ� �حل�صاب على منح �أجنبية تخ�ض مكتبة �لإ�صكندرية مقدَّ

يف �أو�ئل �لت�صعينيات. وقد بد�أت بالفعل، لدى �لنائب �لعام، �لإجر�ء�ت �لقانونية للح�صول على هذه �ملبالغ.

الإدارة واملالية

كاأغلب �ملوؤ�ص�صات يف م�صر، �صهدت �ملكتبة توتًر� لدى بع�ض �لعاملني بها مثل عودة بع�ض �ملوظفني �حلكوميني �لذين كانو� قد ُنقلو� بالفعل 
للعمل باملحافظة منذ �صنو�ت قليلة. وقد جنحت جهود �لتعامل مع هذه �مل�صكلت بدرجة كبرية، وبالرغم من �ملو�زنة �ملقّيدة على �مل�صتوى �لعام، 
فاإننا ننتوي جتنُّب �ل�صتغناء عن �ملوظفني �أو تقليل �ملرتبات، بل ناأمل �أن نتمكن يف �لعام �ملايل �جلديد 2011-2012 من تقدمي �لدعم ملوظفينا 

�لذين يح�صلون على �أقل �لرو�تب لتعوي�ض غياب �لت�صويات �لر�صمية لغلء �ملعي�صة، مع منح زياد�ت للمتميزين. 

لكن �صيت�صم �لعام �ملايل �لقادم بالتق�صف، و�صن�صطر لتاأجيل �لعديد من م�صروعاتنا �لكربى. ولكننا يجب �أن نو��صل جهودنا يف د�خل م�صر 
وخارجها مع �للتز�م بطريقنا وهدفنا �لأ�صا�صي؛ وهو �أن نكون مركًز� للتميز يف �إنتاج ون�صر �ملعرفة وملتًقى للحو�ر و�لتفاهم بني �ل�صعوب و�لثقافات.

برنامج الو�صول للجمهور

بعد دعم �صبابنا �لثائر للمكتبة، �أعادت فتح �أبو�بها باأق�صى �صرعة �صمحت بها �لظروف و��صتمرت يف تقدمي خدماتها لكل م�صتخدميها ولكن 
بعدد �صاعات يومي �أقل. وقد �صهدت �ل�صهور �ملا�صية يف �لفرتة 2010-2011 تكثيًفا يف �أن�صطة وبر�مج �ل�صباب و�ملتطوعني. كما و�صعت �لإد�ر�ت 

و�ملر�كز خطًطا مو�صعة للو�صول باملكتبة للمجتمع �مل�صري كله يف �لعام �لقادم 2011-2012. وت�صمل هذه �لرب�مج:

yyصفار�ت �ملعرفة يف �ملنيا وغريها�
yyلو�صول للجمهور يف �لإ�صكندرية�
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yyأن�صطة �لإعلم و�لتليفزيون�
yyلتنظيم من �أجل �لإجناز�

ويجب �أن ي�صتمر تطوير وجود �ملكتبة يف �لقاهرة؛ مركز �لثورة. وهنا ننوي �أن ن�صتمر يف �لأن�صطة �لفّعالة �لآتية: 

�صفارات املعرفة يف املنيا وغريها
تتميز �صفارة �ملعرفة باملنيا بالن�صاط؛ فهي تو�صح جدوى هذه �لفكرة، كما ُتظهر عط�ض �ل�صباب �مل�صري خارج �لقاهرة و�لإ�صكندرية للو�صول 
�ملكتبة  لفهر�ض  �لرقمي  و�لر�بط  �لفيديو  �لإ�صكندرية من خلل  و�لت�صال مبكتبة  و�لعلوم،  �لفنون  تتناول  �لتي  �ملحا�صر�ت  للمعرفة عن طريق 

�صة.  و�ملو�رد �لأخرى. و�صنبحث عن رعاة لزيادة و�صول �ملكتبة ملناطق �أخرى يف م�صر خا�صة يف �ملناطق �ملهمَّ

الو�صول للجمهور يف الإ�صكندرية
جنحت مبادرة نو�دي �لعلوم �لتي قام بها مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي يف �لو�صول حلو�يل 200 مدر�صة يف �لإ�صكندرية، ورغم ظروف �لتق�صف 
� �أثمر عدًد� كبرًي� من �ل�صباب �ملهتمني بالعلم وبالتجريب  �ملايل نخطط للو�صول حلو�يل 300 مدر�صة بحلول نهاية �لعام �لقادم. وهو برنامج ناجح جدًّ

�لعلمي.

اأن�صطة الإعالم والتليفزيون
ا تكثيف �لأن�صطة �لإعلمية و�لتليفزيونية. فُتطلق بر�مج جديدة؛ منها برنامج �أ�صبوعي )حو�ر�ت �لإ�صكندرية( بال�صر�كة مع قناة  يتم حاليًّ
»BBC« �لعربية. �أما برنامج »�آفاق �لعلوم« �لتليفزيوين فقد �أ�صرفت �أول 30 حلقة )ن�صفها بالعربية و�لن�صف �لآخر بالإجنليزية( منه على �لنتهاء. 

كما يجري �إعد�د �أفلم وثائقية عن �أن�صطة �ملكتبة لُتذ�ع يف مو�صم �خلريف )ما بعد رم�صان(.

التنظيم من اأجل الإجناز
�أن نذكر �ملر�كز و�لرب�مج  ا، فجدير بالذكر  بالتاأكيد على �لرب�مج �لتي تقدمها مر�كز و�إد�ر�ت �ملكتبة حاليًّ �أن كل ما �صبق �صينعك�ض  رغم 

�جلديدة �لتي �أ�صفناها لهيكلنا �لتنظيمي وهي:

yy.مركز در��صات �ل�صلم و�لدميقر�طية – مت �إن�صاوؤه
yy.مركز بر�مج �ل�صباب و�ملتطوعني – مت �إن�صاوؤه
yy.مركز در��صة م�صر �حلديثة – حتت �لإن�صاء

هذ� بالإ�صافة �إىل �إن�صاء عدد من مبادر�ت �لإد�رة �لد�خلية؛ ومنها:
yy ت�صكيل ر�بطة للعاملني باملكتبة، وت�صم ممثلني منتخبني من �لعاملني ميكنهم نقل روؤى زملئهم مبا�صرة ملدير �ملكتبة دون و�صاطة

مديريهم.
yy ت�صكيل عدد من �للجان �لتي حتتوي من بني �أع�صائها على ممثلني �لر�بطة �لعاملني باملكتبة ملر�جعة ومناق�صة جو�نب عديدة من

�صيا�صات �صئون �لعاملني باملكتبة. و�صيتم �لنظر يف �أغلب هذه �ملقرتحات ثم تبنيها �أو تقوميها �إن �أمكن يف �لن�صف �لأول من �لعام 
�لقادم 2011-2012 )�أي قبل نهاية دي�صمرب 2011(.

yy إقامة نظام ترقيات �أكرث قوة و�صفافية ومبني على �لتناف�صية و�ل�صتحقاق للوظائف �لإد�رية بف�صل جلان خا�صة وبنظام توظيف�
د�خلي منا�صب وجلان مر�جعة.
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ف مايل برنامج تق�صُّ
يف مو�جهة �لو�صع �ملايل و�لقت�صادي يف م�صر، كان لز�ًما على مكتبة �لإ�صكندرية �أن توؤجل خطط �لتو�صع �لتي عر�صناها يف �لتقارير �ل�صنوية 
�ل�صابقة. كما يجب تاأجيل بر�مج �لبناء يف �ملو�قع �ملختلفة ب�صورة عامة، �أي �صنقوم مبا هو �صروري فقط. كما �صيتم جتميد تعيني عاملني جدد. ويتم 

ا �لنظر يف كل ن�صاط غري ممول �أو بل ر�ٍع؛ �إذ ميكن �أن يتم تاأجيله �أو تقلي�صه �أو �إلغاوؤه. حاليًّ

و�صيكون �لرتكيز يف �لعام �لقادم 2011-2012 - ومن �ملحتمل فيما بعده - على �لرب�مج و�لهياكل �لأكرث �إحكاًما وكفاءة. فالقيام باملزيد من 
�لإجناز�ت مبو�رد �أقل و�إيجاد �صركاء �أكرث �صيحفظ تاأثري وقدرة بر�مج �ملكتبة و�أن�صطتها وقدرتها على �لو�صول للجمهور بالرغم من �إجر�ء�ت �لتق�صف 

�ملتبعة. و�صتكون �صعار�تنا هي: »�لأقل و�لأف�صل« و»�لعمل �جلماعي«.

جتميد امل�صروعات الرئي�صية
�صنبطئ �أو نوؤجل �مل�صروعات �لتي تتطلب ر�أ�ض مال كبرًي� و�لتي تناولناها يف �لتقارير �ل�صنوية �ل�صابقة. كما �صنفكر يف �لقيام باحلد �لأدنى 
د هذ� �لقر�ر كل م�صروعات �ملكتبة �لتي  من �لأعمال مثل �لأ�صو�ر و�ملر�فق �لب�صيطة بغر�ض �إثبات وجودنا يف �لأر��صي غري �ملبني عليها. ويجمِّ
ع مدينة �لعلوم يف مدينة �ل�صاد�ض من �أكتوبر )�أكرب متحف م�صري للعلوم(، �إىل مر�فق �ملكتبة نف�صها �ملُخطط لها  تتطلب ر�أ�ض مال كبرًي� من جممَّ
يف �ل�صاد�ض من �أكتوبر وبرج �لعرب، هذ� �إىل جانب مرفق �أر�ض منطقة �أبي�ض و��صتكمال عمليات ترميم فيل �أنطونيادي�ض وبيت �ل�صناري... �إلخ.

و�صيخ�صع هذ� �لإبطاء خلطط �لإ�صرت�تيجية طويلة �ملدى من �أجل تقييم �صامل خلل �ل�صهور �لـ 18-24 �لقادمة. ومع �ت�صاح �لظروف يف 
م�صر و�ملنطقة، �صيتم �إعادة ت�صميم �إ�صرت�تيجية �ملكتبة طويلة �ملدى.

بناء مكتبة امل�صتقبل
�لتف�صيل يف مقال  ببع�ض  �لثقافية. وقد ُو�صف هذ�  �ملكتبات و�ملتاحف و�ملوؤ�ص�صات  و�أد�ء  للمعرفة حتوًل يف دور  �ملتغري  �لهيكل  �صيفر�ض 
»�صكل �لغد: �لأعمدة �ل�صبعة للثورة �ملعرفية �جلديدة و�آثارها« لإ�صماعيل �صر�ج �لدين، �لذي ن�صرته مكتبة �لإ�صكندرية يف عام 2010، وُمْدَرج 
ن يف هذ� �لتقرير �ل�صنوي بعنو�ن »يف عني �لإع�صار«. ويف �صعي �ملكتبة للبقاء يف مقدمة �إن�صاء مكتبة �لغد، ن�صتمر يف بناء  ملخ�صه يف �ملقال �ملَت�صمَّ

�أف�صل مكتبة ممكنة �ليوم. وكهذ� نرى يف �مل�صتقبل �لقريب ��صتمر�ر �لرب�مج �حلالية و�لتي ت�صمل تو�صيع خدمات �ملكتبة:

yy.و�صل عدد جمموعة �لكتب لدينا �إىل 1.45 مليون وحدة، وهذ� �لرقم ل يز�ل يف �زدياد
yy.تقوية �لبعد �لفر�نكفوين يف عملنا و�عتباره �إحدى �أولوياتنا
yy.صتثمار �ملكتبة يف �لعامل �لرقمي �صُيبقي على �ملكتبة يف مقدمة �لثورة �لتكنولوجية �لتي جتتاح �لعامل��

اإىل اأين نحن ذاهبون؟
بعد �لثقة �لهائلة �لتي ح�صلت عليها �ملكتبة من �صباب �لثورة يف م�صر، يجب �أل نكتفي بالنظر �إىل �أجمادها، و�إمنا يجب �أن نقتن�ض �للحظة 
ا منا�صًبا مل�صرنا �جلديدة �لتي �نبثقت من ثورة �خلام�ض و�لع�صرين من يناير. وقد  لنعيد ترتيب �أولوياتنا، ونعيد تقييم موؤ�ص�صتنا، ونر�صم م�صاًر� م�صتقبليًّ
ا ولنعمل على و�صع �أف�صل و�صائل للتعبري و�ل�صتمر�ر  بد�أنا يف هذ� �ل�صدد بتكوين �لعديد من �للجان �لتي ت�صم �لعاملني و�لإد�رة مًعا لنفكر �صويًّ

يف تنفيذ روؤيتنا �ملتعلقة بالعقلنية و�لتعددية و�لتعبري �حلر و�حلو�ر و�لتفاهم. 

وبعد �لعام �لقادم �لذي �صيت�صم بالرتكيز �ل�صديد و�لتق�صف �ملايل، ميكننا �أن نلمح م�صتقبًل �أف�صل مل�صر وللمكتبة. فلم�صر، هو وعد بحرية 
�لتعبري و�مل�صاركة �لدميقر�طية و�لعد�لة �لجتماعية. وللمكتبة، هو وعد بال�صتمر�ر يف �أد�ئها لر�صالتها و�صريها نحو �أهد�فها �لتي يرعاها �صباب �لثورة. 
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 تقرير عن اأداء املكتبة
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ا، و61 دورًة تدريبيًة وتعليميًة، و350 ن�ساًطا ملدر�سة الفنون، منها:  قامت مكتبة الإ�سكندرية هذا العام بتنظيم وا�ست�سافة 776 حدًثا ثقافيًّ
ال�سوزوكي  كمان  على  والتدريب  ال�سوت  وتدريبات  والدرامز  واجليتار  والبيانو  الهواة  واأورك�سرتا  ال�سباب  واأورك�سرتا  املعا�سر  والرق�ص  الباليه 

والر�سم واليوجا والنوتة املو�سيقية وكورال الأطفال.

حفالت اإ�صدار كتب 
yyالتقرير الثالث ملر�سد الإ�سالح العربي
yy»م�سر التحرير«
yy»الكتاب املرتجم »اإيطاليا وطن العلماء
yy»الن�سخة الإجنليزية لكتاب »املواجهة القانونية لالإرهاب
yy»رواية »اأيام الإ�سكندرية

احتفاليات ومهرجانات
yyاحلفل اخلتامي مل�سروع التبادل الثقايف واملعريف حلقوق املعاقني يف الثقافة والرتويح وال�سياحة
yy»حفل افتتاح »جمعية ع�سر العلم
yyم�سابقة �سناعة الأفالم
yyاحلفل اخلتامي لور�سة ال�سعر والإلقاء
yyاحتفالية تكرمي الأطفال امل�سرتكني يف الأن�سطة ال�سيفية مبكتبة الطفل
yyاحتفالية اليوم العاملي لل�سباب
yy2010 مهرجان فواني�ص رم�سان
yy)احتفالية ثقافية مبنا�سبة مرور 10 �سنوات على جملة )اأمكنة
yy2010 حفل تخرج كلية ال�سيدلة
yyالرتاث يف خطر
yyاأحمد با�سا كمال ورواد اخلطوط والنقو�ص يف العامل العربي
yyيوم ال�سعر؛ غذاء للروح
yy2010 احتفالية الع�سا البي�ساء
yyيوم اخلط العربي ال�ساد�ص
yyحفل تخرج كلية الفنون اجلميلة
yyاأم�سية ثقافية وفنية مبنا�سبة احتفال جامعة �سنجور بعيد ميالدها الع�سرين
yy اختبار اخلط العربي للمدار�ص البتدائية بالإ�سكندرية
yyالحتفالية الفتتاحية مل�سروع تدريب املكتبيني املتحدثني بالفرن�سية
yyاليوم العاملي لالإيدز
yyاليوم العاملي لنظم املعلومات اجلغرافية
yyم�سابقة خمترب ال�سهرة - م�سر
yy2010 احتفالية مبنا�سبة فوز حمافظة الإ�سكندرية بجائزة اململكة العربية ال�سعودية لالإدارة البيئية
yyاحتفالية توزيع ال�سهادات ملعهد درا�سات ال�سالم

اأجندة الفعاليات
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yyحفل ختام ور�ستي الهريوغليفية واخلط العربي
yyتوزيع جوائز م�سابقة اخلط العربي
yyالعيد الوطني الأربعني ل�سلطنة عمان
yyر�سد الك�سوف اجلزئي لل�سم�ص
yyحفل ختام ف�سول امتياز الكورال
yy2010 جائزة ح�سن فتحي للعمارة
yyافتتاح مبادرة )ابداأ( وم�سروع الثورة التنموية: ليلة يف حب م�سر
yyاحتفالية 25 يناير
yyسباب الثورة التنموية�
yyحفل خريجي كلية طب الإ�سكندرية
yy م�سابقة العرو�ص التقدميية للمدار�ص الناطقة باللغة الإجنليزية
yyاحتفالية »فخر البحر املتو�سط« مبنا�سبة عيد العمال
yyم�سروع الإعالم التحتي - حفل الفتتاح
yyعبقرية بناء الأهرامات
yyتد�سني مبادرة »وجوه« ال�سبابية
yyالحتفال ال�سنوي ملبادرة »خطوة لفوق« ال�سبابية
yyالتوقيع على مذكرة تفاهم مع �سركة �سيمنز
yyاحلفل ال�سنوي اخلتامي ملدار�ص امل�ستقبل الدولية
yy»2050 منتدى اإطاللة الأدبي: مناق�سة رواية »الإ�سكندرية
yyاأنا موهوب
yyحفل تخرج مدر�سة �سان �سارل بروميه الأملانية بالإ�سكندرية
yy2011 حفل تخرج الق�سم الثانوي مبدر�سة �سد�ص
yyحفل تخرج ال�سنة النهائية ملدر�سة اللي�سيه الفرن�سية بالإ�سكندرية
yyاحلفل اخلتامي مل�سروع اإعداد و تدريب املدر�ص امل�ساعد
yyاحتفالية نهاية ال�سيف وتوزيع اجلوائز على الن�صء
yy2011 اإيراتو�ستين�ص
yy2011 م�سابقة ال�سطرجن
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yyاحتفالية نهاية اأن�سطة ال�سيف مبركز القبة ال�سماوية العلمي
yyاحتفالية ال�ساعر �سيد حجاب يف عيد ميالده ال�سبعني
yyم�سابقة اإنتل للعلوم - العامل العربي
yyاإن�ساء �سندوق �ساوير�ص
yyاحتفالية العلوم
yyاحتفالية جملة الرتاث

�صينما 
yy»عني واحدة مفتوحة«
yyمهرجان ال�سيف - عرو�ص اأفالم
yy:اأفالم ق�سرية ملخرجني �سباب
�yاأفالم للمخرج رامي عبد اجلبار
�yاأفالم للمخرج حممد حماد

yy :ملتقى الأفالم الق�سرية
�y اأفالم من رومانيا
�yاأفالم من الإمارات العربية املتحدة
�yاأفالم ملخرجتني من م�سر واجلزائر
�yاأفالم من ال�سودان
�yاأفالم من م�سر
�yاأفالم من اأمريكا الالتينية واإفريقيا
�yاأفالم عن ال�سينما

yyاأهم مائة فيلم يف تاريخ ال�سينما امل�سرية
yyعرو�ص مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
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yy»احتفال جملة »اأمكنة« بال�سنة العا�سرة - »اأحالم الزبالني
yyيوم ال�سالم العاملي
yy:ملتقى اأفالم التحريك: اليوم العاملي للتحريك
�yبرنامج ا�ستعادي من اأرمينيا
�yاأفالم املخرج على مهيب
�yر�سوم متحركة جزائرية
�yاأفالم من اإ�سبانيا
�yاأفالم من الأرجنتني
�yفيلم من فرن�سا

yy:ملتقى الأفالم الت�سجيلية
�y»اأ�سوات من الأنديز«
�y»هوجو يف اإفريقيا«
�y»ستورارو: الكتابة بال�سوء�«
�y»اأبعد من احلياة«
�y »احلياة بعد ال�سقوط«
�y »The Message :الر�سالة«

yy سينما اآ�سيا واإفريقيا: خمتارات من اأكريا كورو�ساوا�
yy2100 كوكب الأر�ص عام
yyعرو�ص اأفالم م�سروع بالزا
yyكال�سيكيات مغربية
yyيوم جنيب حمفوظ
yy»عرو�ص اأفالم ق�سرية من مهرجان »حلظات من الفيديو
yyعر�ص م�ساريع تخرج طلبة الدفعة الأوىل من دورة ال�سينما والتليفزيون باجلامعة الفرن�سية
yy»الفيلم الوثائقي »حرق اأوبرا القاهرة
yy»الفيلم الت�سجيلي »نقل اآثار م�سرية - معبد اأبو �سمبل
yy»2009 الفيلم الت�سجيلي »تقرير الأر�ص: م�سري كوكبنا
yy)ال�سينما الأمريكية: اأفالم اإدي�سون )120 عاًما
yyيوم املراأة العاملي - ملتقى الأفالم الروائية
yyاأ�سبوع اأفالم لر�ص فون تريري - اأفالم خمتارة
yyيوم �سك�سبري - الن�سو�ص الكاملة يف اأفالم تليفزيونية
yy»ملتقى اأفالم من الإ�سكندرية - »الثمر
yyعرو�ص لالأفالم مبنا�سبة يوم اأوروبا
yyيوم ال�سينما امل�سرية

حفالت مو�صيقية
yy:»مهرجان ال�سيف الدويل التا�سع »احلنني اإىل املا�سي
�yعمر خريت مب�ساحبة اأورك�سرتا حجرة مكتبة الإ�سكندرية
�yفرقة �سحرا
�yفرقة حبايبنا
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�yفرقة �سكوربيونيزم
�yطوين قلد�ص وجمموعته املو�سيقية
�yفرقة برياميدز للجاز
�yكورال ق�سر التذوق للمو�سيقى العربية
�yكنوز املا�سي »اخلم�سينيات«-اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق م�سار اإجباري
�yفرقة اجلوكرز
�y فرقة �سالمل
�yسحر ال�سرق�
�yفرقة اأندروميدا
�yفرقة بركا
�yكنوز املا�سي »ال�ستينيات« - اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق اأزرق �سماوي
�yم�سابقة مكتبة الإ�سكندرية للمو�سيقى والأغاين بالأ�سلوب الغربي - الدورة اخلام�سة
�yاأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية للهواة
�yسوت يف الزحمة�
�yفرقة �ستا�سن
�yكنوز املا�سي »الثمانينيات« - اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية وفريق اأزرق �سماوي
�yفرقة جال�ص اأونيون
�yعطر الليفانتي
�yفرقة امل�سريني

yyكورال اأطفال مكتبة الإ�سكندرية
yyفرقة �سماعي
yyفرقة ر�سالة
yyكورال ق�سر التذوق للمو�سيقى العربية
yyاأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية بال�سرتاك مع مدر�سة الفنون
yyكورال مكتبة الإ�سكندرية وكورال اأطفال مكتبة الإ�سكندرية
yy:الأن�سطة املختلفة ملدر�سة الفنون مبكتبة الإ�سكندرية
�yكورال الأطفال
�yكورال مكتبة الإ�سكندرية
�yاأورك�سرتا الطالئع
�yاأورك�سرتا الهواة
�yسوزوكي�
�y)1( سولو كمان�
�y)2( سولو كمان�
�yبيانو
�yباليه
�yدرامز
�yجيتار
�yسولفاج�
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�yر�سم
�yغناء �سرقي
�yغناء اأوبرايل
�yتدريب على العزف على اآلة العود
�yفرقة �سحراء

yyحممد ال�سواح وفرقته
yyفرقتا اأزرق �سماوي واإبتايد
yyاملو�سيقيون ال�سكندريون املتحدون
yy)فرقة »يا بينك« )اأملانيا
yyاأم�سية مو�سيقية من البحر املتو�سط
yyفرقة بالك تيما
yyفرقة اجلاز
yyري�سيتال غنائي
yyفريق م�سار اإجباري
yyفريق �سالمل
yyفرقة امل�سريني
yy عمر خريت مب�ساحبة اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
yyفرقة اأندروميدا
yyكورال مدر�سة »براي« البتدائية
yyمو�سيقى: اأورك�سرتا كون�سرفتوار القاهرة
yyكورال �سان مارك
yyكورال الرفاق
yyفرناندو برييز وحممد عنرت
yyالأن�سطة املختلفة ملدر�سة الفنون
yyكورال قيثارة ال�سماء
yy)فرقة اأوجو�ستانا )الوليات املتحدة الأمريكية
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yyاأحمد احلجار وجمموعته املو�سيقية
yy مو�سيقى العامل يف جيتار فريناندو برييز
yyالفرانكوفونية تغني
yyسحر ال�سرق�
yyحفل راأ�ص ال�سنة
yyناثان في�سر
yyاأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
yyاأورك�سرتا اجلاز الن�سائي
yyبيت العود العربي 
yy ميوزيك اإنك
yy فرقة جيب�سي
yy فرقة و�سط البلد
yyمهرجان مكتبة الإ�سكندرية الثالث ملو�سيقى ال�سعوب
�y)فرقة و�سط البلد )م�سر
�y)فرقة نفرة )مالطة
�y)ثنائي �سايدن �سرتا�سه )اأملانيا/ ال�سني
�y )زمرد - جورج كزازيان )م�سر

yyدي جي �سي�سو�ص - مو�سيقى اإلكرتونية
yyالف�سول الأربعة« لفيفالدي«
yyفرقة ب�ساطة
yyفرقة زمان
yyسولي�ستات اأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية�
yyحفل مو�سيقي
yyحفل مدر�سة الفنون
yyكورال الأطفال
yyاأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية واأورك�سرتا الهواة
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yyكورال مكتبة الإ�سكندرية وكورال الأطفال
yy)حفل مدر�سة الفنون مبنا�سبة افتتاح معر�ص )جداريات اأميال الفن
yy)كورال الأطفال مبكتبة الإ�سكندرية )اأوبرا القاهرة
yy)كورال مكتبة الإ�سكندرية )اأوبرا القاهرة
yy)حفل ف�سول امتياز الكورال )رفيق متى، كندا
yyعزف على اجليتار لناثان في�سر
yy)بيت العود )ن�سري �سمة
yyعزف على اجليتار لكرمي فريج و�سادي ناجي
yyالحتفاء بال�ساعر الراحل اأمل دنقل يف ذكرى ميالده ال�سبعني

موؤمترات
yyهولندا يف عيون امل�سلمني
yyقادة الإعالم العربي
yyالق�سايا البيئية املعا�سرة يف املناطق القاحلة و�سبة القاحلة - التغريات املناخية
yyتعزيز امل�ساركة املجتمعية لل�سباب واملراأة
yyاحلياة يف م�سر خالل الع�سر القبطي: املدن والقرى، رجال الدين والعامة، والأ�ساقفة
yyموؤمتر الإ�سكندرية الرابع ع�سر للتخدير والعناية املركزة
yyالجتماع ال�سنوي الثالث ع�سر لأ�سدقاء املكتبة الدوليني
yyاملنظمة الدولية خلدمات ال�سباب
yyاملوؤمتر ال�سهري لأطباء ال�سكر والقلب
yyاملوؤمتر الدويل للتنوع احليوي
yyوقف العنف �سد الأطفال
yyال�سباب وظاهرة العنف
yy)GIST( »تد�سني مبادرة »الإبداع العاملي من خالل العلوم والتكنولوجيا
yyاملوؤمتر ال�سنوي الثامن جلماعة حتوتي للدرا�سات امل�سرية - �سركاء  التنمية: تقومي ال�سيا�سات
yyال�سباب: ثورة التغيري
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yyم�سر تتغري
yy2011 موؤمتر �سك�سبري ال�سنوي
yyموؤمتر الإ�سكندرية ال�سنوي لأمرا�ص القلب
yyروؤى نحو نه�سة م�سرية جديدة
yy»برنامج »اأمم تقدمت
yy2011 تفاعل مع عامل اليوم
yyموؤمتر حوارات اأثينا
yyتطوير تقنيات اللغة الب�سرية
yyموؤمتر تعارف احل�سارات
yy»املوؤمتر العلمي الثالث لدول البحر املتو�سط »الرثاء والتنوع املتو�سطي، الثقافة وعلوم الأحياء

معار�ض
yyسمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية - الدورة اخلام�سة�
yyمن فات قدميه تاه
yyمعر�ص الفنان املقيم - امللتقى اخلام�ص
yyاملدر�سة التعبريية امل�سرية
yyاأول مرة - امللتقى اخلام�ص
yyسالون فن الر�سم: اأ�سود - اأبي�ص�
yyتاريخ واآثار وح�سارة م�سر القدمية
yyالتنوع البيولوجي: العب وتعلم
yyمعر�ص اأعمال ور�ص اخلط العربي واللغة الهريوغليفية
yyالفنان حميي الدين ح�سني
yyالفنان ح�سن �سليمان
yyمعر�ص اخلط العربي لطلبة حمافظة الإ�سكندرية
yyكولج عن ثورة يناير
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yyبينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل للحفر ال�سغري- الدورة الثانية
yyا اجعل عاملك رقميًّ
yy)اأرابي�سك )فن اإ�سالمي
yy2 جبل علبة: الإن�سان واحلرفة
yyمعامل عمارة القاهرة
yyمن وحي اجلنوب
yyملحة عن تراث م�سر امل�سور
yyفنون مرئية وترميم
yyثورة 25 يناير
yyالقارة ال�سائلة
yyمن مذكراتي اأثناء الثورة
yy2011 اأجندة
yyبرنامج جداريات اأميال الفن
yy2011 معر�ص اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
yy»معر�ص فوتوغرافيا »بيت العائلة
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yyفل�سطني 1948: تذكار الوطن ال�سائع
yy)معر�ص الور�سة )امللتقى الثالث
yy)ون معر�ص )ترميم ومرممِّ

مهرجانات
yyيوم ال�سالم العاملي
yy2010 )AlexFest( ليلة احتفالية: افتتاح مهرجان الإ�سكندرية الثقايف العاملي الثاين
yyاليوم العاملي للطفل - يوم ريا�سي
yyيوم اليتيم

منتديات
yy:2011 برملان ال�سباب
�yامل�ساواة
�yالنه�سة
�yتطوير التعليم
�yالنتماء

yyسوق امل�سروعات�
yyدور ال�سباب يف احلياة ال�سيا�سية

حما�صرات
yyتنمية مهارات العر�ص
yyبرنامج برجمة احلا�سبات
yyبرنامج الإدارة الوقائية للبيئة لطالب املدار�ص
�yتعريف بالربنامج
�yالطبيعة واملوؤثرات البيئية
�yالهموم البيئية، وال�سحة، والنمو ال�سكاين
�yالتنمية امل�ستدامة، وخطة امل�ستقبل
�yمناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة يف جمال الأن�سطة العامة
�y)مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة )الأن�سطة ال�سناعية
�yمقدمة عن الإدارة الوقائية للبيئة، والتوجهات املختلفة حلل امل�ساكل البيئية
�yحفل ختام برنامج الإدارة الوقائية للبيئة
yyدور مكتبة الإ�سكندرية يف خدمة اخلط العربي
yyالرموز والتيجان املقد�سة لالآلهة وامللوك يف م�سر القدمية
yy:2010 الربنامج ال�سيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي
�yH1N1 فريو�ص الأنفلونزا
�yعلم الفلك
�yع�ص الغد
�yزيادة الوعي بالإنرتنت
�yالتفكري خارج ال�سندوق
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yyم�سكلة �سوء اخلط والكتابة لدى الطالب ب�سفة خا�سة والنا�ص ب�سفة عامة
yyاملرا�سم امللكية يف م�سر القدمية
yyالذهب والف�سة يف م�سر القدمية
yyالأ�سماك واحليوانات املائية يف م�سر القدمية
yyالعلوم والتفكري العلمي يف م�سر القدمية
yyسل�سلة حما�سرات للربوفي�سور لوثر مارتن�
yyحما�سرة للربوفي�سور روبرت باجنال
yyبرنامج ال�سباب والبيئة: �سباب من اأجل بيئة م�ستدامة وفهم اأف�سل
yyبرنامج ال�سباب والبيئة - رابطة �سباب ال�سفوة
yyحما�سرة للدكتور فاروق الباز
yyاخلطوط العربية من اأرقى الفنون العربية والإ�سالمية
yyحماولة لتحديد تاريخ بداية بناء هرم امللك خوفو
yy)كيف تعتمد �سحتنا على البيئة )اإيريك ت�سيفيان
yy2010 ال�ستن�ساخ �سمن اجتماعات برملان ال�سباب
yyالت�سوير الفوتوغرايف يف جمال املو�سة
yyالفنون ال�سغرى يف م�سر القدمية
yyمعامل املنهج الأزهري يف الدين والتدين
yyالقوانني يف م�سر القدمية
yyاملقاومة ال�سعبية والثورات يف م�سر اليونانية والرومانية والبيزنطية
yyالأقاليم امل�سرية القدمية
yyاخلط و�سخ�سية الإن�سان
yyالق�ساء على اخلاليا ال�سرطانية با�ستخدام مركبات الذهب
yyفر�سان الإ�سالح يف اخلط العربي
yyمدار�ص اخلطوط العربية يف م�سر
yyمكانة اخلط العربي يف الإ�سالم
yyمفهوم اجلمال املادي واملعنوي يف م�سر القدمية
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yyمن رواد واأعالم اخلط العربي حديًثا: حممد اإبراهيم
yyلينك�ص: نظام مفتوح امل�سدر
yyالقيادة الفعالة لتغيري العامل
yyمن اأدوات الكتابة: الأقالم
yyال�ساقية النوبية
yyن�سر الرقمنة والتعليم العايل يف القرن الواحد والع�سرين
yyتكنولوجيا احلا�سوب واخلط العربي
yyاآثار حمافظة البحر الأحمر
yyخدمات وموارد مكتبة الإ�سكندرية املتعلقة بال�سيدلة
yyاآثار حمافظات بور�سعيد وال�سوي�ص والإ�سماعيلية
yyالتدخني عادة اأم اإدمان
yyانتخابات جمل�ص ال�سعب
yyاآثار حمافظة مطروح
yy)BPO فر�ص تنمية وزيادة امل�سروعات اجلديدة فى جمال تكنولوجيا املعلومات )خدمات التعهيد
yyاآثار حمافظتي البحرية والغربية
yy 2010 اليوم العاملي للق�ساء على العنف �سد املراأة
yyاآثار حمافظتي ال�سرقية والقليوبية
yy:)برنامج الباحث املقيم )الدكتور اأمين فوؤاد �سيد
�yالدعوة الإ�سماعيلية املبكرة
�yاإعالن اخلالفة الفاطمية يف اإفريقيا
�yانتقال اخلالفة الفاطمية اإىل م�سر
�yمظاهر احل�سارة الفاطمية يف م�سر
�yاإن�ساء مدينة القاهرة والعمارة الدينية واملدنية واحلربية
�yنهاية الفاطميني وانقالب �سالح الدين
�yم�سادر التاريخ الفاطمي
yyاآثار حمافظتي كفر ال�سيخ ودمياط
yyمتويل وتنمية امل�سروعات اجلديدة والقائمة
yyحما�سرة تعريف باملكتبة ومواردها
yyاملخدرات يف م�سر: الوقاية والعالج
yyمن النماذج املب�سرة جليل جديد من املوهوبني يف فن اخلط العربي: حممد ح�سني مدين بال�سف الأول الثانوي
yy»حما�سرة للدكتور حممد �سليم العوا بعنوان »م�سر، اإىل اأين؟
yyم�ستقبل الب�سرية
yyال�سيخ طنطاوي اجلوهري: اأول مر�سح م�سري جلائزة نوبل
yyالعقائد وال�سلوك يف م�سر القدمية
yyمعايري ت�سميم واإنتاج املحتوى الب�سري لل�سورة الفرتا�سية
yyالنتخابات بني احلقوق والواجبات
yy 2001 مع ويليام رودريجيز حول اأحداث 11 �سبتمرب
yyكليوباترا بني التاريخ والدراما
yyمن اأجل بيئة �سحية داخل املركز: كيف وملاذا؟
yyقانون الأحزاب ال�سيا�سية اجلديد بني الواقع والن�سو�ص
yyحما�سرة للدكتور م�سطفى حجازي
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yyحما�سرات تثقيفية لل�سباب
yyالفنانون املعا�سرون يف م�سر
yyاآثار حمافظة اجليزة
yyكيف تبداأ حياتك املهنية يف جمال تكنولوجيا اأ�سباه املو�سالت
yyتداعيات �سقوط اأمن الدولة
yyاآثار حمافظة الفيوم
yyعمرو حمزاوي يتحدث يف مكتبة الإ�سكندرية
yyلقاء مفتوح مع الدكتور عبد املنعم اأبو الفتوح
yyاآثار حمافظة بني �سويف
yyماذا بعد التخرج؟ العمل اأم الأبحاث اأم امل�سروعات ال�سغرية؟
yy ق�سايا الد�ستور وال�سرعية
yyكاريزما الثورة
yyاملجتمع املدين والتنمية
yyالإعالم والتنمية
yyاحلوار والتنمية
yyالتطوع والتنمية
yyعا�سفة الدميقراطية يف الدول العربية
yyاآثار حمافظة املنيا
yy2011 لقاء للتوعية مبعر�ص اإنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
yyدور ال�سباب يف ثورة البالد.. ما بعد 25 يناير
yyاآثار حمافظة اأ�سيوط
yyالنحت يف الزجاج
yyالد�ستور امل�سري
yy بيان الأزهر ونخبة من املثقفني حول م�ستقبل م�سر
yy:برنامج التثقيف ال�سيا�سي
�yامل�سهد القت�سادي يف م�سر بعد الثورة
�yجتارب التحول الدميقراطي من منظور مقارن
�yخريطة احلالة الدينية يف م�سر
�yدور ريادة الأعمال يف التنمية القت�سادية
�y عن الثورة واللتزامات املفقودة
�yاأ - ب( �سيا�سة وم�سطلحات ومفاهيم(
�yاخلريطة احلزبية يف م�سر بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل
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�y الدميقراطية وم�ستقبل النظام ال�سيا�سي
�yمبادئ العلوم ال�سيا�سية
�yعن عالقات ال�سلطة والقوة والعنف يف املجتمع امل�سري
�y الراأي العام وامل�ساركة ال�سيا�سية يف م�سر
�yكيفية تاأ�سي�ص الأحزاب ال�سيا�سية يف م�سر يف �سوء النظام القانوين اجلديد
�yحق امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية
�yحماولة اخلروج من ماأزق بنية ال�سلطة
�yاليمني والي�سار والطريق الثالث، مع التطبيق على احلالة امل�سرية
�yالدولة الدينية والدولة املدنية

yyتعريف بخدمات املكتبة
yyانطالقة التطوع - اإدارة التغيري
yyال�سخ�سية امل�سرية بعد ثورة 25 يناير
yyالبطالة ومتطلبات �سوق العمل
yyمواجهة م�ساكل غياب حقوق الالجئني
yyالإ�سكندرية اأجمل: ال�سعب وال�سرطة مًعا لعودة الأمن وال�ستقرار
yyحلمك... حياتك
yyالإعالم وثورة 25 يناير
yyق�سة جناح
yyاأبحاث علوم احلا�سب الآيل مب�سر
yyتقرير عن الإن�سان
yyكيف تفوز يف م�سابقة ت�سوير فوتوغرايف؟
yyلقاء مفتوح مع الدكتور يو�سف زيدان 
yyم�سرح املتاحف
yyالورق والبيئة
yyالأهمية التاريخية للكتابات على الأيقونات القبطية
yyنحو تيار رئي�سي م�سري
yyقراءة يف اخلطابات الدينية املعا�سرة
yyالأيام الثقافية الرو�سية
yyمن اأ�سرار اللوحة اخلطية للفنان خ�سري البور�سعيدي
yy القت�ساد امل�سري... اإىل اأين؟
yyدور الإعالم يف مواجهة مر�ص ال�سرطان
yyتنمية مهارات املر�سد ال�سياحي
yyاليوم العاملي للربايل
yyاآثار حمافظتي الدقهلية واملنوفية
yyاآثار حمافظة الوادي اجلديد
yyالإ�سكندرية الكوزموبوليتانية
yyاخلط العربي لل�سائحني اليابانيني

اجتماعات
yy:2010 برملان ال�سباب
�yالتكنولوجيا - فوائدها واأ�سرارها
�yالزيادة ال�سكانية
�y العادات والتقاليد
�yالتع�سب الريا�سي
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yyحقيبة ال�سالم لل�سباب الأورومتو�سطي
yyGA-X58A-UD9 جيجابايت تعلن عن اأحدث لوحاتها الرئي�سية
yyاجتماع مع م�ست�ساري املدراء التنفيذيني لبنك التنمية الإفريقي
yyالمتياز التجاري يف م�سر - الفر�ص والتحديات
yyجمعية خريجي جامعة �ستانفورد
yyالجتماع الثالث والع�سرون للجنة املعنية مب�سروع مو�سوعة اأعالم م�سر يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين
yyاجتماع ل�سركة تيتان لالأ�سمنت - م�سر
yyالجتماع ال�سنوي ال�ساد�ص لأكادميية العلوم للدول النامية - املكتب الإقليمي العربي: ربط البحوث بال�سناعة يف العامل العربي
yyاللقاء ال�سنوي للمثقفني واملفكرين والعلماء
yyالإجراءات القانونية الالزمة لبدء م�سروع جديد
yyاأف�سل مار�سات الت�سويق وكيفية اختيار العالمة املميزة
yyتقييم الأداء املايل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف م�سر
yyاجتماع جمل�ص اإدارة جمعية اخل�سوبة امل�سرية
yyاجتماع ع�سف ذهني ملنتدى ال�سباب العربي ال�ساد�ص
yyلقاء مع اأ�سر �سهداء ثورة 25 يناير
yyاجتماع متطوعي يوم اليتيم
yyاجتماع اأطل�ص علوم وابتكارات العامل الإ�سالمي
yyاجتماع قمة ال�سباب: ريادة الأعمال وال�ستدامة
yyيوم معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات
yy»مقابالت �سخ�سية مل�سروع »الثورة التنموية
yy انطالقة التطوع - التطوع والتنمية
yyاجتماع نوفارتي�ص
yyموؤمتر �سحفي خا�ص بتحدي عبور م�سر
yy»اأ�سبوع �سايف«
yy»اجتماع فريق »اإجناز
yyلقاء الدكتور خالد عزب مع �سباب جامعة الإ�سكندرية
yyاجتماع: مو�سوعة احلياة العربية
yyاجتماع املنتدى امل�سري لرائدي الأعمال
yyاجتماع م�سروع الإ�سكندرية 2020 بالتعاون مع تركيا
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عرو�ض فنية
yyم�سروعات تخرج طلبة ق�سم امل�سرح
yyرق�ص �سعبي فل�سطيني
yyجمموعة العا�سقني
yyاأوبرا مريامار
yyمركز متارين ومدر�سة الفنون
yyعر�ص باليه ملدر�سة الفنون
yyعرو�ص هندية
yyعر�ص باليه ملركز فري�ست �ستيب
yy»مهرجان ال�سيف الدويل التا�سع »احلنني اإىل املا�سي« - »الليلة الكبرية
yyاأوبرا »الناي ال�سحري« بالعامية امل�سرية
yy»دي جي دجلدي: »اإلديابولو
yy»احلمار يا ملك الزمان«
yy»العر�ص الأول لالأوبرا امل�سرية »ال�سقا مات
yyعر�ص باليه ملركز متارين

عرو�ض تقدميية
yyمقدمة للتطوير املهني يف جمال تدريب املدر�سني
yyالت�سوير الفوتوغرايف
yyاإعادة النظر يف تاريخ م�سر احلديث
yyفيلم »اأفاتار« اإخراج جيم�ص كامريون

حلقات النقا�ض
yy2010 مناق�سة م�سروعات تخرج هند�سة ميكانيكا
yy»حلقة النقا�ص الثانية بعنوان »�سياغة املتو�سط
yyحلقة نقا�ص حول العمل التطوعي
yyسالون ال�سباب�
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ندوات
yy:منتدى اإطاللة الأدبي ال�سكندري
�yقراءات ومناق�سات لأعمال احل�سور الإبداعية يف الق�سة وال�سعر والنقد
�yمناق�سة ق�سة لبورخي�ص وق�سيدة لبودلري
�yحبيبي- عن احلب يف احلياة والأدب
�y»مناق�سة املجموعة الق�س�سية »نزهة يف املقربة
�yقراءة ومناق�سة ق�سيدة لبي�سوا وق�سة لزو�سنكو
�yثنائية التفكري والتكفري - ن�سر حامد اأبو زيد
�y»مناق�سة ديوان »طاعون ي�سع �ساًقا فوق الأخرى وينظر لل�سماء
�yعامل الفن الت�سكيلي
�yا�ست�سافة اأع�ساء جماعة التكية الأدبية الإلكرتونية
�yاإبداع اآخر خارج نطاق الكتابة
�y»مناق�سة رواية »تفاحة ال�سحراء
�yحلظة ثورة- ف�سف�سة حول م�ساعر الثورة و�سهاداتها
�yا�ست�سافة ع�سوات �سالون تاء اخلجل الثقايف
�yعن اأدب الثورات
�yام�سك مثقف- عن الكتب امل�سادرة يف ع�سر ما قبل الثورة
�y»مناق�سة م�سرحية »م�سافر الليل
�yمكتبتي وحكاويها
�y»حول فن الق�س�ص امل�سورة »الكوميك�ص
�yاأماكن
�yهنا القاهرة
yyخربات عملية يف جمال درا�سات اجلدوى
yyمنتدى احلوار: اليابان من الداخل
yyاأوروبا والعامل الإ�سالمي - قراءة يف اإ�سكاليات اجلوار
yy احتاد كتاب م�سر - فرع الإ�سكندرية: �سعراء الغد
yyم�سر واإفريقيا: بني الواقع واملاأمول
yyعام جديد: ال�سحة والر�ساقة للجميع
yyحديث مع م�سريني على �سفاف النيل
yyجتربتي يف ال�سحافة امل�سرية
yyبرنامج تعلم معي
yyاأ�سامة اأنور عكا�سة والدراما ال�سكندرية املجهولة
yyيوم حرية الربجميات
yy»احتاد كتاب م�سر- فرع الإ�سكندرية: مناق�سة كتاب »املثقفون والثورة
yyالنظم املالية املحلية: القوة املحركة للتنمية
yyيف اإ�سالح النظام العربي
yyالندوات ال�سهرية لحتاد ُكتَّاب الإ�سكندرية
yyاإدارة وتنمية الذات
yyاللغة العربية يف و�سائل الإعالم
yyتبادل اخلربات
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yyسماء م�سر القدمية: عندما كانت الأجرام ال�سماوية اآلهة�
yy )YLVP( ندوة لربنامج �سباب القادة
yyالعالقات امل�سرية الإفريقية
yyالندوة الدولية الثالثة حول التعددية اللغوية والعوملة والتنمية
yyم�ستقبل الثقافة يف م�سر.. روؤى جيل الو�سط
yy:الكتابة العربية
�yق�سة الكتابة العربية وبداية ظهورها ون�ساأتها
�yمن اأنواع اخلطوط العربية: الن�سخ والرقعة
�yال�سمات الفنية الأ�سا�سية لليد الب�سرية يف الكتابة العربية
�y)من رواد واأعالم اخلط العربي: كامل اإبراهيم )اجلزء الثاين
yy اخليال يف الفيلم الوثائقي
yyالتنوع احليوي واآثار تغري املناخ
yyالن�ص املوازي
yy2011 احتاد كتاب م�سر- فرع الإ�سكندرية: يناير
yyتاأمالت يف اأيام الثورة
yyاأوهام خلقتها الثورة واأوهام حطمتها الثورة
yyحوار وطني حول التعديالت الد�ستورية املقرتحة
yyا�ستقالل الق�ساء امل�سري
yyسندوق التنمية وال�ستثمار ال�سكندري�
yy الد�ستور يف �سطور
yyم�سر يف مفرتق طرق
yyتكرمي اأمهات ال�سهداء
yyيوم الإ�سكندرية
yyالعمل الطالبي يف ظل ثورة 25 يناير
yyم�ستقبل احلياة ال�سيا�سية يف م�سر
yyلقاء مع ال�ساعر اأحمد بخيت
yyلقاء مع الفنان اإميان البحر دروي�ص
yyالأدب والثورات
yyلقاء مع ال�ساعر عبد الرحمن يو�سف
yyالكتابة املوازية الثورية
yyاأدب الأقاليم
yy»م�سروع »اإيزيك - يا�ص
yyالإ�سعافات الأولية
yyقواعد العمل ال�سيا�سي
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yyاليوم العاملي لالإقالع عن التدخني
yyم�سر امل�ستقبل: التحديات والواجبات
yyم�ستقبل الطاقة يف م�سر
yyوماذا بعد؟
yy :خمترب ال�سرديات
�yالكاتب العراقي عبد الإله عبد القادر
�yال�سرد التليفزيوين- م�سل�سل »العار« منوذًجا
�yمناق�سة رواية النبطي
�yناقدة تون�سية ومبدعون �سكندريون
�y»لقاء اأدبي بعنوان »منى ال�سيمي... مبدعة اجلنوب
�yالكاتب ال�سوداين طارق الطيب
�yالكاتب التون�سي �سالح الدين بوجاه
�y»ع�سقالين ومبدعو الثغر«
�y»مناق�سة رواية »فوق الأحمر حتت البنف�سجي
�y»اأديب واأربعة نقاد«
�y»مناق�سة جمموعة »اأ�سجان الرحيل
�y»مناق�سة رواية »زيو�ص يجب اأن ميوت
yy:برنامج التثقيف والتوعية القانونية والد�ستورية
�yالد�ساتري بني امل�سدر الديني والدولة املدنية
�yكيفية تاأ�سي�ص الأحزاب ال�سيا�سية يف م�سر يف �سوء التنظيم القانوين اجلديد مع تطبيقات عملية ملا يجري عليه عمل اللجنة
�yال�سمانات الد�ستورية املقرتحة للتوزيع العادل للرثوة الوطنية وحق التنمية ال�ساملة
�y ال�سمانات القانونية املوجودة واملقرتحة ب�ساأن كيفية ا�سرتداد اأموال ال�سعب امل�سروقة
�yال�سمانات الد�ستورية والقانونية لنظام انتخاب برملاين اأمثل
�yال�سمانات القانونية للمحاكمات العادلة: قراءة يف ال�ستحقاقات الد�ستورية يف اجلمهورية الثانية واآليات احلفاظ على مدنية الدولة
�yال�سمانات الد�ستورية والقانونية لق�ساء م�ستقل
�yال�سمانات املقرتحة لتفعيل الن�سو�ص الد�ستورية
yyم�سر ودول حو�ص النيل
yyحتويل البحوث التجارية اإىل واقع ملمو�ص
yyكالم جميل
yyاأم�سية اأدبية للجنة ال�سباب باحتاد كتاب م�سر
yyبرنامج »اأمم تقدمت«: تركيا
yyالإ�سكندرية اأجمل: ال�سرطة وال�سعب مًعا لعودة الأمن وال�ستقرار
yyندوات منتدى احلوار
yyن�سو�ص م�سرحية من تاأليف احل�سور
yyبرنامج تكنولوجيا الف�ساء
yyخمتارات من ق�سائد اأمل دنقل
yyمدينة القاهرة الإ�سالمية
yyالف�ساد وتخطيط مدينة القاهرة
yyاأدوات جديدة يف البحث العلمي يف جمال التاريخ والآثار
yyاخلريطة التاريخية ونظام املعلومات للرب الغربي ملدينة الأق�سر
yy عمران القاهرة وخرائطها
yyالدرب ال�سلطاين وقرافات القاهرة
yyمطرقة الباب
yyم�ستقبل العمل الأثري يف م�سر
yyحكاية بيت ال�سناري
yyروؤى جديدة مل�سر م�ستندة على تاريخها
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yyدور الأحزاب والقوى ال�سيا�سية يف املرحلة املقبلة
yyم�ستقبل ال�سياحة يف م�سر
yyاجلزائريون يف م�سر
yyالرتاث القبطي تراث كل امل�سريني
yyاحلفاظ على الرتاث: اأ�س�ص وتعريفات
yyقدرات م�سر الذاتية
yyمع بع�سنا قادرين نحقق حلمنا: روؤى ي�سارية مل�ستقبل م�سر
yyم�ستقبل النقابات املهنية يف م�سر بعد ثورة 25 يناير
yyم�ستقبل اخلدمات ال�سحية يف م�سر
yyاإعادة حماكمة �سليمان احللبي
yy الإ�سعافات الأولية
yyال�سعر تاأثره وتاأثريه يف ظل الثورة

امل�صرح
yy»حتت التهديد«
yy»معروف الإ�سكايف«

دورات تدريبية
yy2010 منوذج حماكاة الأمم املتحدة
yy الهريوغليفية لالأطفال والن�صء
yy دورة تعليم الهريوغليفية للكبار
yyحل النزاعات
yyدورة تثقيفية لل�سباب
yy مناهج البحث والتدريب يف درا�سات ال�سالم والنزاع
yyمنوذج حماكاة الحتاد الأوروبي بالإ�سكندرية 2010 - تدريب
yyتدريب املدربني
yyور�سة العمل الثانية للدرا�سات الهلين�ستية
yy:ف�سول املاج�ستري ال�سيفية للدرا�سات الهلين�ستية
�yاملدار�ص الفنية الهلين�ستية
�yI اللغة اليونانية 
�yالعمارة الهلين�ستية وطبوغرافية الإ�سكندرية 



التقرير ال�سنوي يونية 2010 - يوليو 2011مكتبة الإ�سكندرية42

�yمناهج البحث ومهاراته
�yالتاريخ اليوناين
�yI اللغة الالتينية
�yالفنون ال�سكندرية
�yالتاأ�سيل والتجديد يف الأدب ال�سكندري
�yمقدمة يف الثقافة اليونانية
�yالأفالطونية اجلديدة والهرم�سية
�yملكة البطاملة
�yII اللغة اليونانية
�yالأدب ال�سكندري على ورق الربدي
�yتاريخ اليونان خالل احلقبة الهلين�ستية
�yالديانة الهلين�ستية
�yالتاريخ الروماين
�yII اللغة الالتينية
�yعلما النبات وال�سيدلة
�yالأدب اليوناين
�y الأدب ال�سكندري املقارن
�yالفن الإغريقي
�yم�سادر تاريخ احلقبة الهلين�ستية
�yاململكة ال�سلوقية وملكة بريجاموم
�yاأوراق الربدي والنقو�ص والعمالت الهلين�ستية
�yالتفاعل الثقايف بني م�سر القدمية واليونان

yyاملراأة وبناء ال�سالم
yyالدورة الرابعة لتعليم اخلط العربي للكبار- امل�ستوى الأول
yyحتديات بناء ثقافة ال�سالم
yyمراقبة انتخابات
yyنادي علوم مركز القبة ال�سماوية العلمي- تدريب املعلمني
yyالتفاو�ص والو�ساطة
yyحتويل النزاعات
yyمنوذج حماكاة مبادرة حو�ص النيل 2010 - ور�سة عمل تدريبية
yyم�سابقة اإنتل للعلوم - العامل العربي - جل�سة للمعلمني
yyالدورة الأوىل لتعليم اخلط الكويف
yyم�سابقة مار�سمللو
yyتدريب املدرب على ال�سالمة على الطريق
yyلقاء مع اأع�ساء ور�ص اخلط العربي
yyبرنامج تدريبي لن�سر الوعي ال�سيا�سي
yyحقوق الإن�سان
yyم�سروع الإعالم التحتي - تدريب
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yyاخلط العربي لالأطفال والن�صء
yyتدريب املعلمني
yyاإدارة ال�ستثمارات يف البور�سة
yyالتدريب على اأحدث منتجات ال�سركة لل�سيارات
yyالقراءة الكربى 2010 - ور�سة الكتابة وامل�سرح

ور�ض عمل
yy 2010 منوذج حماكاة جامعة الدول العربية
yyاإعادة التدوير
yyكيف تكتب خطة اأعمال
yyفيما وراء الهوية
yyاجلرافيك
yyكيف تبداأ م�سروعك اخلا�ص
yy :ور�ص نقدية
�yطبيعة العمل ال�سعري
�yمفاهيم الق�سيدة
�yنظرية الرواية
�y»قراءات يف رواية »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال

yyدرا�سات اأدبية �سكندرية
yyقانون الطفل وجلان حماية الأطفال
yyمهارات العر�ص
yyاملناخ
yyحل امل�سكالت
yyم�سرح عرائ�ص
yy:2010 الربنامج ال�سيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي
�y التنوع احليوي
�yالريا�سيات
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�yسناعة الورق�
�yالبناء
�yخرب�ص
�yمتحف تاريخ العلوم
�yهيا نعرف اإىل اأي مدى ن�سر كوكبنا
�yال�ستدامة
�yالعب مع اأحد العلماء
�yكوكبنا
�yكثافة ال�سوائل والكرة الرباقة
�yالتنوع احليوي الوراثي
�y اأنت ما تاأكل
�yاأ�سرار الطبخ
�yتاأثري النبات
yy:2011 الربنامج ال�سيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي
�yعلم الفن
�yال�سطرجن
�yالتغريات اليومية
�yا�سنع بنف�سك: املركبات
�yالبحر املتو�سط
�yمدينة الأطفال
�yا�سنع بنف�سك: الو�سفات العالجية
�yاجلا�سو�سية
�yعبقرية بناء الأهرامات

yyبرنامج امرح مع العلوم
yy التفكري الإبداعي: كيف حت�سل على فكرة م�سروع؟
yyالتدوين ملكافحة التغري املناخي
yyاحلم�ص النووي الريبي- اآفاق جديدة ل�سوق امل�ستح�سرات ال�سيدلية
yyالكتابة الإبداعية
yyمتويل امل�سروعات اجلديدة
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yyور�سة العمل ال�سيفية الثانية ملركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية
yyجتربة احلوار يف م�سر
yyبناء الفريق
yyاملهارات احلياتية للن�صء
yyدليل الباحثني
yyور�سة عمل اأوريجامي
yyالإدارة البيئية للمناطق ال�ساحلية والبحرية: حتليل املخاطر من اأجل منو م�ستدام
yyاإ�سالح التعليم
yyيف حب م�سر ... الثورة بعيون اخلط العربي
yyيوم معهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات
yyالإن�سان الآيل احليوي
yyالتطوير الوظيفي
yyاحلو�سبة ال�سحابية: التكنولوجيا والأعمال
yy2011/2010 برنامج الف�سل الدرا�سي ملركز القبة ال�سماوية
�yاملتحولون
�yعجائب الفيزياء
�yرحلة اإىل مركز الأر�ص
�y!كم هو ثقيل
�yالآليات واحلركة
�yماذا تعرف عن احلجم؟
�yالإلكرتونات املتدفقة
�yخم�ص حوا�ص
�yالغو�ص يف اأعماق املياه
�yاكت�ساف اجلهاز الع�سبي
�yما هي املادة؟
�yعلم اجلينات
�yالتغيريات الفيزيائية والكيميائية
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�yالرباكني والزلزل
�yال�سوء
�yالإلكرتونيات
�yاحلرب ال�سحري
�yالكيمياء
�yتكيف احليوانات

yyور�سة عمل الإ�سعافات الأولية
yy»برنامج »�سباب من اأجل التغيري
yyالعمارة امل�ستدامة والتخطيط العمراين
yyم�سروع ال�سيديل املثايل
yyاإن�ساء خطة حلماية املواد ال�سمعية الب�سرية
yyبرنامج التوعية ال�سيا�سية مبكتبة الإ�سكندرية: ال�ستفتاء خطوة بخطوة
yy:مبادرة »خطوة لفوق« ال�سبابية
�yبرنامج الثقافة والفنون
�yبرنامج ريادة الأعمال
�yبرنامج التعليم غري الر�سمي

yyسوق ال�سباب�
yyور�ص عمل التنمية
yyحماكاة ملجل�ص الوزراء امل�سري
yyالقيادة
yyور�سة عمل رجع التالمذة
yyسجل اللحظة�
yyمهرجان مكتبة الإ�سكندرية الثالث ملو�سيقى ال�سعوب
yyمن فكرة مبتكرة مل�سروع جتاري ناجح يف 54 �ساعة
yyالورق واحلرب
yyت�سكيل امل�ستقبل
yyبرنامج التوعية ال�سيا�سية مبكتبة الإ�سكندرية - ثقافة احلوار
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yyنادي كتاب مكتبة الن�صء
yyحممد اأباظة والإبداع التلقائي
yy م�سغولت فنية باجللد
yyور�سة عمل ار�سم بال�سل�سال
yyور�سة عمل ر�سم على املياه
yyور�سة عمل ن�سيج
yyور�سة عمل عرو�سة قما�ص
yyور�سة عمل لوحات من الف�سيف�ساء
yyور�سة عمل كيف ت�سنع جدارية بالنحا�ص
yyور�سة عمل حيوانات خ�سب
yyور�سة عمل العب مع �سرائح النحا�ص
yyور�سة عمل فن الباتيك
yyمع�سكر �سانت كاترين
yyور�سة عمل األعاب م�سرحية
yyور�سة عمل الأنفورات
yy)سوق الفن )املنيا�
yy)فرح البحر )يومان
yy ور�سة عمل خيال ظل
yyور�سة عمل جدارية
yyور�سة اأفالم التحريك
yyعيد العلم
yy ور�سة عمل �سل�سال ثالثي الأبعاد
yyور�سة عمل �سناعة الراديو
yyور�سة عمل بانتوميم
yyور�سة عمل فيلم حتريك
yyور�سة عمل جم�سمات ورق
yyور�سة عمل فوتومونتاج
yyور�سة عمل جب�ص
yyور�سة عمل فخار
yy ور�سة عمل ورق رخامي
yy ور�سة عمل كاريكاتري
yyور�سة عمل ر�سم زيت
yyور�سة عمل بورتريه
yyاإيقاع
yyاإيقاع �سرقي
yyكورال





قطاع املكتبات

ع�سوية املكتبة الرئي�سية
11793اجلمهور

3114الأطفال )�سن 6- 11(
2520الن�شء )�سن 16-12(

211املكفوفون و�سعاف الب�سر
17638اإجمايل الأع�ساء

ار املكتبات املتخ�س�سة زوَّ
982مكتبة طه ح�سني

18004مكتبة الن�شء
23564مكتبة الطفل

جمموعة مكتبة الإ�سكندرية )عدد املجلدات(
280248كتب يف اأرفف مفتوحة 

151996كتب يف اأرفف مغلقة 
449018كتب حتت الإعداد )ت�سمل املجموعة الفرن�سية( 

4264جمموعتا نوبل و�سادي عبد ال�سالم 
108981جمموعة املكتبات املتخ�س�سة )ت�سمل مواد الو�سائط املتعددة(

6867خرائط
87159ر�سائل علمية 

26888جمموعة الإيداع 
8480املجموعة الرقمية )الكتب املوجودة يف �سورة رقمية فقط( 
7806دوريات علمية مطبوعة )ت�سمل دوريات مكتبة الإيداع( 

88جمالت وجرائد يومية
44قواعد بيانات اإلكرتونية* )ت�سمل قواعد بيانات الإيداع(

65054جمالت دورية اإلكرتونية )عناوين متميزة( 
95476كتب اإلكرتونية 

1292369الإجمايل
*ت�سمل قواعد البيانات الإلكرتونية حوايل 1200000 ر�سالة علمية اإلكرتونية.

ملحات اإح�سائية
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املقتنيات - جملدات
الن�سبة املئوية للوحدات اإجمايل الوحدات  القيمة %القيمة الإجمالية باجلنيه امل�سرياللغة

58.9%28.22249%296380.25العربية
40.9%71.51562%751192.29الإجنليزية
0.1%0.12%552.17الفرن�سية

0.2%0.26%1930.19اأخرى
100%1003819%1050054.90الإجمايل

املقتنيات - �سال�سل
الن�سبة املئوية للوحدات اإجمايل الوحدات  القيمة %القيمة الإجمالية باجلنيه امل�سرياللغة

30.8%9.2199%178135.45العربية
7.0%3.045%57343.62الإجنليزية
59.5%86.3385%1671569.24الفرن�سية

2.78%1.618%30309.83اأخرى
100%100647%1937358.14الإجمايل

الإهداءات
الن�سبة املئويةعدد الوحدات املهداةنوع املادة املهداة

89.4%68655كتب
0.0%26خرائط

2.2%1667و�سائط متعددة
7.9%6089دوريات

0.5%360اأخرى
100%76797اإجمايل الإهداءات

جمموعة املكتبة الوطنية الفرن�سية
500000كتب مهداة ملكتبة الإ�سكندرية

OPAC 114000كتب ميكن البحث عنها يف الـ
1742كتب يف معر�ش املكتبة الوطنية الفرن�سية
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مركز ومتحف املخطوطات

اأن�سطة الفهر�سة واملعاجلة

العددالن�ساط
4227فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم

2788مراجعة بيانات فهر�سة خمطوطات امليكروفيلم
2547فهر�سة ومعاجلة الكتب

10069فهر�سة ومعاجلة الدوريات *
43فهر�سة املخطوطات الأ�سلية

2044حتويل خمطوطات امليكروفيلم
265رقمنة املخطوطات الأ�سلية

6000تبادل املخطوطات

* 152 عنوانًا جديًدا

زيارات مركز ومتحف املخطوطات
28646متحف املخطوطات والكتب النادرة
676ُغرف قراءة املخطوطات وامليكروفيلم

2042ُغرف قراءة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�سة

مركز الفنون

* ترتاوح مدة كل معر�ش بني 7 اإىل 50 يوًما
** يف مار�ش 2011

احتفاليات
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زيارات املكتبة

45000

35000

25000

15000

5000
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الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

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

)www.bibalex.org( اإح�ساءات ا�ستخدام موقع املكتبة الإلكرتوين
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اإدارة �سئون العاملني

الفئات الوظيفية بالقطاع

التوزيع ح�سب النوع والفئة

1200
1000
800
600
400
200
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 قيمة الوحدات امل�سنفة يف املخازن
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تتوجه مكتبة الإ�سكندرية
 بال�سكر للجهات الآتية على دعمها الكرمي

اإهداءات اجتماع اأ�سوان )1990(
العراق

اململكة العربية ال�سعودية
الإمارات العربية املتحدة

ُعمان
ليبيا

من اأ�سوان وحتى الفتتاح )2002-1991(
الرنويج
فرن�سا
اليونان
اأملانيا

اإيطاليا
اليابان
ال�سويد

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
منظمة اليون�سكو

مايكرو�سوفت م�سر
نايل اأون لين
داميلر كراي�سلر

J.F. Costopoulos موؤ�س�سة
VTLS

)Oracle( اأواركل
كومباك

)TE Data( تي اإي داتا
رابطة اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف الوليات املتحدة الأمريكية

الغرفة التجارية امل�سرية الأمريكية
)USAID( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

اأر�سيف الإنرتنت

 تتوجه مكتبة الإ�سكندرية بال�سكر جلميع هذه اجلهات
  ولأ�سدقاء املكتبة العديدين الذين اأ�سهموا مبَنِحهم واإهداءاتهم

 ال�سغرية والكبرية عينيًّا وماليًّا يف حتقيق واإجناز ما و�سلت اإليه املكتبة اليوم.

اجلهات املانحة
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ت 10 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

إمارة قطر
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

املفوضية األوروبية 
الصـندوق العـريب لإلنـماء االقتصادي واالجتماعي

ت 5 ماليني جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

احلكومة الإيطالية
وزارة ال�سياحة امل�سرية

موؤ�س�سة كارنيجي بنيويورك

ت مليوَنْ جنيٍه م�سري اإ�سهامات تعدَّ
موؤ�س�سة األك�سندر اأونا�سي�س اخلريية

موؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية الجتماعية
موؤ�س�سة نيكو�س ومانويال فاردينوياني�س

الغرفة التجارية الأمريكية
فودافون م�سر

ماريانا فاردينوياني�س )منحة معهد درا�سات ال�سالم(
موؤ�س�سة فورد

اإ�سهامات تعدت مليون جنيٍه م�سري
البنك الدويل

جامعة جوتربج/ الوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية 
اأرامكو ال�سعودية

البنك الإ�سالمي للتنمية 
منظمة اليون�سكو

مؤسسة لغة الشبكات الرقمية العاملية
جهات مانحة اأخرى

جامعة اآرهو�س )الدامنرك(
مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية

اأكادميية العلوم للعامل النامي 
اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا مب�سر

�سركة تكنولوجيا احلا�سبات املتقدمة 
موؤ�س�سة اأغا خان

ال�سركة الوطنية للكيماويات الزراعية )اأجروكيم(
مركز الإ�سكندرية للو�سائط املتعددة واملكتبات )اأكمل(

مركز متارين بالإ�سكندرية
جامعة الإ�سكندرية

موؤ�س�سة األفريد �سلون
معهد اخلوارزمي لعلوم احلا�سب الآيل

موؤ�س�سة امل�سري اليوم لل�سحافة والن�سر
جمعية املكتبات الأمريكية 

املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة 

موؤ�س�سة اأنا ليند 
البنك العربي الإفريقي الدويل

ال�سبكة العربية للمراأة يف العلوم والتكنولوجيا
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ال�سركة العربية لأنابيب البرتول )�سوميد(
موؤ�س�سة العلوم والتكنولوجيا العربية
جمموعة اأرتوك لال�ستثمار والتنمية 

منظمة اآرت�س ميدو�ست
جمعية براعم علماء الأعراق

رابطة العلماء امل�سريني الأمريكيني 
اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية يف بالتيمور

جامعة بني �سويف
بنك باركليز م�سر

بينايل الفنانني ال�سباب من دول اأوروبا والبحر الأبي�س املتو�سط
العلوم البيولوجية التابعة لل�سراكة اجلديدة لتنمية اإفريقيا )مبادرة نيباد(

بنك )بي اإن بي( باريبا 
املجل�س الثقايف الربيطاين

اجلامعة الربيطانية مب�سر
م�سروع دعم اخلدمات غري التمويلية للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة 

دار الأوبرا بالقاهرة
جامعة القاهرة

وكالة التنمية الدولية الكندية 
كارل زي�س
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جامعة كارنيجي ميلون
موؤ�س�سة كاتالن للبحث والبتكار

مركز درا�سة النزاعات و�سبل حلها 
املركز الأوروبي لالإ�سالح 

املركز الوطني للبحث العلمي )فرن�سا(
ت�ساك ماليك

�سركة �سيمبور لالأ�سمنت )الربتغال(
جامعة كلريمونت

)CIB( البنك التجاري الدويل
املجل�س الدويل للفل�سفة والعلوم الإن�سانية 

كاتك لال�ست�سارات الهند�سية والفنية
الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات الجتماعية

جامعة كورنيل
جمل�س اأوروبا

منظمة كاونرتبارت الدولية
�سركة دايدالو�س للمعلوماتية

معهد احلوار امل�سري الدامنركي
دار الآثار الإ�سالمية

الهيئة الأملانية للتبادل الأكادميي
DHL املكتب الإقليمي ل�سركة

ديان بري�سون ماكميالن
مركز تطوير التعليم

مركز معلومات التكنولوجيا احليوية يف م�سر 
�سركة م�سر للطريان

املعهد امل�سريف امل�سري
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار امل�سري

جمعية اأ�سدقاء مكتبة الإ�سكندرية مب�سر
 وزارة الثقافة امل�سرية

وزارة الرتبية والتعليم امل�سرية
وزارة املالية امل�سرية

وزارة اخلارجية امل�سرية
وزارة التعاون الدويل امل�سرية

وزارة البرتول امل�سرية 
وزارة الدولة للتنمية الإدارية )م�سر(

وزارة الدولة ل�سئون البيئة )م�سر(
ميناء العني ال�سخنة

جمموعة اجلمال
�سركة القاهرة

�سركة ال�سورى
الهند�سية لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية - اإميكو 

املعلومات الإلكرتونية للمكتبات اإيفل
دار ن�سر اإل�سيفري 

�سركة اإعمار
�سفارة كندا

�سفارة فنلندا
�سفارة اأيرلندا
�سفارة هولندا

�سفارة الوليات املتحدة الأمريكية 
حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وخف�س غازات الحتبا�س احلراري

�سندوق حماية البيئة
الربنامج ال�سحي للحركة الأوروبية لعلوم احلياة العاملية

بيت الأغ�سية الأوروبي
وكالة الف�ساء الأوروبية

البنك امل�سري لتنمية ال�سادرات
�سركة فارجو

منظمة الأغذية والزراعة )الفاو(
وزارة اخلارجية الفرن�سية

جالل م�سعود
�سركة جيني�سي�س 

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة 
�سركة جنزمي

املدر�سة الأملانية بالإ�سكندرية 
مرفق البيئة العاملية 

�سركة جلوبال اإمير�سني
احلركة العاملية من اأجل ثقافة ال�سالم

معهد جوتة
حكومة الرنويج

منظمة ال�سالم الأخ�سر الدولية 
املجموعة الأكادميية للتنمية

جوربريت ديلون - معهد املعلومات بوا�سنطن
حمزة اخلويل

هارتي تورز
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حامت عبد املعبود
نادي روتاري هليوبولي�س

هيوليت باكارد
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

ُح�سنة ر�سيد
بنك )HSBC( مب�سر

مركز حتديث ال�سناعة 
هيئة تنمية �سناعة تكنولوجيا املعلومات 

نادي اإيرنويل الإ�سكندرية
املركز الفرن�سي للثقافة والتعاون 

معهد التعليم الدويل
�سركة اإنتل

املجل�س امل�سرتك بني الأكادمييات
الرابطة الدولية للجامعات 

املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(
املركز الدويل للتجارة والتنمية امل�ستدامة

املنظمة الدولية لقانون التنمية
املركز الدويل للبحوث التنموية

ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية
موؤمتر الب�ستنة الدويل 

مكتب ال�سالم الدويل
املجل�س الدويل للعلوم الجتماعية 

الدرا�سات الدولية يف اخلارج
الحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة - غرب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط 

موؤ�س�سة ال�سباب الدولية
املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو(

وزارة اخلارجية الإيطالية
نظام التعاون الياباين الدويل 

موؤ�س�سة جون لت�سي�س العامة اخلريية
جامعة جون هوبكنز - كلية الدرا�سات العاملية املتقدمة

جوزيف هول�س - موؤ�س�سة التنمية الدولية
�سركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

�سركة كا�سا
�سندوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمية

�سركة كونيكا مينولتا املحدودة للقباب ال�سماوية
كريتي للزيوت والغاز

موؤ�س�سة القيادة يف �سبيل البيئة والتنمية )ليد الدولية(
جامعة الدول العربية

جمموعة لي�سيكو
مكتبة الكوجنر�س

لنجوامون - بيت اللغات
جمموعة �سركات لوي�س دريفو�س

لوت�سيانو موروين
دار ماكميالن املحدودة للن�سر

معهد جمدي يعقوب 
�سركة املغربي الزراعية

دار علوم الإن�سان 
من�سي للب�سريات

جامعة املن�سورة
مايكرو�سوفت

�سندوق دعم امل�ساريع العلمية يف ال�سرق الأو�سط 
جامعة م�سر الدولية

جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا
�سركة موبينيل

اجلامعة احلديثة للعلوم والفنون
حممد البيار

حممد حالوة
حممد ن�سري

حممد �سعيد الفار�سي
مون�سانتو وفاين �سيد الدولية

مورافاك
مفيد ق�سبجي

اأكادميية مبارك للعلوم والتكنولوجيا
البنك الأهلي امل�سري

املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
املجل�س القومي لل�سباب
موؤ�س�سة املجل�س العلمي 

املركز القومي للف�ساء
جملة »نيت�سر«

جمعية املكتبات الرنويجية 
وزارة اخلارجية الرنويجية

�سركة نوفو نوردي�سك لالأدوية
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�سركة اأوهريا املحدودة للتقنيات
�سندوق الأوبك للتنمية الدولية

معهد املجتمع املفتوح
ق�سر العلوم باملن�ستري

فاركو لالأدوية
�سندوق الأمري كالو�س للثقافة والتنمية

موؤ�س�سة قطر
�سركة كومي جويك�سا

R.S.A. Cosmos سركة�
فندق رادي�سون بلو

راندي روبوفيتز �سايتز
ر�سيد حممد ر�سيد

موؤ�س�سة راية
مركز البحوث والتنمية 

معهد الأبحاث من اأجل التنمية
برنامج البحوث والتنمية والبتكار يف م�سر

�سندوق الإخوة روكفيلر
�سمري با�سيلي

�سركة �ساينك�سي�س لالأدوية
�سركة �سيليجيو�سي 

جامعة �سنجور
�سركة �سحفة  لالأمعاء

�سركة �سيمنز
جامعة �سيناء

�سركة �سكاي �سكان للقباب ال�سماوية
املحتوى الذكي لالأنظمة التفاعلية )�سكي�س(

�سركة �سوفت ما�سني
برنامج التنمية الإقليمية جلنوب �سيناء

�سركة �سبيتز 
جامعة �ستانفورد

مركز �سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية
 »Summerland and District« الحتاد  الئتماين لـ

�سركة �سان ميكرو�سي�ستمز
احلكومة ال�سويدية

املعهد ال�سويدي بالإ�سكندرية
جمموعة طلعت م�سطفى

تليكوم م�سر
اجلمعية امللكية

املركز العلمي بالكويت
مدينة العلوم بتون�س

موؤ�س�سة املراكز العلمية برتكيا
كر�سي اليون�سكو لعلوم الأغ�سية التطبيقية اخلا�سة بالبيئة

�سركة يونيليفر
يونيون ماركت

مركز الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية
�سندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
برنامج الأمم املتحدة للبيئة

برنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�سرية 
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية 

جامعة فران�سوا رابليه
جامعة نورث لندن

جامعة ال�سالم بكو�ستاريكا
جامعة وي�ستمين�سرت

�سركة فيوليا للخدمات البيئية )اأونيك�س(
�سركة الوطنية

ويلكوم ترا�ست
موؤ�س�سة ويكيبيديا

املوؤ�س�سة العاملية ملر�سى ال�سكر
ال�سركة العاملية للن�سر العلمي

�سركة وايث
جامعة ييل

يا�سني من�سور
جمموعة زين

موؤ�س�سة زوزا للربجميات



التقرير املحا�سبي
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قائمة الإيرادات وامل�سروفات لل�سنة املالية املنتهية يف 30 يونية 2011

2011/6/302010/6/30رقم الهام�س
جنيه م�سريجنيه م�سري

الإيرادات
اإيرادات حكومية

128.081.327110.080.500)1(اعتمادات مالية مقيدة من وزارة مالية
1.096.330872.101اإيرادات متنوعة

129.177.657110.952.601

اإيرادات اأخرى
17.793.278 12.909.228 )2(اإيرادات م�سروعات ممولة
10.548.078 7.591.573 )3(اإيرادات الن�ساط اجلاري

16.875.737 18.150.993 )4(فوائد دائنة
9.530.243 8.558.389 )5(اإيرادات متنوعة
261.024 0 اأرباح راأ�سمالية

)261.024(0 حمول للمال الحتياطي املمول لالأ�سول الثابتة 
 47.210.183 54.747.336

165.699.937 176.387.840 اإجمايل الإيرادات

امل�سروفات
)90.415.121()113.093.257(اأجور ومرتبات

)66.756.320()57.954.721()7(م�سروفات اإدارية وعمومية
)2.500.000()4.153.779()8(خم�س�سات
)1.003.255(494.343 )6(فروق عملة

)48.026.676()45.981.949()9(الإهالك
48.026.676 45.981.949 حمول للمال الحتياطي املمول لالأ�سول الثابتة

)160.674.696()174.707.414(اإجمايل امل�سروفات
5.025.241 1.680.426 فائ�س الن�ساط اجلاري 
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الهوام�ش اخلا�سة بقائمة الإيرادات وامل�سروفات
اعتمادات ( 1 متثل  املالية:  وزارة  من  مالية  اعتمادات 

وم�سروفات  ومرتبات  اأجور  مقابل  يف  املالية  وزارة  من 
ت�سغيلية...اإلخ.

اإيرادات م�سروعات ممولة: متثل املنح املقدمة من موؤ�س�سات ( 2
دولية وحملية ورجال اأعمال واأفراد.

اإيرادات الن�ساط اجلاري: متثل اإيرادات ر�سوم دخول املكتبة ( 3
واإيرادات معار�س وحفالت وا�سرتاكات.

فوائد دائنة: متثل العائد من �سهادات ادخار بقيمة 37,127 ( 4
مليون جنيه م�سري )منح مقيدة( ومن عوائد ودائع و�سهادات 

اأخرى.
اإيرادات متنوعة: متثل اإيجاًرا وحقوق انتفاع.( 5
بالعمالت ( 6 املعامالت  تقييم  اإعادة  فروق  متثل  فروق عملة: 

الأجنبية يف تاريخ امليزانية.
الت�سغيل ( 7 اإدارية وعمومية: متثل جميع تكاليف  م�سروفات 

وال�سرائب  واملعار�س  واملرافق  املوؤمترات  م�سروفات  مثل 
وال�سفر وغريه.

للعاملني ( 8 اخلدمة  نهاية  مكافاآت  تغطي  خم�س�سات: 
واللتزامات املحتملة وديون م�سكوك يف حت�سيلها.

التابعة ملكتبة ( 9 لالأ�سول  املح�سوب  الإهالك  الإهالك: ميثل 
الإ�سكندرية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. 
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امليزانية فى 30 يونية 2011
رقم 

الهام�س
2011/6/302010/6/30

جنيه م�سريجنيه م�سري
الأ�سول

الأ�سول املتداولة
نقدية بالبنوك وال�سندوق

10.077.816 13.650.409 )1(ح�سابات جارية ونقدية بال�سندوق
38.915.863 44.227.578 )2(ودائع لأجل

0 12.950.000 )10(ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية - ق�سرية الأجل
 70.827.987 48.993.679

11.989.390 16.573.996 )4(مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
12.228.133 12.824.220 )5(خمزون

73.211.202 100.226.203 اإجمايل الأ�سول املتداولة
الأ�سول طويلة الأجل

1.072.147.182 1.045.676.374 )6(الأ�سول الثابتة )بال�سايف(
52.781.634 63.159.387 )7(م�سروعات حتت التنفيذ

799.196 881.920 )8(املقتنيات امل�سرتاة
اأ�سول طويلة الأجل اأخرى )عقد حق ا�ستخدام الدارة الدولية( 

)بال�سايف(
)9( 6.840.824 7.645.627

12.950.000 0 )10(ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية - طويلة الأجل
127.370.000 127.370.000 )3(ا�ستثمارات يف �سهادات ادخارية )منح مقيدة(

238.750 238.750 )11(ا�ستثمارات يف �سركات تابعة
1.273.932.389 1.244.167.255 اإجمايل الأ�سول طويلة الأجل

1.347.143.591 1.344.393.458 اإجمايل الأ�سول
اللتزامات واملال الحتياطي

اللتزمات املتداولة
11.500.000 15.000.000 )12(خم�س�سات

11.298.515 13.443.948 )13(موردون
786.033 1.293.188 )14(دائنون �سراء اأ�سول ثابتة

5.969.123 6.924.423 تاأمينات �سمان �سالمة الأعمال
3.036.224 5.969.271 م�سروفات م�ستحقة

43.611.760 43.952.028 )15(دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
76.201.655 86.582.858 اإجمايل اللتزامات املتداولة

1.143.571.936 1.130.440.600 )16(املال الحتياطي
127.370.000 127.370.000 منح مقيدة

1.347.143.591 1.344.393.458 اإجمايل  اللتزامات و املال الحتياطي
117.805.141 113.605.769 )17(احل�سابات الرقابية والنظامية

الهوام�س املرفقة هي جزء اأ�سا�سي من التقرير املحا�سبي، يقراأ معه.
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الهوام�ش اخلا�سة بامليزانية
بال�سندوق: متثل مبالغ باحل�سابات ( 1 ح�سابات جارية ونقدية 

اجلارية احلكومية واحل�سابات اجلارية اخلا�سة، وذلك لت�سوية 
فواتري املقاولني، والر�سوم، والأموال املحتجزة.

ودائع الأجل: يتمثل هذا البند يف قيمة ودائع لأجل لدى ( 2
بني  ترتاوح  فرتة  خالل  ت�ستحق  الدويل  التجاري  البنك 

�سهر و�ستة اأ�سهر.
وزارة ( 3 اأموال ممنوحة من  ادخارية:  �سهادات  ا�ستثمارات يف 

لفرتة  مقيد  الأ�سلي  واملبلغ  قطر  وموؤ�س�سة  الدويل  التعاون 
غري حمددة، بينما ي�ستخدم العائد لتمويل عدد من الأن�سطة 

الت�سغيلية والثقافية.
م�ساريف ( 4 البند  هذا  ميثل  اأخري:  مدينة  واأر�سدة  مدينون 

ال�سلف  وح�سابات  م�ستحقة  واإيرادات  مقدًما،  مدفوعة 
لالإ�سراع يف القيام بالأعمال.

املتو�سط ( 5 اتباع  ويتم  بالتكلفة،  املخزون  تقييم  يتم  خمزون: 
املرجح لت�سعري املن�سرف

التاريخية ( 6 التكلفة  �سايف  املبلغ  ي�سمل  الثابتة:  الأ�سول 
العام،  خالل  الأ�سول  اإ�سافات  اإليه  م�ساف  لالأ�سول 
النتقال  وو�سائل  والكتب  واملباين  الأر�س  وي�سمل 
الق�سط  اأ�سلوب  ُي�ستخدم  وغريها.  الإلكرتونية  والأجهزة 

الثابت حل�ساب الإهالك.
دفعات ( 7 قيمة  يف  الر�سيد  يتمثل  التنفيذ:  حتت  م�سروعات 

لتطوير ق�سر اأنطونياد�س وخمازن برج العرب واأنظمة التحكم 
يف احلريق وم�سروع مدينة العلوم وم�سروع تطوير الأ�ستوديو 
و�سوف يتم اإ�سافتها اإىل الأ�سول الثابتة حني ت�سبح جاهزة 

لال�ستخدام.
واملخطوطات ( 8 املقتنيات  يف  ا�ستثمارات  امل�سرتاة:  املقتنيات 

اإعادة تقييمها ب�سكل دوري  النادرة ويتم  واللوحات الفنية 
من قبل جلنة متخ�س�سة.

�سبكة ( 9 ا�ستخدام  )عقد  اأخرى  الأجل  طويلة  اأ�سول 
الت�سالت الدولية(: ميثل املبلغ �سايف قيمة حق ا�ستخدام 

مكتبة الإ�سكندرية دائرة دولية كاملة لالت�سال.
فى ( 10 الر�سيد  يتمثل  ادخارية:  �سهادات  يف  ا�ستثمارات 

الدويل  التجاري  البنك  ادخارية من  �سهادات  تكلفة  قيمة 
ت�ستحق فى 20 نوفمرب 2011.

ا�ستثمارات يف �سركات تابعة:بناًء على قرار جمل�س الأمناء ( 11
مكتبة  م�سالح  ملبا�سرة  �سركات  ثالث  اإن�ساء  على  باملوافقة 
الإ�سكندرية يف امل�سروعات التجارية املتعلقة بال�سرتاتيجية 

طويلة الأمد اخلا�سة بتعبئة املوارد.
التزام ( 12 وجود  عند  املخ�س�سات  اإثبات  يتم  خم�س�سات: 

ويكون  املا�سي  فى  حلدث  نتيجة  م�ستدل  اأو  قائم  قانونى 
يتم  اقت�سادية  ملنافع  تدفق  عنه  يرتتب  اأن  املحتمل  من 
ا�ستخدامها ل�سداد ذلك اللتزام وميكن عمل تقدير موثوق 

به ملبلغ اللتزام.
للموردين ( 13 الدفع  املبلغ ح�سابات م�ستحقة  ي�سمل  موردون: 

يف تاريخ امليزانية.
للمقاولني ( 14 امل�ستحقة  املبالغ  ثابتة:  اأ�سول  �سراء  دائنون 

وامل�ست�سارين واملوردين الآخرين حليازة اأ�سول ثابتة.
دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى: متثل اأر�سدة دائنني م�سروعات ( 15

املدفوع  والإيجار  القومي  ال�ستثمار  بنك  وفائ�س  ممولة، 
مقدًما واأر�سدة دائنة اأخرى.

لتمويل ( 16 املالية  وزارة  من  حكومي  متويل  الحتياطي:  املال 
جديدة  اأ�سول  على  واحل�سول  التنفيذ  حتت  امل�سروعات 

ويتاأثر بناجت الأن�سطة الت�سغيلية واإهالك الأ�سول الثابتة.
املجموعات ( 17 قيمة  ت�سمل  والنظامية:  الرقابية  احل�سابات 

الفنية  والقطع  الدائمة  واملعار�س  واملخطوطات  النادرة 
والتي يتم تقييمها وفًقا للجان فنية متخ�س�سة بالإ�سافة اإىل 

خطابات ال�سمان املقدمة من الغري.





كانت فايزة اأبو النجا اأول امراأة ت�صغل من�صب وزير الدولة لل�صئون اخلارجية والتعاون الدويل يف م�صر 
والعامل العربي وذلك يف عام 2001. ويف عام 2004، ُعينت وزيًرا للتعاون الدويل يف م�صر.

املتحدة بجنيف  الدائم لدى الأمم  امل�صري، كانت مندوب م�صر  الوزراء  تن�صم ملجل�س  اأن  وقبل 
وامل�صت�صار   ،)1999  -  1997( الإفريقية  لل�صئون  اخلارجية  وزير  م�صاعد  ونائب   ،)2001 -  1999(
ال�صيا�صي وامل�صاعد اخلا�س لأمني عام الأمم املتحدة؛ الدكتور بطر�س بطر�س غايل )1992 - 1996(.

املعنية  ال�صت�صارية  اللجنة  وع�صو  ال�صيا�صات،  لو�صع  الوزارية  اللجان  من  عدد  يف  ع�صو  وهي 
بال�صيا�صات اخلا�صة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية.

ح�صلت فايزة اأبو النجا على دبلوم يف الإدارة العامة من املعهد الدويل للإدارة العامة بباري�س عام 
1977، ثم درجة املاج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية من جامعة جنيف يف عام 1989.

فايزة اأبو النجا
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2008

 Science جملة  حترير  رئي�س  من�صب  ا  حاليًّ وي�صغل  احليوية.  الكيمياء  يف  بارز  عامل  اآلربت�س  برو�س 
العلمية، وهو اأي�ًصا املبعوث العلمي للوليات املتحدة الأمريكية. وهو اأ�صتاذ فخري يف ق�صم الكيمياء 
احليوية والفيزياء احليوية بجامعة كاليفورنيا ب�صان فران�صي�صكو. وهو معروف بكونه اأحد املوؤلفني لكتاب 

»الأحياء اجلزيئية للخلية«، الذى ُطبع خم�س مرات.
بني  امل�صرتك  للمجل�س  م�صارًكا  رئي�ًصا  اآلربت�س  كان   ،2009 اإىل   2005 من  الأعوام  وخلل 
الأكادمييات. ويف الفرتة من عام 1992 حتى 2005، كان رئي�ًصا للأكادميية الوطنية للعلوم بالوليات 

املتحدة الأمريكية.  
ا ع�صو يف جمال�س اأكرث من 25 موؤ�ص�صة غري ربحية. وهو اأي�ًصا ع�صو بالأكادميية الوطنية  وهو حاليًّ
للعلوم، واجلمعية امللكية بلندن، والأكادميية الأوروبية، والأكادميية الأوروبية للعلوم والفنون، والأكادميية 

الوطنية للتعليم. وقد ح�صل على 17 درجة فخرية واأكرث من 11 جائزة.
وقد ح�صل اآلربت�س على �صهادة يف الكيمياء احليوية مع مرتبة ال�صرف عام 1960 من كلية هارفارد، 

وعلى درجة الدكتوراه عام 1965 من جامعة هارفارد.

برو�س اآلربت�س
الوليات املتحدة الأمريكية

ع�صو اعتباًرا من  2008

مهريبان اآلييفا هي �صيدة اأذربيجان الأوىل، وطبيبة موؤهلة. تراأ�س مهريبان اآلييفا موؤ�ص�صة »حيدر اآلييف« 
التي اأن�صئت يف مايو 2004. وهي ع�صو املجل�س ال�صيا�صي للحزب الأذربيجاين اجلديد منذ 2004.

يف عام 2006، نالت مهريبان اآلييفا لقب �صفرية النوايا احل�صنة للمنظمة الإ�صلمية للرتبية والعلوم 
والثقافة، كما ُعينت �صفرية اليون�صكو للنوايا احل�صنة  يف عام 2004. 

)الأذربيجانية  لغات  بثلث  ت�صدر  التي   Azerbaijan-Irs جملة  اآلييفا  اأن�صاأت   ،1996 عام  يف 
والإجنليزية والرو�صية(؛ وتهدف املجلة لتعزيز الثقافة الأذربيجانية. 

�صابط  برتبة  الفرن�صي  الوطني  ال�صرف  و�صام  منها  اجلوائز؛  العديد من  اآلييفا  مهريبان  نالت  وقد 
وجائزة   ،)2009( البولندية  اجلمهورية  من  ال�صتحقاق  نوط  من  الأعظم  القائد  و�صليب   ،)2010(

حيدر اآلييف )2009(؛ وجائزة منظمة ال�صحة العاملية )2007(.
ح�صلت مهريبان اآلييفا على درجة علمية يف الفل�صفة يف عام 2005.

مهريبان اآلييفا
اأذربيجان

ع�صو اعتباًرا من 2010

اأع�صاء ب�صفتهم ال�صخ�صية
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ح�صام بدراوي
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2008

ا اأ�صتاذ طب الن�صاء والتوليد بكلية  ح�صام بدراوي هو طبيب م�صري بارز و�صيا�صي معروف. وهو حاليًّ
الطب بجامعة القاهرة. ويعّد رائًدا يف جمال الرعاية ال�صحية اخلا�صة؛ وذلك بف�صل روؤيته املميزة يف 

جمالت متويل الرعاية ال�صحية والإدارة وال�صيا�صات.
للربح  هادفة  موؤ�ص�صة غري  وهي  والتنمية،  للتعليم  بدراوي  النيل  موؤ�ص�صة  بدراوي  يراأ�س ح�صام 
تعمل على التنمية الب�صرية يف م�صر. وقد كان اأول رئي�س فخري للمجل�س الوطني امل�صري للتناف�صية.
وهو الآن ع�صو بعدد من املجال�س واللجان التابعة للعديد من الهيئات احلكومية واملنظمات غري 
الهادفة للربح. وقد راأ�س جمل�س الأمناء اخلا�س باأع�صاء �صبكة الربملانيني عن البنك الدويل يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا؛ وهي مبادرة قام بها بال�صرتاك مع البنك الدويل )2003 - 2006(.
جامعة  من  العلوم  يف  الفخرية  الدكتوراه  درجة  على   2008 عام  يف  بدراوي  ح�صام  ح�صل 
التعليم العايل يف منطقة  اإ�صلح  البارز يف جمال  باململكة املتحدة؛ وذلك تقديًرا لعمله  �صاندرلند 

ال�صرق الأو�صط. ويعترب ح�صام بدراوي رائًدا يف جمال اإ�صلح التعليم يف م�صر.

رحمة بورقية
املغرب

ع�صو اعتباًرا من 2010

ا رئي�س جامعة ح�صن الثاين املحمدية. وهي بذلك اأول �صيدة يتم تعيينها يف هذا  تعمل رحمة بورقية حاليًّ
املن�صب يف اأية جامعة مغربية، وهي اأول �صيدة تنال ع�صوية الأكادميية امللكية املغربية. 

وهي خبرية بحقوق املراأة يف املغرب والعامل العربي، واأ�صتاذ زائر يف عدد من اجلامعات الأمريكية 
خلل  واحل�صارة  باملياه  املعنية  والبحوث  التدريب  وحدة  رئي�س  اأي�ًصا  كانت  والعربية.   والأوروبية 

عامي 2001 - 2002. 
كما اأنها ع�صو بالعديد من املجال�س واللجان، ونالت عدًدا من اجلوائز؛ منها و�صام العر�س امللكي 
)2006(، وجائزة ال�صرق الأو�صط من جمل�س ال�صكان، ومكتب �صمال اإفريقيا و�صرق اآ�صيا الإقليمي 

)1990(، وجائزة مايكل كري لأف�صل ورقة بحثية، وجمعية درا�صات ال�صرق الأو�صط )1988(.
واملراأة  والتاريخ  املغربية  الثقافة  وعن  املغرب،  دولة  عن  واملقالت  الكتب  من  عدد  لها  وُن�صر 
وال�صباب. وقد ح�صلت على درجة الدكتوراه يف علم الجتماع من جامعة مان�ص�صرت باململكة املتحدة.

عادل البلتاجي
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2006

عادل البلتاجي هو اأ�صتاذ زراعة الأرا�صي اجلافة بجامعة عني �صم�س بالقاهرة، ورئي�س املنتدى العاملي 
للبحوث الزراعية، ورئي�س جمل�س البحوث الزراعية والتنمية، ورئي�س اللجنة الدولية لتنمية الأرا�صي 

اجلافة.
تقلد عادل البلتاجي خلل تاريخه املهني عدًدا من املنا�صب املتعلقة بالزراعة؛ فقد كان مدير 
عام املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )1995 - 2006(، ورئي�س املجل�س العلمي 
اإدارة مركز البحوث الزراعية  الفني لندوة ال�صاحل وال�صحراء )1993 - 2002(، ورئي�س جمل�س 

مب�صر )1991 - 1995(، ووكيل اأول وزارة ل�صئون ا�صت�صلح الأرا�صي مب�صر )1986 - 1991(.
وقد ح�صل على ميدالية ال�صتقلل من امللك عبد اهلل الثاين؛ ملك الأردن. وقد كتب و�صارك 

ا من�صوًرا.  يف كتابة اأكرث من 140 عمًل علميًّ
ح�صل عادل البلتاجي على درجة الدكتوراه يف "ف�صيولوجيا الإجهاد" يف عام 1974، من جامعة 

ويلز باململكة املتحدة.



79 مكتبة الإ�صكندرية اأع�صاء ب�صفتهم ال�صخ�صية

الأو�صط  وال�صرق  م�صر  والت�صالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  رائد يف جمال  عامل  ال�صريف  ه�صام 
ا من�صب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة IT Investments، كما اأنه موؤ�ص�س  والعامل النامي. وي�صغل حاليًّ
يف  العاملية  للمعلومات  التحتية  البنية  جلنة  ومفو�س   ،Nile Online �صركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

وا�صنطن. وقد عمل اأ�صتاًذا يف اجلامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1991.
وقد �صارك يف تاأ�صي�س مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع ملجل�س الوزراء، كما راأ�س جمل�صه 

ال�صت�صاري حتى 1999.
وهو رئي�س اأو  ع�صو بعدد من املجال�س؛ ومنها املجل�س ال�صت�صاري للمتحف امل�صري، وجمعية اإنرتنت 

م�صر، ومبادرة الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة، وجمل�س الرئي�س للعلقات الأمريكية - امل�صرية.
والفنون  العلوم  و�صام  منها  لإجنازاته؛  تقديًرا  العاملي  امل�صتوى  على  اجلوائز  من  العديد  نال  وقد 
من الدرجة الأوىل )1999(، وجائزة العامل الأوىل يف اأنظمة املعلومات من SIM )1998(، وو�صام 

الفرو�صية الفرن�صية )1991(.
وقد نال ه�صام ال�صريف درجة الدكتوراه من جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا يف اإدارة الأعمال 

والهند�صة.

ه�صام ال�صريف
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2010

واأ�صتاذ  احلياة،  لعلوم  »ويلمان«  كر�صي  اأ�صتاذ  وهي  وبيولوجيا جزيئية.  عاملة جينات  فيدوروف  نينا 
كر�صي »اإيفان بو« بق�صم الأحياء ومعاهد هاك لعلوم احلياة، بجامعة بن�صلفانيا. 

عام  منذ عام 2007. ويف  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  والتكنولوجيا يف  العلوم  م�صت�صار  اأنها  كما 
2003، اأ�صبحت اأ�صتاًذا غري مقيم مبعهد �صانتا فيه وع�صو اللجنة العلمية املوجهة للمعهد. 

ومنها  التحرير؛  وعدد من جمال�س  العلمية  الأكادمييات  من  العديد  اأنها ع�صو يف  اإىل  بالإ�صافة 
جملة Proceedings of the National Academy of Sciences، وجملة Science، وجملة Gene، وجملة 

 .Plant Journal

وقد ُكرمت بجائزة العاملة املتميزة املعا�صرة من اأكادميية نيويورك للعلوم )1992(. وُن�صر لها كتابان 
وعدٌد من الأوراق يف جملت علمية.

ح�صلت نينا فيدوروف على درجة الدكتوراه يف البيولوجيا اجلزيئية من جامعة روكفلر يف عام 1972.

نينا فيدوروف
الوليات املتحدة الأمريكية

ع�صو اعتباًرا من 2009

فالرت فو�صت مدير �صبكة Globethics.net منذ عام 2008، ويحا�صر يف جامعة لوجانو ب�صوي�صرا يف 
مادة الت�صال الدويل.

اأي�ًصا ع�صو املجل�س الدويل لإدارة املخاطر بجنيف،  باأوتاوا. وهو  وهو ع�صو منتدى الفيدراليات 
وع�صو جلنة اخلرباء التابعة للأمم املتحدة واملعنية بالإدارة العامة، وع�صو يف عدد من جمال�س اإدارات 

موؤ�ص�صات اإن�صانية اأخرى. 
من  عدًدا  تقلد  كما   .1975 عام  �صوي�صرا  يف  الدبلوما�صي  املجال  يف  العمل  فو�صت  بداأ  وقد 
املنا�صب؛ منها رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام املنتدى الإن�صاين العاملي بجنيف )2008 - 2010(، 
ورئي�س جمل�س اإدارة املجل�س احلكومي لتطوير الت�صال باليون�صكو )2008 - 2010(، وع�صو املجل�س 
الوكالة  ورئي�س   ،)2007  -  2005( املتحدة  للأمم  والجتماعي  القت�صادي  للمجل�س  ال�صت�صاري 
ال�صوي�صرية للتنمية والتعاون )1993 - 2008(، وال�صكرتري العام لوزارة الداخلية )1990- 1993(.
كما نال فو�صت عدًدا من اجلوائز والأو�صمة. وقد در�س يف جامعة �صان جالن، ثم ح�صل على 

درجة املاج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية من اجلامعة نف�صها.

فالرت فو�صت
�صوي�صرا

ع�صو اعتباًرا من 2008
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هانز فان جنكل
هولندا

ع�صو اعتباًرا من 2009

يعمل هانز فان جنكل اأ�صتاًذا للجغرافيا الب�صرية والتخطيط بجامعة اأوتر�صت، وهو اأي�ًصا رئي�س 
اجلامعة.

 وهو ع�صو �صريف يف جلنة تاريخ الفكر اجلغرايف التابعة للحتاد اجلغرايف الدويل. وهو اأي�ًصا ع�صو 
املجل�س  وع�صو  ببانكوك،  للتكنولوجيا  الآ�صيوي  املعهد  اأمناء  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب 
احلاكم ملعهد اليون�صكو للتعليم يف جمال املياه يف دلفت، وع�صو املجل�س ال�صت�صاري الدويل ملعهد 

العلوم الجتماعية بلهاي.
وكان رئي�ًصا خلزانة املوؤ�ص�صة الهولندية للتعاون الدويل يف جمال التعليم العايل من عام 1986 اإىل 

1997. ثم ُعني رئي�ًصا جلامعة الأمم املتحدة بطوكيو يف عام 1997.
وقد اأ�صهم يف العديد من املنظمات الدولية، ونال عدًدا من اجلوائز ودرجات الدكتوراه ال�صرفية.

عام  اأوتر�صت يف  من جامعة  ال�صرف  مرتبة  مع  املاج�صتري  درجة  على  فان جنكل  هانز  ح�صل 
1966 يف اجلغرافيا الطبيعية والب�صرية والأنرثوبولوجيا والتاريخ، ثم ح�صل على درجة الدكتوراه يف 

عام 1979 يف العلوم الجتماعية.

�صوزان اأديل جرينفيلد
اململكة املتحدة

ع�صو اعتباًرا من 2006

�صوزان اأديل جرينفيلد عاملة بريطانية، وكاتبة واإذاعية وع�صو مبجل�س ال�صيوخ الربيطاين. وهي اأي�ًصا 
اأ�صتاذ يف علم الأدوية بجامعة اأوك�صفورد؛ ومدير معهد م�صتقبل العقل بكلية جيم�س مارتن للقرن 

احلادي والع�صرين. 
اأول �صيدة حتتل  اإدنربة. وكانت  ُعينت م�صت�صاًرا بجامعة هرييوت - وات يف  ويف عام 2006، 

من�صب مدير املعهد امللكي الربيطاين، وذلك حتى يناير 2010.
 - »الهوية  منها:  والوعي؛  املخ  املب�صطة عن  العلمية  الكتب  من  العديد  كتبت جرينفيلد  وقد 
البحث عن الهوية يف القرن احلادي والع�صرين« )2008(؛ و»اأبناء الغد: تكنولوجيا القرن احلادي 

والع�صرين وتاأثريها على الطريقة التي نفكر ون�صعر بها« )2003(.
 BrainBoostو  Synaptica هي:  احليوية  والتكنولوجيا  للأبحاث  �صركات  ثلث  اأن�صاأت   وقد 

وNeurodiagnostics. وهي اأي�ًصا موؤ�ص�س واأمني �صبكة »العلم من اأجل الإن�صانية« اخلريية.
وهي م�صت�صار للعديد من اجلهات، ونالت العديد من الدرجات ال�صرفية.

فارتان جريجوريان
اإيران/ الوليات املتحدة الأمريكية

ع�صو اعتباًرا من 2006

املجل�س  ع�صو  وهو   .1997 عام  منذ  بنيويورك  كارنيجي  موؤ�ص�صة  رئي�س  هو  جريجوريان  فارتان 
ال�صت�صاري ملركز جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوما�صية العامة، ومركز بروكنجز الدوحة، وهو اأي�ًصا 
ع�صو جمل�س حترير املو�صوعة الربيطانية، بالإ�صافة اإىل ع�صوية العديد من املوؤ�ص�صات العاملية الأخرى.
وقد كان العميد املوؤ�ص�س لكلية الفنون والعلوم بها يف عام 1974، ثم الرئي�س ال�صرفىللكلية يف  
عام 1978. ومن 1981 اإىل 1989، كان 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، وعدًدا من اجلوائز الأكادميية واملدنية التي ت�صمل اأكرث من 

�صتني درجة فخرية.
وله العديد من الكتب؛ منها »ظهور اأفغان�صتان احلديثة«، و»الطريق اإىل الوطن: حياتي واأوقاتي«، 

و»الإ�صلم: ن�صيج ف�صيف�صائي، ل كيان اأحادي«.
ح�صل فارتان جريجوريان على درجة الدكتوراه يف التاريخ والإن�صانيات من جامعة �صتانفورد يف 

عام 1964.
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حممد ح�صن هو رئي�س الأكادميية الإفريقية للعلوم، واملدير التنفيذي لأكادميية العلوم للعامل النامي، 
العلوم  لكلية  وعميًدا  للريا�صيات  اأ�صتاًذا  وكان  الأكادمييات.  هيئة جمال�س  لأمانة  امل�صارك  والرئي�س 

الريا�صية يف جامعة اخلرطوم حتى عام 1986. 
وهو ع�صو موؤ�ص�س للأكادميية اللبنانية للعلوم يف لبنان )2006(، وع�صو �صريف باأكادميية فل�صطني 
البحار  وراء  ما  لعلوم  البلجيكية  امللكية  بالأكادميية  مرا�صل  وع�صو   ،)2005( والتكنولوجيا  للعلوم 

.)2001(
نال العديد من اجلوائز الدولية، ون�صر مقالت يف العديد من املجلت العلمية الدولية املحققة، 
وُن�ِصر له عدد من الأوراق العلمية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا يف العامل النامي خا�صة يف اإفريقيا.   

باململكة  اأوك�صفورد  جامعة  من  البلزما  فيزياء  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�صن  حممد  ح�صل 
املتحدة يف 1974.

حممد ح�صن
ال�صودان

ع�صو اعتباًرا من 2009

ومراجع،  معتمد  قانوين  حما�صب  اأي�ًصا  وهو  الأ�صبق،  م�صر  وزراء  رئي�س  هو  حجازي  العزيز  عبد 
وم�صت�صار اإداري يف م�صر والعامل العربي. 

ا اأ�صتاذ زائر بجامعة عني �صم�س، وع�صو باملجال�س ال�صت�صارية لعدد من اجلامعات اخلا�صة.  وهو حاليًّ
وهو اأي�ًصا ع�صو جمل�س اإدارة املركز العاملي لأبحاث الطاقة بلندن، ورئي�س لعدد من املنتديات الثقافية 

يف م�صر والأردن، ورئي�س الحتاد العام للمنظمات غري احلكومية يف م�صر.
للخزانة  ووزيًرا  اخلارجية )1974(؛  والتجارة  والقت�صاد  للمالية  ووزيًرا  الوزراء  لرئي�س  نائًبا  كان 
 -  1966( �صم�س  بجامعة عني  التجارة  كلية  وعميد  - 1973(؛   1968( الإدارية  والتنمية  واملالية 

.)1968
كما ح�صل على عدد من اجلوائز املحلية والدولية. وقد قام بكتابة عدد من الأعمال يف جمال 

القت�صاد واملالية، كما �صارك يف كتابة كتب اأخرى يف نف�س املجالت.
وقد نال عبد العزيز حجازي درجة الدكتوراه يف التجارة من جامعة برمنجهام باململكة املتحدة 

يف عام 1951. 

عبد العزيز حجازي
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2007

احلايل  من�صبه  على  عام 1994  كيلر يف  اجلامعية. ح�صل  اأيدا جرين  مكتبة  مدير  هو  كيلر  مايكل 
كمدير ملكتبة اجلامعة ومدير موارد املعلومات الأكادميية. ويف عام 1995، قام بتاأ�صي�س وتراأَّ�س دار ن�صر 

HighWire Press. ويف اإبريل 2000، ُعنينِّ يف وظيفة مماثلة مبطبعة جامعة �صتانفورد.

املكتبات  موارد  ملجل�س  الأول  الرئا�صي  والزميل  للعلوم،  ال�صينية  بالأكادميية  زائر  اأ�صتاذ  وهو 
الوطني  للمجل�س  التابع  الأبحاث  بيانات  بتكامل  اخلا�س  املجل�س  يف  ع�صو  اأنه  كما  واملعلومات. 
اخلا�س  الهتمام  ذات  للمجموعة  امل�صارك  والرئي�س  للعلوم؛  الوطنية  بالأكادميية  العلمية  للبحوث 
باحلفظ والأر�صفة التي ت�صارك يف رعايتها وت�صغيلها �صركة Sun Microsystems وجامعة �صتانفورد. وهو 
اأي�ًصا م�صت�صار اللجنة ال�صت�صارية ملكتبة الأبحاث مبخترب لو�س األمو�س الوطني منذ 2005، ورئي�س 

اللجنة التنفيذية لحتاد املكتبات الرقمية الوطني منذ 2002.
ح�صل مايكل كيلر على البكالوريو�س من كلية هاميلتون عام 1967، ودرجة املاج�صتري يف علم 

املو�صيقى عام 1970، ثم درجة املاج�صتري يف علوم املكتبات من جامعة ولية نيويورك عام 1972.

مايكل كيلر
الوليات املتحدة الأمريكية 

ع�صو اعتباًرا من 2007
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منري نعمة اهلل
م�صر

ع�صو اعتباًرا من 2006

لل�صت�صارات  الدولية  البيئة  نوعية  �صركة  ورئي�س  موؤ�ص�س  وهو  بالبيئة.  كبري  اهتماٌم  اهلل  نعمة  ملنري 
التنموية؛ وهي موؤ�ص�صة ا�صت�صارية تاأ�ص�صت عام 1981، وتقدم خدماتها يف ثلثة جمالت رئي�صية: 
ال�صغرية  امل�صروعات  ومتويل  املوؤ�ص�صات  وتطوير  الطبيعية،  واملوارد  والبيئة  واحَلْوكمة،  ال�صيا�صات 
الجتماعي  البحث  وهي:  الثلثة  املجالت  هذه  لدعم  خدمات  خم�س  تقدمي  ويتم  واملتو�صطة. 
املوارد  واإدارة  والت�صميم،  البيئية  والإدارة  الإدارة،  جمال  يف  ا�صت�صارية  وخدمات  القت�صادي، 

الزراعية، والإعلم والت�صال.
وتهدف �صركة توعية البيئة الدولية اإىل الإ�صهام يف تنمية وتطوير اإفريقيا وال�صرق الأو�صط من 

خلل اإحداث حت�صينات م�صتدامة يف الأحوال املعي�صية ل�صعوب املنطقة. 
البكالوريو�س واملاج�صتري يف الهند�صة الكيميائية من  وقد ح�صل منري نعمة اهلل على �صهادتي 
جامعة وي�صكون�صن - مادي�صون يف عامي 1970 و1971. وح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صحة 

البيئية واإدارة اجلودة من جامعة كولومبيا يف نيويورك عام 1976.

كازوو اأوجورا
اليابان

ع�صو اعتباًرا من 2011

كازوو اأوجورا هو رئي�س موؤ�ص�صة اليابان منذ اأكتوبر 2003. وقد تقلد منذ 1962 عدًدا من املنا�صب 
ال�صئون  مكتب  عام  ومدير  الثقافية،  ال�صئون  اإدارة  عام  مدير  ومنها  اليابانية؛  اخلارجية  بوزارة 

القت�صادية، وم�صاعد نائب الوزير لل�صئون اخلارجية.
العادة ومفو�ًصا لفيتنام )1995/1994(، وكوريا اجلنوبية )1997 -  اأوجورا �صفرًيا فوق  وكان 
1999(، وفرن�صا )1999 - 2002(. وبعد تقاعده يف نوفمرب 2002، عمل اأوجورا يف من�صب باحث 

زائر يف املعهد الوطني لتطوير الأبحاث واأ�صتاذ زائر بجامعة اأوياما جاكوين.
كازوو اأوجورا له اإ�صدارات باللغة اليابانية؛ من �صمنها »التمرد على العوملة« )2004(، و»�صيجريو 
يو�صيدا يبحث عن قلبه« )2003(، و»كرامة ال�صني وكربياء اليابان« )2001(، و»اإيلي زو يف باري�س« 

)1992(؛ والذي نال جائزة �صيجريو يو�صيدا ومتت ترجمة اأجزاء منه اإىل اللغة ال�صينية.
بجامعة  القت�صاد  كلية  ويف   ،1962 يف  طوكيو  بجامعة  احلقوق  كلية  يف  اأوجورا  كازوو  تخرج 

كامربدج يف 1964.

برونو را�صني
فرن�صا

ع�صو اعتباًرا من 2009

اإبريل عام  اأ�صبح رئي�ًصا ملكتبة فرن�صا الوطنية يف  بارز. وقد  هو م�صئول فرن�صي وكاتب  برونو را�صني 
2007، ثم اأعيد تعيينه يف اإبريل 2010.

اخلارجية،  ال�صئون  بوزارة  ال�صيا�صات  بتخطيط  للعاملني  مديًرا  فكان  املنا�صب؛  تقلد عدًدا من 
وم�صت�صار اآلن جوبيه يف فرتة عمله وزيًرا للخارجية )1993 - 1995(، ورئي�ًصا للوزراء )1995 - 
1997(. ومنذ عام 2001، عمل را�صني رئي�ًصا ملجل�س موؤ�ص�صة الأبحاث الإ�صرتاتيجية، وهي اأكرب 

مركز للبحث العلمي يف فرن�صا. كما ُعني يف 2003 رئي�ًصا للمجل�س الأعلى للتعليم.
برونو را�صني له �صت روايات نال بع�صها جوائز اأدبية، وله اأي�ًصا عدد كبري من املقالت املتعلقة 
بال�صئون اخلارجية وال�صيا�صات الثقافية. وقد ح�صل يف عام 2008 على نوط ال�صرف برتبة �صابط.   

در�س را�صني يف مدر�صة الأ�صاتذة العليا وتخ�ص�س يف الأدب الكل�صيكي، كما در�س يف معهد 
العلوم ال�صيا�صية يف باري�س والكلية الوطنية للإدارة.
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كان ني�صيفور �صوجلو رئي�ًصا جلمهورية بنني يف الفرتة من 1991 اإىل 1996، وهو اأول قائد مدين يف 
ا. وقد لعب دوًرا ن�صًطا يف ال�صئون الدولية كرئي�س للجماعة  تاريخ القارة الإفريقية يتم انتخابه دميقراطيًّ

القت�صادية لدول غرب اإفريقيا. 
يف عام 2002، انُتِخب �صوجلو ملن�صب عمدة مدينة كوتونو، واأعيد انتخابه يف عام 2008. 

اأ�صبح وزيًرا  وكان وزير املالية جلمهورية بنني ملدة خم�س ع�صرة �صنة، بدايًة من عام 1963، ثم 
للقت�صاد واملالية. وفيما بعد، اأ�صبح املدير التنفيذي للبنك املركزي لدول اإفريقيا الغربية، ثم املدير 
التنفيذي ملجل�س اإدارة البنك الدويل يف 1979؛ حيث اأطلق جمهودات البنك بهدف تعزيز التنمية 
التنمية  بنوك  تاأ�صي�س  يف  كبرًيا  دوًرا  لعب  كما  الكربى.  الإفريقية  ال�صحراء  جنوب  القت�صادية 

الإفريقية. 
وكذلك  الفرن�صي،  الأدب  يف  درجات  على  وح�صل  فرن�صا،  يف  تعليمه  �صوجلو  ني�صيفور  تلقى 

القانون اخلا�س والعام. 

ني�صيفور ديودونيه �صوجلو
بنني

ع�صو اعتباًرا من 2011

ا ع�صو اللجنة التنفيذية للتجمع العاملي  جونار �صتال�صيت هو الأ�صقف الفخري ملدينة اأو�صلو. وهو حاليًّ
التابع  الدينيني  للقادة  الأوروبي  للمجل�س  امل�صارك  اجلل�صات  ورئي�س  ال�صلم،  اأجل  من  للأديان 
للتجمع. ومنذ عام 2006، كان �صتال�صيت مبعوث الرنويج اخلا�س لعملية ال�صلم يف �صرق تيمور. 

وهو رئي�س املنتدى املوؤقت رفيع امل�صتوى يف مايامنار. 
وكان اأ�صقف اأو�صلو يف كني�صة الرنويج خلل الأعوام من 1998 اإىل 2005، كما كان �صكرتري 
عام الحتاد العاملي للكنائ�س اللوثرية من عام 1985 اإىل 1994، وكان ع�صًوا باللجنة الرنويجية جلائزة 

نوبل لل�صلم مرتني، من 1985 حتى 1990، ومن 1994 حتى 2003. 
جونار �صتال�صيت له عدد من الكتب، كما نال العديد من الأو�صمة الدولية. وقد تخرج يف مدر�صة 
اللهوت الرنويجية يف اأو�صلو، ونال درجة "مر�صح اللهوت" الدينية يف عام 1961. ودر�س اللهوت 
يف الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا. وهو يحمل عدًدا من درجات الدكتوراه الفخرية يف اللهوت 

والقانون.

جونار �صتال�صيت
الرنويج

ع�صو اعتباًرا من 2007

ا مع منظمات اأمريكية غري حكومية يف برنامج »�صركاء يف  يعمل �صمو الأمري احل�صن بن طلل حاليًّ
الإن�صانية«، الذي ي�صعى اإىل اإقامة اأن�صطة تهدف اإىل حت�صني التفاهم وبناء علقات اإيجابية بني العامل 

الإ�صلمي والوليات املتحدة. 
 ويف مار�س 2009، وافق �صمو الأمري على رئا�صة جمل�س التكامل املنبثق عن حتالف امل�صاعات 
الإقليميني  اخلرباء  كاأحد  الأمري  �صمو  انتخاب  مت   ،2003 يونية  ويف   .Global Commons العاملية 
اخلم�س ملجموعة اخلرباء امل�صتقلني املُعينة من ِقبل الأمني العام للأمم املتحدة لتطبيق اإعلن وبرامج 
عمل املوؤمتر العاملي �صد التفرقة العن�صرية واخلوف من الآخر، والتع�صب املرتبط بهما، وذلك يف مدينة 

ديربان بجنوب اإفريقيا.
للجنة  رئي�ًصا  الأمري  �صمو  عمل  وقد  الدولية.  واملنظمات  اللجان  من  لعدد  ورئي�س  ع�صو  وهو 
ال�صت�صارية اخلا�صة بال�صيا�صات مبنظمة امِلْلكية الفكرية العاملية من 1999 اإىل 2002، كما كان ع�صًوا 

ملجل�س مركز اجلنوب من 2001 اإىل 2006.
وقد نال العديد من اجلوائز والأو�صمة والدرجات ال�صرفية املحلية والدولية، وله �صبعة كتب.

نال �صمو الأمري احل�صن بن طلل البكالوريو�س يف الدرا�صات ال�صرقية واأتبعها بدرجة املاج�صتري.

الأمري احل�صن بن طالل
الأردن

ع�صو اعتباًرا من 2008



التقرير ال�صنوي يونية 2010 - يوليو 2011مكتبة الإ�صكندرية84

فايرا فايكي فرايبريجا هي الرئي�س ال�صاد�س جلمهورية لتفيا، واأول �صيدة تتقلد مثل هذا املن�صب 
يف اأوروبا ال�صرقية. وهي اأ�صتاذة جامعية وعاملة متعددة التخ�ص�صات، وتعمل بن�صاط يف جمال خدمة 

املجتمع. 
وخلل من�صبها كرئي�س جلمهورية لتفيا يف الفرتة من عام 1999 اإىل 2007، عملت فرايبريجا 
جاهدًة حل�صول لتفيا على ع�صوية الحتاد الأوروبي وحلف �صمال الأطل�صي. ويف دي�صمرب 2007، 
بت نائًبا لرئي�س جمموعة التفكري يف امل�صتقبل طويل املدى للحتاد الأوروبي. ويف عام 2005،  ُن�صنِّ

اأ�صبحت املبعوث اخلا�س ب�صاأن اإ�صلح الأمم املتحدة.
وقد تقلدت عدًدا من املنا�صب الهامة يف منظمات حملية ودولية، بالإ�صافة اإىل عدد من اللجان 

الكندية احلكومية واملوؤ�ص�صية والأكادميية ومتعددة التخ�ص�صات.
اأ�صدرت فايرا فايكي فرايبريجا اأحد ع�صر كتابًا والعديد من املقالت، بالإ�صافة اإىل املحا�صرات 
املمتدة. وقد ح�صلت على البكالوريو�س ودرجة املاج�صتري يف علم النف�س من جامعة تورنتو، ودرجة 

الدكتوراه يف علم النف�س التجريبي من جامعة ماكجيل مبونرتيال.

فايرا فايكي فرايبريجا 
لتفيا

ع�صو اعتباًرا من 2011

ا رئي�س موؤ�ص�صة ثقافة ال�صلم، التي  اإ�صباين، وهو حاليًّ هو عامل و�صيا�صي  فيديريكو مايور زاراجوزا 
اأن�صاأها يف 1999. كما اأنه ع�صو املجل�س ال�صريف للعقد الدويل لثقافة ال�صلم واللعنف، والرئي�س 

ال�صريف لأكادميية ال�صلم.
ويف عام 2005، قام الأمني العام للأمم املتحدة بتعيينه رئي�ًصا للمجموعة رفيعة امل�صتوى لتحالف 
يف  الأخري  تقريرها  املجموعة  قدمت  حني   ،2006 نوفمرب  حتى  �صغله  من�صب  وهو  احل�صارات، 

اإ�صطنبول.
– 1999(، وع�صو  باليون�صكو )1987  الهامة؛ منها مدير عام  املنا�صب  العديد من  تقلد  وقد 
ونائب   ،)1982  -1981( الإ�صبانية  باحلكومة  والعلوم  التعليم  ووزير   ،)1987( الأوروبي  الربملان 

املدير العام باليون�صكو )1978(.
اأربعة دواوين �صعرية من�صورة  وبالإ�صافة اإىل عدد من املواد العلمية املن�صورة لزاراجوزا، فاإن له 
وعدًدا من الكتب املحتوية على مقالت. وقد ح�صل على درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة من جامعة 

كومبلوتن�س مبدريد يف 1958.

فيديريكو مايور زاراجوزا
اإ�صبانيا

ع�صو اعتباًرا من 2010



�إ�سهامات كبرية يف  وله  �إ�سالمي.  وعامل  و�سيا�سي  م�سري  د�ستوري  هو حماٍم  املجد  اأبو  اأحمد كمال 
�لقانون  ممار�س يف جماالت  �لقاهرة، وحماٍم  بجامعة  �لقانون  �أ�ستاذ  �ملعا�سرة. وهو  �الإ�سالمية  �لفل�سفة 
وع�سو  باالأزهر،  �الإ�سالمية  �لبحوث  ومعهد  �ملغربية،  �مللكية  �الأكادميية  وع�سو  و�الإد�ري،  �لد�ستوري 
�ملجل�س �لقومي للمر�أة. وكان نائب �لرئي�س �الأ�سبق للمجل�س �لقومي حلقوق �الإن�سان، كما كان وزيًر� 

للمعلومات.
يف عام 2001، مت �ختياره للم�ساركة يف كتابة وثيقة �عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بعنو�ن 
»ر�أب �ل�سدع: حو�ر �حل�سار�ت«. وله كتب ومقاالت عديدة حول فل�سفة �لقانون، و�لقانون �لد�ستوري، 

و�الإ�سالحات �الإ�سالمية منها: »�حلو�ر ال �ملو�جهة، وروؤية �إ�سالمية معا�سرة«.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2007. و�أحمد كمال �أبو �ملجد من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

اأحمد كمال اأبو املجد
م�سر

لل�سالم،  نوبل  جائزة  على  و�حلائز   )2000-1994( �ل�سابق  فنلند�  رئي�س  هو  اأتي�ساري  مارتي 
و�لدبلوما�سي و�لو�سيط باالأمم �ملتحدة.

�إد�رتها.  رئي�س جمل�س  �الآن  �الأزمات، وهو  �إد�رة  مببادرة  ُعرفت  �أن�ساأ منظمة  �نتهاء خدمته،  وبعد 
وخالل �لثالثني عاًما �ملا�سية، عمل مع �الأمم �ملتحدة يف عدٍد من �لق�سايا؛ منها م�ساألة ناميبيا و�لعر�ق 

و�لقرن �الإفريقي وكو�سوفو. كما يعمل مبجال�س �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لعاملية.
يف �أكتوبر 2008، نال �أتي�ساري جائزة نوبل لل�سالم، كما نال درجة علمية فخرية من يونيفر�سيتي 
كوليدج بلندن، وجائزة فليك�س هوفوت بو�نيي )Félix Houphouët-Boigny( من �ليون�سكو يف عام 
2007، وجائزة جيمز ويليام فولرب�يت للتفاهم �لدويل يف عام 2000؛ وذلك تقديًر� لعمله يف جمال 

�ل�سالم يف بع�س �أكرث �ملناطق ��سطر�بًا يف �لعامل.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2007. وقد  ومارتي �أتي�ساري من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

تخرج يف جامعة �أولو بفنلند� يف عام 1959.

مارتي اأتي�ساري
فنلند�

قانون  جمال  يف  �ل�سيت  ذ�ئعة  �أي�ًسا  وهي  �ملغرب،  مللك  �ملتجول  �ل�سفري  هي  علوي  �سالح  بن  اآ�سيا 
�القت�ساد �لدويل وخبرية يف �الأمن �لغذ�ئي و�لدر��سات �الإ�سرت�تيجية ومنطقة �لبحر �ملتو�سط. وتعمل 
�آ�سيا بن �سالح علوي يف عدٍد من �للجان �ملعنية بال�سالم يف �ل�سرق �الأدنى، ويف عدد من جمال�س 

�الأمناء �خلا�سة مبنظمات وخاليا تفكري دولية.
حممد  بجامعة  �الإ�سرت�تيجية  �لدر��سات  مبركز  �لدر��سات  ومدير  �لدويل،  �لقانون  �أ�ستاذ  وهي 

�خلام�س يف �لرباط. 
وقد كتبت بتو�سع يف مو�سوعات متنوعة، ولها �لعديد من �لكتابات؛ منها: »�لتغري �ملناخي و�الأمن 

�لغذ�ئي �لعربي« )2010( و»�الأمن �لعاملي، و�الأزمة �ملالية و�الأمن �لغذ�ئي« )2009(.
وكانت �آ�سيا بن علوي ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2004 �إىل 2009.

اآ�سيا بن �سالح علوي
�ملغرب

املجل�س اال�ست�ساري
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عبد اللطيف احلمد
�لكويت

�لتنمية  وعميد جمهود�ت  للتنمية،  �لكويت  ل�سندوق  �س  �ملوؤ�سِّ �لعام  �ملدير  هو  احلمد  اللطيف  عبد 
ا رئي�ًسا ملجل�س �إد�رة �ل�سندوق �لعربي للتنمية �القت�سادية و�الجتماعية و�ملدير  �لعربية. ويعمل حاليًّ
�لتنفيذي له، وذلك منذ عام 1985. وهو ع�سو يف �لعديد من �ملجال�س �خلا�سة بجهات معنية بالتعليم 
�لعايل و�لبحوث، وله �لعديد من �الأور�ق �لعلمية يف �لق�سايا �ملالية و�القت�سادية وم�سكالت �لتنمية.

وقد كان رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة عمل خا�سة ببنوك �لتنمية متعددة �الأطر�ف. وكان وزيًر� 
�الجتماعات  ر�أ�س  �لفرتة،  هذه  وخالل   .1983 �إىل   1981 عام  من  �لكويتية  �حلكومة  يف  للمالية 
�ل�سنوية بالبنك �لدويل و�سندوق �لنقد �لدويل. وخالل �الأعو�م من 1961 حتى 1981 كان �ملدير 

�لعام لل�سندوق �لكويتي للتنمية �القت�سادية �لعربية.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل  وعبد �للطيف �حلمد من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ
2007. وقد تخرج يف كلية كلريمونت ماكينا بكاليفورنيا، وكانت در��سته �لعليا يف �ل�سئون �لدولية 

بجامعة هارفارد.

لوردي�س اأريزبي
�ملك�سيك

ع�سو �عتباًر� من 2005

�ملركز  يف  باحث  �أ�ستاذ  �الآن  وهي  �الجتماعية.  �الأنرثوبولوجيا  علم  يف  متخ�س�سة  اأريزبي  لوردي�س 
�الإقليمي للدر��سات �ملتعددة بجامعة �ملك�سيك �لوطنية �مل�ستقلة. 

باالإ�سافة  �ملتحدة،  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�سادي  للمجل�س  �لتنمية  �سيا�سات  ع�سو جلنة  وهي 
للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  �أبحاث  معهد  جمل�س  ورئي�س  �لعلمي،  �لبحث  تخطيط  جلنة  من�سقة  �أنها  �إىل 

�الجتماعية منذ عام 2006. 
وقد تقلدت عدًد� من �ملنا�سب �لدولية �لبارزة، ونالت �لعديد من �جلو�ئز �لدولية. ولها جائزة با�سمها 

مُتنح كل عامني من �جلمعية �الأنرثوبولوجية �الأمريكية.
لها ثمانية كتب من�سورة يف جمال �الأبحاث. وهي ع�سو جمال�س حترير �سبع جمالت متخ�س�سة يف 
كولومبيا و�ملك�سيك و�ململكة �ملتحدة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. وكانت ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة 

�الإ�سكندرية من عام 2005 �إىل 2010.
�لوطنية  �ملدر�سة  من  �الأنرثوبولوجيا  علم  يف  �ملاج�ستري  درجة  على  �أريزبي  لوردي�س  ح�سلت 
لالأنرثوبولوجيا و�لتاريخ يف عام 1970، ثم درجة �لدكتور�ه يف �الأنرثوبولوجيا �الجتماعية من كلية لندن 

لالقت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية يف عام 1975.

حنان ع�سراوي 
فل�سطني

ورئي�سة  �سة  موؤ�سِّ وهي  فل�سطينية.  �أكادميية  وباحثة  �سيا�سية  ونا�سطة  قو�نني  و��سعة  ع�سراوي  حنان 
�ملبادرة �لفل�سطينية لتعزيز �حلو�ر �لعاملي و�لدميقر�طية )مفتاح(، وع�سو جمل�س �أمناء معهد �لدر��سات 

�لفل�سطينية.
وهي ع�سو بحزب �لطريق �لثالث. ويف �لفرتة من عام 1996 حتى 1998، �سغلت من�سب وزير 
�ل�سلطة �لفل�سطينية للتعليم �لعايل و�لبحث. ومن عام 1993 حتى 1995، ر�أ�ست ع�سر�وي �للجنة 
�لتح�سريية للجنة �مل�ستقلة �لفل�سطينية للدفاع عن �حلقوق �ملدنية يف �لقد�س. ومن عام 1991 حتى 
1993، كانت �ملتحدث �لر�سمي للبعثة �لفل�سطينية لعملية �ل�سالم يف �ل�سرق �الأو�سط وع�سو جلنة 

�لقيادة و�الإر�ساد و�للجنة �لتنفيذية للبعثة.
نالت عدًد� من جو�ئز �ل�سالم وحقوق �الإن�سان و�لدميقر�طية �لدولية و�لدرجات �لفخرية. وكانت 

�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2003. من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ
�الأمريكية  �جلامعة  من  �الأدب  يف  �ملاج�ستري  ودرجة  �للي�سان�س  على  ع�سر�وي  حنان  ح�سلت 
جامعة  من  �ملقارن  و�الأدب  �لو�سطى  �لع�سور  �أدب  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  وح�سلت  ببريوت. 

فريجينيا.
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ا  جاك اأتايل هو �أ�ستاذ وكاتب فرن�سي. وهو ع�سو جمل�س �لدولة �لفرن�سي �لفخري، وي�سغل حاليًّ
خمت�سة  باري�س  مقرها  دولية  ��ست�سارية  موؤ�س�سة  وهي  A&A؛  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  من�سب 
�س ورئي�س �سركـــة PlaNet Finance. كما �أنه كاتب عمود  بالتكنولوجيا �جلديدة. وهو �أي�ًسا موؤ�سِّ

.L'Express يف جملة
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل 2002.  وجاك �أتايل من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

وهو �أي�ًسا ع�سو �الأكادميية �لعاملية للثقافات.
�أ�س�س جاك �أتايل ور�أ�س �لبنك �الأوروبي للبناء و�لتنمية يف لندن من عام 1991 �إىل 1993. وكان 
�مل�ست�سار �خلا�س لرئي�س �جلمهورية �لفرن�سي من عام 1981 �إىل 1991. و�أ�س�س منظمة »�لعمل من 

�أجل مكافحة �جلوع« يف عام 1980، و�لربنامج �الأوروبي »يوريكا«.
وقد نال عدًد� من درجات �لدكتور�ه �لفخرية من عدد من �جلامعات �الأجنبية، وله �أربعون كتابًا؛ 

وقد ُترجمت �إىل �أكرث من ع�سرين لغة.
ومعهد  �ملعادن،  ومعهد  �لهند�سة،  كلية  يف  ودر�س  �القت�ساد.  يف  �لدكتور�ه  درجة  على  ح�سل 

�لدر��سات �ل�سيا�سية، وكلية �الإد�رة �لوطنية.

جاك اأتايل
فرن�سا

�لتابع  �ملائي  �الأمن  جمل�س  ورئي�س  �لكندية،  �حلكومة  يف  موظفة  كارل�سون  كاتلي  مارجريت 
 ،Group Suez Environment للمنتدى �القت�سادي �لعاملي، وجلنة �ملر�قبة �ال�ست�سارية ملجموعة
وهي  روزنربج.  ومنتدى  �ملتحدة،  �الأمم  عام  الأمني  �ال�ست�ساري  و�ملجل�س  للمياه،  �لكندية  و�ل�سبكة 
�أي�ًسا رئي�س �سر�كة �ملياه �لعاملية، ورئي�س جمل�س �ل�سندوق �لعاملي لتنوع �ملحا�سيل، وع�سو جمل�س 
�إد�رة �ملجل�س �لدويل لتطوير �الأ�سمدة، وع�سو �ملجل�س �ال�ست�ساري جلائزة �لغذ�ء �لعاملية، وموؤ�س�سة 

 .Syngenta
كما ر�أ�ست جمعية CABI وجمل�س �إد�رة �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة. ويف عام 

1984، ُعيِّنت يف جمل�س �ملحافظني �خلا�س مبركز �أبحاث �لتنمية �لدولية.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل 2007. وهي من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

نالت مارجريت كاتلي كارل�سون لي�سان�س �الآد�ب من جامعة كولومبيا �لربيطانية عام 1966. 

مارجريت كاتلي كارل�سون
كند�

�الأنرثوبولوجيا  �أبحاث  �أ�ستاذ  ا  حاليًّ وهو  تطبيقية.  �أنرثوبولوجيا  وعامل  �أكادميي  باحث  ت�سرينيا  مايكل 
 Global ملنظمة  �أول  �جتماعي  م�ست�سار  �أنه  كما  و��سنطن.  جورج  جامعة  يف  �لدولية  و�لعالقات 
Environment Facility، و�الأ�ستاذ �لفخري لدر��سات �إعادة �لتوطني و�لدر��سات �الجتماعية يف جامعة 

ا ع�سو جمل�س �إد�رة منظمة  PACT بالواليات �ملتحدة �الأمريكية. هوهاي يف ناجنينج بال�سني. وهو حاليًّ
�ال�ست�سارية  باملجموعة  �خلا�س  �لعلوم  �لفنية وجمل�س  �ال�ست�سارية  �للجنة  ت�سرينيا ع�سًو� يف  كان 
للبحوث �لزر�عية �لدولية )1988-2003(. ويف عام 1991، �نُتِخَب يف �أكادميية �لعلوم برومانيا. كما عمل 
م�ست�ساًر� لل�سيا�سة �الجتماعية، وق�سايا �إعادة توطني �ل�سكان �لثقافية و�ملتعلقة بالفقر ملنظمات دولية؛ منها: 
منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية، وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، وبنك �لتنمية �الآ�سيوي، و�ملجموعة 
�ال�ست�سارية للبحوث �لزر�عية �لدولية، ومنظمة �الأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة، ومنظمات �أخرى. و�نُتخب 
ت�سرينيا للعمل يف عدد من �ملنظمات �ملعنية بالعلوم �الجتماعية �لوطنية و�لدولية، كما �نُتخب م�ست�ساًر� 

لالحتاد �لعاملي للحفاظ على �لطبيعة ومو�ردها، ومنظمات �أخرى غري ربحية وغري حكومية.
نال ت�سرينيا جائزة �سولون كيمبال لل�سيا�سة �لعامة و�الأنرثوبولوجيا �لتطبيقية، وجائزة بروني�سالف 

مالينوف�سكي.
كان ت�سرينيا ع�سًو� مبجل�س �الأمناء مبكتبة �الإ�سكندرية من عام 2003 �إىل 2008. وهو حا�سل على 

درجة �لدكتور�ه يف علم �الجتماع و�لفل�سفة �الجتماعية.

مايكل ت�سرينيا
رومانيا/ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
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اأمربتو اإيكو
�إيطاليا

اأمربتو اإيكو عامل �إيطايل متخ�س�س يف جماالت �لع�سور �لو�سطى، و�ل�سيموطيقا. وهو �أي�ًسا فيل�سوف 
وناقد �أدبي ورو�ئي. وهو رئي�س Scuola Superiore di Studi Umanistici بجامعة بولونيا، و�لزميل 
�لفخري لكلية كيلوج بجامعة �أك�سفورد. وقد �ختارته جملة Prospect باالنتخاب كثاين �أهم مائة مفكر 

لعام 2005.
وله �أكرث من خم�س وع�سرين رو�ية؛ منها »��سم �لوردة« )1980(، و»بندول فوكو« )1988(. وقد 
كتب �أي�ًسا ن�سو�ًسا �أكادميية وكتب �أطفال، و�لعديد من �ملقاالت. و�سارك �إيكو يف �إن�ساء �ملجلة �الإيطالية 

ذ�ئعة �ل�سيت Versus: Quaderni di studi semiotici VS يف جمال �ل�سيموطيقا. 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2002. و�أمربتو �إيكو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

فاروق الباز
م�سر

ا مدير مركز �ال�ست�سعار عن ُبعد. وهو �أ�ستاذ باحث يف �أق�سام �الآثار وهند�سة   يعمل فاروق الباز حاليًّ

�لكهرباء و�حلا�سب �الآيل بجامعة بو�سطن.
وهو �أي�ًسا ع�سو جلنة ت�سمية �ملو�قع �لقمرية �لتابعة لالحتاد �لفلكي �لدويل. كما �أنه رئي�س �جلمعية 
�لعربية الأبحاث �ل�سحر�ء وزميل �جلمعية �الأمريكية لتطوير �لعلوم، و�جلمعية �مللكية �لفلكية )لندن(، 

ونادي �مل�ستك�سفني، و�جلمعية �جليولوجية باأمريكا. 
ر�أ�س فاروق �لباز، وكان ع�سًو� مبجال�س �الإد�ر�ت �خلا�سة بالعديد من �للجان و�ملوؤ�س�سات. ونال 
�لعديد من �لدرجات �ل�سرفية، وح�سل على �لعديد من �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية؛ منها: جائزة �إجناز 

�أبوللو من وكالة نا�سا.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2005. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

وقد �أمت در��سته �جلامعية يف �جليولوجيا و�لكيمياء يف جامعة عني �سم�س عام 1958، ثم ح�سل 
على درجة �ملاج�ستري من جامعة مي�سوري عام 1961، ثم على درجة �لدكتور�ه يف �جليولوجيا من 

�جلامعة نف�سها عام 1964.

فيجديز فينبوجادوتري
�آي�سلند�

فيجديز فينبوجادوتري هي �لرئي�س �لر�بع جلمهورية �آي�سلند� من عام 1980 �إىل 1996، وكانت �أول 
�سيدة يف �لعامل ُتْنَتخب رئي�ًسا لدولة د�ستورية. 

وهي �سفرية �ليون�سكو للنو�يا �حل�سنة، و�لع�سو �ل�سريف جلمعية حقوق �ملر�أة يف �آي�سلند�. وكانت 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل 2002. من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

�لعاملية  للجنة  �الأول  و�لرئي�س  �آي�سلند�،  يف  �الأطفال«  »�أنقذ  جمعية  موؤ�س�سي  من  كانت  وقد 
�س  الأخالقيات �ملعارف �لعلمية و�لتكنولوجيا باليون�سكو من عام 1997 �إىل 2001، و�لع�سو �ملوؤ�سِّ

ملجل�س �لن�ساء �لقائد�ت يف �لعامل يف عام 1996.
من  عدد  من  �لفخرية  �لدكتور�ه  درجات  من  عدد  على  وح�سلت  �جلو�ئز،  من  �لعديد  نالت 

�جلامعات �لدولية.
در�ست فيجديز فينبوجادوتري �الأدب و�مل�سرح بجامعتي جرينوبل و�ل�سوربون يف باري�س، ودر�ست 
�هتمامها  مع  و�لفرن�سي  �الإجنليزي  �الأدب  يف  تخ�س�ست  كما  كوبنهاجن.  بجامعة  �مل�سرح  تاريخ 

بامل�سرح. وح�سلت على درجة علمية يف �لدر��سات �لرتبوية.
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بريان كيث فوليت �أ�ستاذ متطوع يف ق�سم علوم �حليو�ن بجامعة �أك�سفورد، ورئي�س منتدى �لعلوم 
و�لتكنولوجيا و�لهند�سة و�لريا�سيات �ال�ست�ساري �لتابع للحكومة �لربيطانية.  وقد ح�سل على لقب 

فار�س يف عام 1992 لعمله يف جمال �لعلوم. 
وكان رئي�س ق�سم �حليو�ن بجامعة بري�ستول من عام 1978 �إىل 1993. كما كان �سكرتري �جلمعية 
�إىل 1993، و�سغل من�سب  �لبيولوجية من عام 1987  لل�سئون  �لربيطانية(  �لعلوم  )�أكادميية  �مللكية 

نائب م�ست�سار جامعة وورويك من عام 1993 �إىل عام 2001.
�لربيطانية، وكان م�سئواًل عن  للحكومة  �لتابعة  للمد�ر�س  و�لتنمية  �لتدريب  فوليت وكالة  ر�أ�س 
تدريب �ملعلمني يف �ململكة �ملتحدة من عام 2003 �إىل 2009، كما كان رئي�س �ملجل�س �لربيطاين 

للفنون وبحوث �الإن�سانيات من عام 2001 �إىل 2007.
وُن�سر له �أكرث من 300 ورقة علمية عن �ل�ساعات �لبيولوجية و�لتكاثر �ملو�سمي. وكان كيث فوليت 

�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2004. من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ
ثم   ، عام 1960  بري�ستول يف  �حليوية من جامعة  �لكيمياء  �لبكالوريو�س يف  ح�سل كيث على 

ح�سل على درجة �لدكتور�ه يف علم �الأدوية يف عام 1964 من �جلامعة نف�سها.

بريان كيث فوليت
�ململكة �ملتحدة

ملكتبة  �لفخري  و�ملدير  �ملكتبات  بني  للتعاون  �الأوروبية  �ملوؤ�س�سة  رئي�س  ا  حاليًّ جيه  بيرت  هانز  يعمل 
فورتيمبريجي�س �لوطنية و�جلامعية يف �ستوجتارت. وهو ع�سو مبفو�سية �ليون�سكو �لدولية الإحياء مكتبة 

�الإ�سكندرية �لقدمية.
وقد تقلد عدة منا�سب يف مكتبات �أملانية وجمعيات ومعاهد �أدبية، باالإ�سافة �إىل منظمات دولية، 
دوريات حملية  حترير  �أ�سهم يف  كما   .)1991–1985( للمكتبات  �لدويل  �الحتاد  رئي�س  �أي�ًسا  وهو 

ودولية.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2006. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

فر�نكفورت  جامعَتي  يف  �الإجنليزي  و�الأدب  �ل�سيا�سية  و�لعلوم  �لتاريخ  جيه  بيرت  هانز  در�س 
علوم  وبكلية  فر�نكفورت،  وجامعة  مدينة  مبكتبة  تدريبه  وتلقى  �ملكتبات  علوم  وتعلم  وبري�ستول. 

�ملكتبات يف كولونيا.. 

هانز بيرت جيه
�أملانيا

�أعظم  �أحد  فاإنه  �الأم،  لغته  هي  �لعربية  �أن  من  �لرغم  وعلى  مغربي.  وكاتب  �ساعر  جلون  بن  طاهر 
�لكتاب �ملعا�سرين باللغة �لفرن�سية. 

ح�سل طاهر بن جلون على �لعديد من �جلو�ئز؛ منها: جائزة جونكور عن رو�يته »�لليلة �ملقد�سة« 
يف عام 1987، وجائزة IMPAC Dublin �الأدبية عن رو�يته »�لغياب �ملبهر لل�سوء« يف يوليو 2004، 
بني  و�ل�سد�قة  »�ل�سالم  خا�سة:  وجائزة   ،2005 عام  �أعماله يف  Prix Ulysse عن جممل  وجائزة 
�لنا�س« يف عام 2006. ويف فرب�ير 2008، منحه  نيكوال �ساركوزي و�سام جوقة �ل�سرف بدرجة �سابط.
وقد ترجمت رو�يتاه: »طفل �لرمال« و»�لليلة �ملقد�سة« �إىل 43 لغة، وترجمت رو�ية »�لعن�سرية كما 

�سرحتها البنتي« �إىل 33 لغة. كما �سارك يف ترجمة �لعديد من �أعماله.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2004. وقد  وطاهر بن جلون من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

ح�سل يف عام 1975 على درجة �لدكتور�ه يف علم �لنف�س �الجتماعي.

طاهر بن جلون
�ملغرب/ فرن�سا
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جان نويل جانينيه
فرن�سا

جان نويل جانينيه، ع�سو �حلكومة �لفرن�سية من عام 1991 �إىل 1993، وهو �أ�ستاذ يف �لتاريخ، 
ا بتدري�س �لتاريخ �ملعا�سر مبعهد �لدر��سات �ل�سيا�سية بباري�س. وي�سارك جانينيه يف رئا�سة  ويقوم حاليًّ
 Rendez-vous  منذ عام 1998. وكان رئي�س �ملجل�س �لعلمي لـ Europartenaires خلية �لتفكري
de l'Histoire de Blois منذ عام 2003، و�لرئي�س �لفخري للمهرجان �لدويل للفيلم �لتاريخي يف 
 Prix du livre d’Histoire بي�ساك منذ عام 1990. كما ير�أ�س جلنة حتكيم جائزة كتاب �لتاريخ
du Sénat منذ عام 2007. وهو منتج برنامج Concordance des Temps على قناة فرن�سا �لثقافية 

منذ عام 1999. 
�إىل 2007،  بفرن�سا من عام 2002  �لوطنية  �ملكتبة  رئي�س  �سغل جانينيه عدة منا�سب؛ منها: 
وكاتب �سحفي يف �سحيفة Journal du Dimanche من عام 1999 �إىل 2001، ورئي�س �ملجل�س 
�إىل   1992 عام  من  لالت�ساالت  �لدولة  ووزير   ،2000 �إىل   1991 عام  من  �لتاريخ  ملعهد  �لعلمي 
1993، ووزير �لدولة للتجارة �خلارجية من عام 1991 �إىل 1992، ورئي�س ر�ديو فرن�سا ور�ديو فرن�سا 

�لدويل من عام 1982 �إىل 1986.
كما كان ع�سًو� باملجال�س و�للجان �خلا�سة بالعديد من �ملوؤ�س�سات، وُن�سر له �لعديد من �الأعمال. 

�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2003 حتى 2008. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

يوالندا كاكاباد�سي
�الإكو�دور

وهي  �لالتينية؛  �أمريكا  م�ستقبل  ملوؤ�س�سة  �ال�ست�ساري  �ملجل�س  رئي�س  هي  كاكاباد�سي  يوالندا 
�أنها رئي�س �سندوق  �لالتينية. كما  �أمريكا  �لنز�ع يف  �إد�رة  �إىل  �إقليمية غري حكومية ت�سعى  منظمة 
ع�سو جمال�س  �أي�ًسا  وهي  �لعامل.  بالبيئة يف  �ملعنية  �ملنظمات  �أكرب  �أحد  World Wide Fund؛ 

�إد�ر�ت وجمال�س ��ست�سارية لعدد من �ملوؤ�س�سات �لدولية.
وكانت يوالند� كاكاباد�سي رئي�ًسا لالحتاد �لدويل للمحافظة على �لرثو�ت �لطبيعية. وبد�أ �هتمامها 
 Fundación ا ملوؤ�س�سة ا يف عام 1979، عندما ُعيِّنت مديًر� تنفيذيًّ بحركة �ملحافظة على �لبيئة ر�سميًّ

Natura يف مدينة كيتو، �لتي عملت بها حتى عام 1990. 
ومنذ عام 1998 حتى 2000، �سغلت كاكاباد�سي من�سب وزيرة �لبيئة يف حكومة �الإكو�دور. ويف عام 
1993، قامت باإن�ساء موؤ�س�سة م�ستقبل �أمريكا �لالتينية. ومن عام 1990 �إىل 1992، قامت كاكاباد�سي 
بتن�سيق م�ساركة منظمات �ملجتمع �ملدين يف موؤمتر �الأمم �ملتحدة حول �لبيئة و�لتنمية )قمة �الأر�س(. كما 

كانت تر�أ�س �لهيئة �ال�ست�سارية �لعلمية و�لفنية ملرفق �لبيئة �لعاملي من عام 2005 �إىل 2008. 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2004.  وكاكاباد�سي من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

در�ست يوالند� كاكاباد�سي علم �لنف�س �لتعليمي يف �جلامعة �لكاثوليكية يف كيتو باالإكو�دور.

كيو�سي كوروكاوا
�ليابان

ورئي�س  �ل�سيا�سات،  لدر��سات  �لوطني  �لعايل  �ملعهد  وزميل  �لطب،  يف  �أ�ستاذ  كوروكاوا  كيو�سي 
�أي�ًسا  وهو  لالأطباء.  �الأمريكية  بالكلية  �لياباين  �لق�سم  ومدير  باليابان،  �ل�سحية  �ل�سيا�سات  معهد 
�للجنة  �أنه ع�سو  �أول مبعهد �الأر�س بجامعة كولومبيا. كما  �أ�ستاذ فخري بجامعة طوكيو، وهو عامل 

�ال�ست�سارية �لفخرية بجامعة �الأمم �ملتحدة باليابان.
�سغل من�سب �مل�ست�سار �خلا�س ملجل�س �لوزر�ء من عام 2006 �إىل 2008، ومن�سب مبعوث منظمة 

�ل�سحة �لعاملية للجنة �ملحدد�ت �الجتماعية لل�سحة �لتابعة لالأمم �ملتحدة من عام 2005 �إىل 2008.
وهو ع�سو وم�سئول تنفيذّي بالعديد من �جلمعيات �ملهنية رفيعة �مل�ستوى، وقد نال و�سام �لقلب 

�الأرجو�ين من حكومة �ليابان تقديًر� الإجناز�ته �الأكادميية يف عام 1999.
كان كوروكاو� ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. وقد ح�سل 

على �سهادته من جامعة طوكيو يف عام 1962.
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اآن ماري ليزين �سخ�سية �سيا�سية بلجيكية، و�أول �سيدة تر�أ�س جمل�س �ل�سيوخ �لبلجيكي. وقد تقلدت 
�ل�سيوخ  مبجل�س  �ملالية  بال�سئون  �ملخت�س  منها  �ملهنية؛  حياتها  خالل  �ملنا�سب  من  �لعديد  ليزين 
�لبلجيكي من عام 2007 �إىل 2009، ورئي�س جمل�س �ل�سيوخ �لبلجيكي من عام 2004 �إىل 2007، 
جمل�س  وع�سو   ،2003 �إىل   1999 عام  من  �لبلجيكي  �ل�سيوخ  مبجل�س  �ملبا�سر  باالنتخاب  وع�سو 
�ل�سيوخ �ملعني ببلجيكا من عام 1995 �إىل 1999، وع�سو غرفة �لنو�ب من عام 1991 �إىل 1995، 
ووزير �لدولة لل�سئون �الأوروبية، ونائب وزير �لتجارة �خلارجية من عام 1988 �إىل 1992، وعمدة هوي 

من عام 1983 �إىل 2009. وكانت ليزين ع�سًو� يف جمال�س وجلان �لعديد من �ملعاهد �لدولية. 
وقد نالت �آن ماري ليزين �لعديد من �جلو�ئز؛ منها و�ساح �ل�سليب �الأكرب لليوبولد �لثاين يف عام 
2007، وو�سام �أبطال �حلرية من �ملجر يف عام 2006، وو�سام فار�س مع مرتبة �ل�سرف من فرن�سا يف عام 

2005، وو�سام جوقة ليوبولد برتبة قائد يف عام 2003.
وكانت ليزين ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. وقد ح�سلت 

على �لبكالوريو�س يف �القت�ساد يف جامعة لييج يف عام 1971. 

اآن ماري ليزين
بلجيكا

يف  ع�سو  وهي  �لطبيعية.  �لرثو�ت  على  للمحافظة  �لعاملي  �الحتاد  رئي�س  هي  لوفيفر  مارتون  جوليا 
عدد من جمال�س وجلان منظمات؛ منها: جمل�س �ل�سني للتعاون �لدويل يف �لبيئة و�لتنمية، وجامعة 
�ل�سالم، ومنظمة »ليد« �لدولية، و�ملعهد �لعايل للدر��سات �لدولية ودر��سات �لتنمية يف جنيف، وكلية 
جيم�س مارتن للقرن �حلادي و�لع�سرين بجامعة �أك�سفورد. وهي �أي�ًسا زميل �جلمعية �جلغر�فية �مللكية 

باململكة �ملتحدة، وزميل �الأكادميية �لدولية للفنون و�لعلوم.
وكانت يف �ل�سابق عميد جامعة �ل�سالم، و�ملدير �لتنفيذي ملنظمة »ليد« �لدولية. وهي �أي�ًسا �ملدير 

�لتنفيذي للمجل�س �لدويل للعلوم.
يف عام 2008، ح�سلت على و�سام �ل�سرف بدرجة فار�س من �حلكومة �لفرن�سية، ولقب �ل�سفري 
�جلمعية  جائزة  نالت   ،1999 عام  ويف  �ملجري.  و�لثقافة  �لتعليم  وزير  من  �ملجرية  للثقافة  �لعاملي 

�الأمريكية لتقدم �لعلوم للتعاون �لدويل يف جمال �لعلوم.
وكانت ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2005 حتى 2010.

جوليا مارتون لوفيفر
فرن�سا/ �ملجر/ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

ا ل�سندوق �الأغا خان للثقافة يف عام 2002. وقبل  �آثار. ُعنيِّ مديًر� عامًّ موؤرخ وعامل  لوي�س مونريال 
لعام 1995، كما كان ع�سًو�  للعمارة  �الأغا خان  �لرئي�سية جلائزة  �لتحكيم  بلجنة  ذلك، كان ع�سًو� 
حتكيم  جلنة  وع�سو  م�ست�ساًر�  مونريال  وكان  و2001.   1998 عاَمْي  يف  للجائزة  �لتوجيهية  باللجنة 
للفن  متحف جديد  �إقامة  �أجل  من  و1991  عامي 1990  �ل�سندوق خالل  �أقامها  �لتي  للم�سابقة 

�الإ�سالمي بالدوحة بقطر. 
يف   La Caixa ملوؤ�س�سة  �لعام  �ملدير  كان  فقد  �ملنا�سب،  من  �لعديد  مونريال  لوي�س  تقلد  وقد 
بر�سلونة، كما �أد�ر مر�كز Caixa �لثقافية يف مدريد وباملا دي مايوركا يف عام 2001. ويف �لفرتة من 
عام 1985 �إىل 1990 كان مدير معهد جيتي للرتميم، ويف �لفرتة من عام 1974 �إىل 1985، �سغل 

من�سب �سكرتري عام �ملجل�س �لدويل للمتاحف.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2005. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

لوي�س مونريال
�إ�سبانيا
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معني قر�سي
باك�ستان

ذ مبوؤ�س�سة �الأ�سو�ق  ا �لرئي�س و�ل�سريك �ملنفِّ معني قر�سي �قت�سادي و�سيا�سي باك�ستاين. وهو حاليًّ
�لنا�سئة. وهو كذلك ع�سو بعدد من �ملجال�س �لعامة، و�ملجال�س �خلا�سة بال�سركات.

�سغل قر�سي من�سب رئي�س وزر�ء باك�ستان �أثناء �لفرتة �النتقالية يف عام 1993. كما �سغل عدة 
منا�سب  يف �لبنك �لدويل؛ بدًء� بنائب �أول لرئي�س �لبنك �لدويل لل�سئون �ملالية، ورئي�س �لقطاع 
�ملايل من عام 1980 �إىل 1987، ثم نائب �أول لرئي�س عمليات �لبنك من عام 1987 �إىل 1991. 
وقد عمل قر�سي قبل ذلك يف موؤ�س�سة �لتمويل �لدولية نائًبا لرئي�سها من عام 1974 �إىل 1977، ثم 
�لنائب �لتنفيذي للرئي�س، ورئي�س �لعمليات من عام 1977 �إىل 1981. وعمل من عام 1958 �إىل 

1970 لدى �سندوق �لنقد �لدويل.
كان �أي�ًسا م�ست�ساًر� للعديد من �ملعاهد �لدولية، فر�أَ�س عدًد� من �للجان �لدولية و�للجان �ملعنية 

بال�سئون �لعامة و�لدولية. وكان ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009.
بنجاب، ثم ح�سل على  �ملاج�ستري من جامعة  �لبكالوريو�س ودرجة  قر�سي على  ح�سل معني 

درجة �لدكتور�ه يف �القت�ساد من جامعة �إنديانا.

رولوف رابينجا
هولند�

�ملنا�سب؛  من  �لعديد  ا  حاليًّ وي�سغل  �لهولندي.  �ل�سيوخ  مبجل�س  �سابق  ع�سو  رابينجا  رولوف 
ورئي�س   ،2009 عام  منذ  هولند�(  )�أوتر�ست،  �لهولندية،  �لبيئي  �لتقييم  جلنة  رئي�س  نائب  منها: 
جمل�س �لعلوم �خلا�س باملجموعة �ال�ست�سارية للبحوث �لزر�عية �لدولية باإيطاليا/ �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية منذ عام 2007، ورئي�س جمل�س علوم �الأر�س و�حلياة �لتابع لالأكادميية �مللكية �لهولندية 
للعلماء منذ عام 2002، و�أ�ستاذ �لتنمية �مل�ستد�مة و�الأمن �لغذ�ئي بجامعة فاجينينجن وم�ست�سار 

جمل�س �إد�رة فاجينينجن بهولند� منذ عام 2001.
للعديد من  �لنامية. وكان رئي�س حترير  �لدول  �لزر�عية يف  �ملهاّم و�لرب�مج  بالعديد من  قام  وقد 
للبحوث  �ال�ست�سارية  للمجموعة  تابعة  مر�كز  �أربعة  �أمناء  جمل�س  ع�سو  ر�بينجا  وكان  �ملجالت. 
�إىل   1995 عام  من  �الأرز  لبحوث  �لدويل  �ملعهد  �أمناء  ملجل�س  رئي�ًسا  كان  كما  �لدولية،  �لزر�عية 

2000. وكان ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية �بتد�ًء من عام 2003 حتى 2008.
من   1976 عام  �لدكتور�ه  ودرجة   ،1971 عام  �ملاج�ستري  درجة  على  ر�بينجا  رولوف  ح�سل 

�جلامعة �لزر�عية يف فاجينينجن.

مامفيال رامفيلي
جنوب �إفريقيا

مامفيال رامفيلي �سخ�سية �أكادميية و�سيدة �أعمال وطبيبة من جنوب �إفريقيا. ولها �أي�ًسا ن�ساطات 
يف جمال مناه�سة �لف�سل �لعن�سري. وهي �ملدير �لتنفيذي ل�سركة Letsema Circle ، ورئي�س رعاة 

Dinokeng Scenarios. وقد ُعينت موؤخًر� رئي�ًسا لوكالة �لتكنولوجيا و�البتكار.

رئا�سة  و�ساركت يف  �إىل 2004.  عام 2000  من  �لدويل  للبنك  منتدبًا  ع�سًو�  ر�مفيلي  عملت 
ا لرئي�س  �للجنة �لعاملية للهجرة �لدولية من عام 2004 �إىل 2005. ويف عام 1996، ُعينت نائًبا فخريًّ

جامعة كيب تاون؛ لت�سبح بذلك �أول �سيدة �سود�ء تتقلد هذ� �ملن�سب يف جامعة جنوب �إفريقية. 
لها �لعديد من �لكتابات يف ق�سايا �جتماعية و�قت�سادية هامة يف جنوب �إفريقيا. وقد نالت عدًد� 
من �جلو�ئز �لوطنية و�لدولية �ملرموقة؛ منها عدد من درجات �لدكتور�ه �لفخرية. كما كانت ع�سًو� 

مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2004 حتى 2009. 
تاون،  �الأنرثوبولوجيا �الجتماعية من جامعة كيب  �لدكتور�ه يف  ر�مفيلي على درجة  ح�سلت 
و�لبكالوريو�س يف �الإد�رة من جامعة جنوب �إفريقيا، ودبلومات يف �ل�سحة �ال�ستو�ئية و�ل�سحة �لعامة 

من جامعة ويتووترزر�ند.
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غ�سان �سالمة  م�ست�سار وحما�سر و�سيا�سي لبناين. وهو عميد كلية باري�س لل�سئون �لدولية، و�أ�ستاذ 
ا ع�سو يف جمال�س عدد من �ملعاهد و�ملنظمات �لدولية غري �لربحية. كما  �لعالقات �لدولية. وهو حاليًّ

�أنه رئي�س �ل�سندوق �لعربي للثقافة و�لفنون. 
�سغل غ�سان �سالمة �لعديد من �ملنا�سب؛ فقد كان كبري م�ست�ساري �ل�سكرتري �لعام لالأمم �ملتحدة 
من عام 2003 �إىل 2006، و�مل�ست�سار �ل�سيا�سي لبعثة �الأمم �ملتحدة يف �لعر�ق يف عام 2003، ووزير 
�للجنة  با�سم  ا  ر�سميًّ ومتحدًثا  �إد�رة  جمل�س  ورئي�س   ،2003 حتى   2000 عام  من  �للبناين  �لثقافة 

�ملنظمة للقمة �لعربية 2002، وقمة �لفر�نكفونية يف �أكتوبر 2002.
كتب عدًد� من �لكتب؛ منها: »عندما تعيد �أمريكا �سياغة �لعامل«، و»ند�ء �إمرب�طورية: �لتدخالت 
و�ملقاومات يف ع�سر �لعوملة«، و»�لدولة و�ملجتمع يف �ل�سام �لعربي«. وكان ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة 

�الإ�سكندرية من عام 2005 حتى 2010. 
در�س غ�سان �سالمة �لقانون بجامعة �سان جوزيف وجامعة باري�س، ثم نال درجَتي �لدكتور�ه يف 

�الأدب ويف �لعلوم �ل�سيا�سية من جامعة باري�س. 

غ�سان �سالمة
لبنان

�لن�سر  جمايل  يف  �لتنمية  عملية  رو�د  من  وكانت  و�سحفية.  وعاملة  �أمريكية  اتة  نحَّ �سريير  روندا 
رة  ا حما�سر غري متفرغ بكلية �ل�سحافة و�الإعالم بجامعة �أيو�، وُمطوِّ �لرقمي و�لعلوم �لبينية. وهي حاليًّ
مبجلة نا�سا لعلم �لفلك �حليوي منذ عام Astrobio.net( 2005(، ومدير معمل بحوث علوم �لفن، 
�الإلكرتونية   StinkyJournalism.org ملجلة  �لنا�سرة  �أي�ًسا  وهي   .1996 عام  منذ  نيويورك  مبدينة 

�ملعنية باأخالقيات �ل�سحافة.
فقد    ،2000 �إىل   1998 عام  من  هارفارد  بجامعة  �لنف�س  علم  بكلية  م�ساعًد�  �أ�ستاًذ�  وب�سفتها 
ن�سرت �أكرث من 50 مقااًل، و�ألقت حما�سر�ت بجامعات كربى يف مو�سوع �الأهمية �لتاريخية للهند�سة 

�جلديدة يف تاريخ �لفنون و�لعلوم.
مت منفردًة عدًد� من  ويعر�س معر�س ويلدن�ستني �لفني �أعمال �سريير منذ عام 1996، كما نظَّ

�ملعار�س �لفنية. وكانت ع�سًو� مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2003.

روندا روالند �سريير
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

اأديل �سيمونز هي نائب رئي�س م�سروع Chicago Metropolis 2020، وكانت نائب رئي�س جلنة 
Burnham Plan Centennial. وهي رئي�س م�سارك ملجموعة �لعمل �لقائمة على تطوير خطة عمل 

للمناخ خا�سة مبدينة �سيكاغو. 
�أول للمنتدى �القت�سادي �لعاملي،  �أي�ًسا رئي�س �لهيئة �لعاملية لالأعمال �خلريية، وم�ست�سار  وهي 
ا ع�سو جمال�س �سركات مار�س وماكلينان، وموؤ�س�سة �سوربانك، و�سوربانك �لدولية �ملحدودة،  وهي حاليًّ

وعدد من �ملنظمات غري �لربحية.
وكانت �لرئي�س �مل�سارك للمجل�س �خلا�س مبجموعة در��سة �ل�سئون �لعاملية �ملعني بدر��سة م�ستقبل 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل  �سيكاجو �لعاملي. وهي من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

.2003
عملت يف �للجان �لرئا�سية �ملعنية باجلوع �لعاملي و�لبيئة، وكانت �أي�ًسا ع�سو �للجنة �ملعنية باحلوكمة 

�لعاملية و�ملجل�س �ال�ست�ساري رفيع �مل�ستوى �لتابع لالأمم �ملتحدة �ملعني بالتنمية �مل�ستد�مة.
ح�سلت �أديل �سيمونز على �لبكالوريو�س من كلية ر�دكليف عام 1963، ودرجة �لدكتور�ه من 

جامعة �أك�سفورد يف عام 1969.

اأديل �سيمونز
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية
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وول �سوينكا
نيجرييا

�إفريقي  كاتب  �أول  كان   ،1986 عام  ويف  نيجريي.  م�سرحي  وكاتب  و�ساعر  ق�سا�س  �سوينكا  وول 
يح�سل على جائزة نوبل يف �الأدب.

نيفاد�  بجامعة  �الإجنليزية  �للغة  ق�سم  �الإبد�عية يف  للكتابة  غامن  �إليا�س  كر�سي  �أ�ستاذ  ا  حاليًّ وهو 
بال�س فيجا�س، و�أ�ستاذ مقيم مبعهد مارميونت يف جامعة لويوال مارمياونت يف لو�س �أجنلو�س بالواليات 

ا.  ا وق�س�سيًّ ا و�سعريًّ �ملتحدة �الأمريكية. وقد ن�سر �سوينكا حو�يل 20 عماًل م�سرحيًّ
يف عام 1994، ُعنيِّ �سفرًي� للنو�يا �حل�سنة باليون�سكو من �أجل تعزيز �لثقافة �الإفريقية وحقوق 

 .PRONACO الإن�سان وحرية �لتعبري و�الإعالم و�لتو��سل. ويف عام 2005 �أ�سبح ر�ئًد� ملوؤمتر�
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2004. وكان �سوينكا من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

 ،2008 عام  ويف  برن�ستون.  جامعة  من  �لفخرية  �لدكتور�ه  درجة  على  2005، ح�سل  عام  يف 
�أ�سبح �أ�ستاًذ� بارًز� مقيًما مبعهد فر�نكلني للعلوم �الإن�سانية.

مونكومبو �سوامينثان
�لهند

مونكومبو �سوامينثان عامل زر�عة ُعِرف باأبي �لثورة �خل�سر�ء يف �لهند؛ وو�سفه برنامج �الأمم �ملتحدة 
لل�سخ�سيات   1999 عام  تامي  جملة  لقائمة  �ن�سم  قد  وكان  �القت�سادي.  �لبيئة  علم  باأبي  �لبيئي 

�الآ�سيوية �لع�سرين �الأكرث تاأثرًي� يف �لقرن �لع�سرين.
وهو �أ�ستاذ كر�سي �ليون�سكو/ كو�ستو لتكنولوجيا �لبيئة مبوؤ�س�سة �سو�مينثان للبحوث يف �سيناي 

بالهند. وهو رئي�س جمل�س �إد�رة �للجنة �لوطنية للزر�عة و�لغذ�ء و�لتغذية يف �لهند.
�الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  للعلوم  �لوطنية  و�الأكادميية  بلندن،  �مللكية  �جلمعية  زميل  وهو 
من  وكان  للعلوم.  �الإيطالية  و�الأكادميية  للعلوم،  �ل�سينية  و�الأكادميية  للعلوم،  �لرو�سية  و�الأكادميية 

�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية، من عام 2001 حتى 2005.  �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ
ح�سل على �لبكالوريو�س يف علوم �حليو�ن من كلية مهر�جاز، ثم ح�سل على بكالوريو�س �آخر 
يف �لعلوم �لزر�عية من كلية كوميباتور �لزر�عية. وح�سل بعد ذلك على �سهادته �لعليا يف علم �لور�ثة 

�خللوي Cytogenetics يف عام 1949 من معهد �أبحاث �لزر�عة �لهندي بنيو دلهي.

كازو تاكاها�سي
�ليابان

�لعايل  �ملعهد  يف  بالتدري�س  يقوم  كما  �لدولية،  �لتنمية  باحثي  جمعية  رئي�س  هو  تاكاها�سي  كازو 
للبحوث لدر��سات �ل�سيا�سات يف طوكيو. 

�لتابع  �لدولية  �لتنمية  بحوث  معهد  ومدير  �لدولية،  �مل�سيحية  باجلامعة  �أ�ستاًذ�  تاكاها�سي  كان 
ملوؤ�س�سة �لدر��سات �ملتطورة يف �لتنمية �لدولية، ومدير برنامج موؤ�س�سة �سا�ساكاو� لل�سالم. كما عمل  

مبنظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية، ور�أ�س �لعديد من �ملجال�س و�للجان �لوطنية و�لدولية. 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2003. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

ن�سرت له �أعمال هامة باللغتني �الإجنليزية و�ليابانية )ُترجم بع�سها لل�سينية و�لكورية و�الإ�سبانية 
و�لربتغالية(، وتغطي �أعماله مو�سوعات عديدة؛ منها در��سات �لتنمية، و�إد�رة �ملياه، و�سنع �ل�سالم، 

و�لتعاون �الإقليمي، و�ل�سلع �لعامة �لعاملية.
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�أول �سيدة يتم �نتخابها رئي�ًسا للجنة  �أ�ستاذ �لقانون و�الإد�رة، وم�ست�سار قانوين. وهي  ليلى تكال هي 
�لعالقات �خلارجية �لتابعة للربملان �مل�سري. 

�أمناء بر�مج �لتعاون  وقد �ختريت ع�سًو� بلجنة �ليون�سكو للرت�ث �لعاملي، وكانت رئي�ًسا ملجل�س 
�لتقني �لتابعة لالأمم �ملتحدة )مت �نتخابها لثالث فرت�ت(.

وهي �لرئي�س �ملوؤ�س�س لالحتاد �مل�سري للمحاميات، و�جلمعية �مل�سرية للحفاظ على �لبيئة. وهي 
نائب رئي�س �للجنة �مل�سرية للحفاظ على �لرت�ث �مل�سري، وع�سو بعدد من �ملجال�س و�للجان �لقومية 

و�لدولية. 
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية حتى عام 2006. ولها عدد من  كانت من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

�لكتب، وهي �أي�ًسا كاتبة وحمللة �سيا�سية بجريدة �الأهر�م.
ح�سلت ليلى تكال على �لبكالوريو�س يف �لقانون من كلية �حلقوق جامعة �لقاهرة، وعلى درجة 

�ملاج�ستري من جامعة "�سوذرن كاليفورنيا" بلو�س �أجنلو�س، ودرجة �لدكتور�ه من جامعة نيويورك. 

ليلى تكال
م�سر

 ،2006 �إىل   2002 عام  من  �أملانيا  يف  لل�سويد  �سفرًي�  وكان  و�سيا�سي.  �جتماعي  ناقد  هو  ثام  كارل 
باحلزب  للتعليم  وزيًر�  ثم  �إىل 2002،  عام 1999  من  باملز  �أولوف  �لدويل  للمركز  �لعام  و�ل�سكرتري 
�لدميقر�طي �ال�سرت�كي من عام 1994 �إىل 1998، و�ملدير �لعام للوكالة �ل�سويدية للتنمية �لدولية من 
عام 1985 �إىل 1994، و�ملدير �لعام ملجل�س �لطاقة �لوطني من عام 1983 �إىل 1985، ووزيًر� للطاقة 
ـًا للحزب �لليرب�يل من  من عام 1978 حتى 1979، وع�سًو� بالربملان من عام 1976 �إىل 1982، و�أمين

عام 1969 �إىل 1978.
��سرتك كارل ثام يف �لعديد من �للجان و�لهيئات �لعامة، فكان رئي�س جمل�س �إد�رة معهد در��سات 
�ملعنّي  �لعمل  بفريق  �إىل 2006. كما كان ع�سًو�  با�ستوكهومل من عام 1999  �ل�سويدي  �مل�ستقبل 
للجنة  �مل�سارك  �لرئي�س  وهو  �لدويل،  و�لبنك  �ليون�سكو  منظمة  ِقَبل  من  ل  و�مل�سكَّ �لعايل  بالتعليم 

�لدولية �مل�ستقلة بكو�سوفو وع�سو بلجنة �الأمن �الإن�ساين.
�سني مبجل�س  نال كارل ثام جائزة �حتاد�ت �لطلبة �ملتحدة يف عام 2008. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

�أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2003 حتى 2005.

كارل ثام
�ل�سويد

ماريانا فاردينوياني�س هي �سفرية �ليون�سكو للنو�يا �حل�سنة، ولها �هتمام بالعمل �خلريي و�الجتماعي. 
وقد �نُتِخبت »�سيدة �أوروبا« تقديًر� الإ�سهاماتها يف خلق مو�َطنة حقيقية يف �أوروبا.

�الأطفال  �أ�سدقاء  جمعية  ورئي�س  �س  وموؤ�سِّ و�الأ�سرة«،  �لطفل  »موؤ�س�سة  ورئي�س  �س  موؤ�سِّ وهي 
�إد�رة  �أي�ًسا ع�سو موؤ�س�س للمنتدى �الإن�ساين �لعاملي، وهي ع�سو جمل�س  بال�سرطان. وهي  �مل�سابني 

عدد من �ملعاهد �لثقافية و�الإن�سانية �لدولية.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 �إىل 2007. وقد  كانت من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

نالت �لعديد من �جلو�ئز �ملحلية و�لدولية. 
كولور�دو،  يف  دنفر  جامعة  من  �القت�ساد  يف  �لبكالوريو�س  على  حا�سلة  فاردينوياني�س  ماريانا 

و�للي�سان�س يف تاريخ �لفنون. وهي �أي�ًسا طالبة دكتور�ه يف علم �الآثار بجامعة �سيفيلد.
ماريانا فاردينوياني�س

�ليونان
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ويليام وولف
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

فريجينيا،  بجامعة  �الآيل  �حلا�سب  علوم  بق�سم  �لتطبيقية  و�لعلوم  �لهند�سة  �أ�ستاذ  هو  وولف  ويليام 
�لوطنية  �الأكادمييات و�جلمعيات  بعدد من  �أي�ًسا ع�سو  �لعلمية. وهو   Science ُمر�جع ملجلة  وحمرر 

و�لدولية. 
وقد �سغل ويليام وولف عدة منا�سب؛ منها: رئي�س �الأكادميية �لوطنية للهند�سة يف عام 1997، 
وم�ساعد مدير موؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية من عام 1988 حتى 1990. ويف عام 1981، قام بتاأ�سي�س 
ا لها حتى عام 1988. ويف عام 1968،  معامل تارتان �لتي كان رئي�ًسا ملجل�س �إد�رتها ومديًر� تنفيذيًّ
�ن�سم �إىل جامعة كارنيجي ميللون كمدر�س لعلوم �حلا�سب �الآيل، ثم �أ�سبح �أ�ستاًذ� م�ساعًد� يف عام 

1973، ثم �أ�ستاًذ� يف عام 1975.
�سني مبجل�س �أمناء مكتبة �الإ�سكندرية من عام 2001 حتى 2006. وهو من �الأع�ساء �ملوؤ�سِّ

وقد ح�سل ويليام وولف على �لبكالوريو�س يف �لفيزياء �لهند�سية ودرجة �ملاج�ستري يف هند�سة 
�لكهرباء من جامعة �إلينوي، ودرجة �لدكتور�ه يف علوم �حلا�سب �الآيل من جامعة فريجينيا يف عام 

.1968

اأحمد ح�سن زويل
م�سر

كاليفورنيا  مبعهد  �لفيزياء  و�أ�ستاذ  �لكيمياء،  بولينج يف  كر�سي الين�س  �أ�ستاذ  هو  اأحمد ح�سن زويل 
ا مدير مركز �الأحياء �لفيزيائية �لتابع ملوؤ�س�سة مور بكالتيك.  للتكنولوجيا )كالتيك(، وهو حاليًّ

وهو  �أوباما،  بالرئي�س  �خلا�س  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  م�ست�ساري  جمل�س  يف  زويل  �أحمد  ويعمل 
�أي�ًسا �ملبعوث �لعلمي للرئي�س �الأمريكي لل�سرق �الأو�سط. وهو ع�سو منتخب لعدد من �الأكادمييات 

و�جلمعيات �لعلمية �لدولية. 
وقد عمل مديًر� ملعمل �لعلوم �جلزيئية �لتابع ملوؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية، وح�سل يف عام 1999 على 

جائزة نوبل تقديًر� الإ�سهاماته �لر�ئدة يف علوم �لفمتو.
عام 2001 حتى  �الإ�سكندرية من  مكتبة  �أمناء  مبجل�س  �سني  �ملوؤ�سِّ �الأع�ساء  زويل من  و�أحمد 

.2005
بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، ثم زمالة  وقد ح�سل على درجة �لدكتور�ه من جامعة بن�سلفانيا 

IBM من جامعة كاليفورنيا، بريكلي.






























































































الإدارة
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 اإ�سماعيل �سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

ismail.serageldin@bibalex.org

ح�سام جنم
املدير

hossam.negm@bibalex.org

حممد ال�سعيد الدقاق
امل�ست�سار العام/املدير 
said.eldakkak@bibalex.org

زينب الغنيمي
حماٍم
نائب املدير
zeinab.elghoneimy@bibalex.org

هالة ال�سلماوي
حماٍم )رئي�س ق�سم(

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

الإدارة

اإدارة املراجعة الداخليةالإدارة القانونية

عبد اللطيف ح�سن
املدير )رئي�س قطاع(

abdelatif.hassan@bibalex.org

جهاز التعاون الفني

علي ح�سن
رئي�س وحدة
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اأ�سرف مهدي
املدير

ashraf.mahdy@bibalex.org

ب�سنت م�سطفى
نائب املدير

pasant.moustafa@bibalex.org

حممد عقل
رئي�س ق�سم املدفوعات

اإدارة تنمية املوارد

عمر ح�سونة
مدير م�سروع )رئي�س وحدة(

ر�سوى �سالح حممود
لة رئي�س وحدة امل�سروعات املموَّ

حنان منري
املدير
hanan.mounir@bibalex.org

اإدارة ال�سكرتارية

رانيا البهتيمي
نائب املدير
rania.elbahtimi@bibalex.org

هالة عبد الوهاب
املدير
hala.abdelwahab@bibalex.org

نهى خليفة
رئي�س وحدة

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

وليد عامر
رئي�س وحدة الأ�سول الثابتة

اإدارة املراقبة املالية
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األفت جافور
املدير
olfat.gafour@bibalex.org

نهى عمر
نائب املدير
noha.omar@bibalex.org

اأمنية نوح
رئي�س ق�سم الرتجمة وال�سبط اللغوي

اأحمد �سعبان
 رئي�س وحدة ال�سبط 
اللغوي للغة العربية

اإدارة الن�سر

�سهرية خ�سريي
رئي�س وحدة  ال�سئون الإدارية

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

حنان عبد الرازق
نائب املدير

hanan.abdelrazek@bibalex.org

جمعة �سعيد
 رئي�س وحدة 
الطباعة الداخلية واخلارجية

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
وحدة الرتجمة واللغات الأجنبية	•
ق�سم اجلرافيك والطباعة	•
وحدة اجلرافيك	•
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اأمين من�سور
نائب املدير
ayman.mansour@bibalex.org

نيفني ال�سادق
رئي�س وحدة امل�سروعات

اإدارة امل�سروعات اخلا�سة

حممد حمدي
م�سرف )رئي�س وحدة(

�سفاء خليفة
 م�سرف البحوث والدرا�سات 
)رئي�س وحدة(

اإدارة املكتبة الفرانكفونية

نازيل فريد 
املدير

nazly.farid@bibalex.org

مروة ال�سحن
)رئي�س ق�سم(

رانيا �سعراوي
)رئي�س ق�سم(

حممود عزت
رئي�س وحدة ذاكرة م�سر املعا�سرة

خالد عزب
املدير
khaled.azab@bibalex.org

�سيماء ال�سريف
رئي�س وحدة 
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ملياء عبد الفتاح
القائم باأعمال رئي�س القطاع ومدير اإدارة 
املكتبات املتخ�س�سة
lamia.abdelfattah@bibalex.org

هند ال�سناوي
رئي�س ق�سم املوازنة

با�سم عو�س اهلل
من�سق  )رئي�س وحدة(

قطاع املكتبات

دينا يو�سف
مكتب الإفال الإقليمي للمكتبات الناطقة باللغة 

العربية وموؤ�س�سات املعلومات )رئي�س وحدة( 

داليا حمادة
نائب املدير
dalia.hamada@bibalex.org

�سريين �سعيد
رئي�س ق�سم مكتبة الن�سء

اإجني عبد القادر
رئي�س ق�سم مكتبة الطفل

اإدارة املكتبات املتخ�س�سة
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رانيا كالوي
رئي�س ق�سم اخلدمات املرجعية
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

منال اأمني
املدير

manal.amin@bibalex.org

اإدارة اخلدمات الفنية للمكتبات

اإميان الوزان
رئي�س وحدة اخلدمات املكتبية والتقييم

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

عمرو حجازي
رئي�س وحدة الكتاب الناطق

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

مروة الغرباوي
رئي�س ق�سم املقتنيات

عمرو عبد املنعم
رئي�س وحدة املعاجلة املادية

عال عمر
رئي�س وحدة الفهر�سة

اأ�سرف �سقر
رئي�س ق�سم خدمات الو�سائط املتعددة
مبكتبة الفنون والو�سائط املتعددة

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
وحدة برامج الطفولة املبكرة	•
وحدة خدمات وبرامج الأطفال	•
وحدة اخلدمات والربامج	•

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
وحدة النظام املتكامل للمكتبات	•
وحدة الهدايا والتبادل	•
وحدة ال�ستالم	•
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اأمنية فتح اهلل
املدير
omnia.fathallah@bibalex.org

اإدارة اخلدمات املعلوماتية

اأمرية حجازي
رئي�س وحدة اخلدمات الإر�سادية

نرمني بهاء الدين
رئي�س وحدة تنمية املقتنيات

داليا ي�سري
 من�سق برامج توجيه املتخ�س�سني 

)رئي�س وحدة(

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

رانيا ح�سني
رئي�س ق�سم البحوث

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

فالريي عاطف
رئي�س وحدة البحوث

حممد اجلوهري
رئي�س وحدة التعليم امل�ستمر

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
وحدة خدمات املواقع الإلكرتونية للمكتبات	•
وحدة البحوث الببليوجرافية	•
وحدة برامج توجية املتخ�س�سني	•
وحدة التوا�سل التعليمي	•
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منار بدر
املدير
manar.badr@bibalex.org

رحاب عوف
املدير

rehab.ouf@bibalex.org

�سريين عيد
رئي�س وحدة

اإدارة املعايري الببليوجرافية العربية

اإميان الن�سوقاتي
رئي�س وحدة اأوعية املعلومات الإلكرتونية

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

نرمني غايل
رئي�س ق�سم خدمات الإتاحة

اأحمد حجاج
رئي�س وحدة مكتبة الإيداع

غادة العبادي
رئي�س وحدة اخلدمات املرجعية

اإدارة املكتبة الرئي�سية

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
ق�سم خدمات املكتبة الرئي�سية	•
مكتبة اخلرائط	•
وحدة خدمات تو�سيل امل�ستندات	•
وحدة الع�سويات	•
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يحيى حليم زكي
رئي�س القطاع
yehia.zaky@bibalex.org

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

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

بدرية حممد �سري
املدير

badrya.serry@bibalex.org

جالل رفاعي
من�سق )رئي�س ق�سم(

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

حممد مهينة
رئي�س وحدة نظم املعلومات اجلغرافية وقواعد 
البيانات

متحف الآثارمركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط

قطاع ال�سئون الأكادميية والثقافية

حممد ع�سام
من�سق )رئي�س ق�سم(
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�سريف حميي الدين
املدير
sherif.mohieeldin@bibalex.org

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

فاطمة هنداوي
رئي�س وحدة اأمناء ومر�سدي املتاحف

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

حممد �سامي
رئي�س وحدة امل�سروعات الفنية

نان�سي ممدوح
رئي�س وحدة املقتنيات الفنية

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

اأمرية العي�سوي
كوليت فريجرئي�س وحدة املعار�س املوؤقتة

رئي�س وحدة مدر�سة الفنون

رمي قا�سم
رئي�س وحدة الربجمة

حممد طه
رئي�س وحدة التجهيزات الفنية

نهى راغب
رئي�س وحدة اإبداعات الطفل والن�سء

مركز الفنون

ا: ي�سم املركز اأي�سً
ق�سم برامج التوا�سل والتنمية	•
ق�سم املعار�ض املوؤقتة	•



109 مكتبة الإ�سكندرية الإدارة

اأحمد من�سور
نائب املدير
ahmed.mansour@bibalex.org

حممد الفحام
املدير

mohamed.elfaham@bibalex.org

اأمنية دروي�س
نائب املدير

omneya.darwish@bibalex.org

مركز درا�سات ال�سالم والدميقراطية

�ساهيناز احلناوي
اأخ�سائي )رئي�س وحدة(

عزة عزت
رئي�س وحدة الن�سر والبحوث

اأ�سماء �سليمان
رئي�س ق�سم الأن�سطة العلمية

مروة عبد الر�سول
رئي�س وحدة الأن�سطة العلمية

مروة الوكيل
رئي�س وحدة موؤمتر البيوفيجن

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

هبة مرام
رئي�س وحدة �سبكات الت�سال واملكاتب 

الإقليمية

مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة مركز اخلطوط

ا: ي�سم املركز اأي�سً
وحدة اللغة امل�سرية القدمية	•
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اإجالل بهجت
نائب املدير
eglal.bahgat@bibalex.org

هالة بركات
نائب املدير

hala.barakat@bibalex.org

اأمين خوري
نائب املدير
ayman.khoury@bibalex.org

حممد فاروق
نائب املدير

mohamed.farouk@bibalex.org

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

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

مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي

يا�سمني عبد النور
ملك وهبةرئي�س ق�سم الرتاث غري امللمو�س

رئي�س ق�سم الرتاث امللمو�س

طارق احل�سري
رئي�س ق�سم ال�سئون املالية والعالقات العامة

ر�سا اأحمد
رئي�س ق�سم ال�سئون الإدارية
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�سعد يو�سف
رئي�س ق�سم التوثيق ال�سمعي والب�سري

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

�سريف فرحات
رئي�س ق�سم التدريب

�سريين ال�سوربجي
رئي�س وحدة مراقبة اجلودة

�سانع عمرو
رئي�س وحدة التنقالت

هناء رفعت
رئي�س وحدة العمارة والعمران يف القرنني 

التا�سع ع�سر والع�سرين

حممد نبيل
رئي�س ق�سم البحوث والتنمية

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

حممد علي
رئي�س ق�سم الدعم الفني والتنمية

معتز حممود
رئي�س ق�سم الرتكيبات

�سيد دروي�س
رئي�س وحدة املخطوطات

اإميان ال�سابوري
رئي�س وحدة موقع م�سر اخلالدة

كرمي حممود
رئي�س وحدة ت�سميمات اجلرافيك

مي رموز
رئي�س وحدة الإعالم والت�سالت
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حممد م�سطفى
رئي�س وحدة �سوؤن العاملني

هبة الرافعي
املدير

heba.elrafey@bibalex.org

�سامح فوزي
نائب املدير

sameh.fawzy@bibalex.org

عائ�سة الغزاوى
رئي�س وحدة الرتاث الفرعوين

اإ�سراء عدلن
رئي�س اأن�سطة امللتقى الإلكرتونى وال�سباب 

�سروق طلعت
رئي�س ق�سم املعار�س املوؤقتة

منتدى احلوار

نازك الوكيل
 رئي�س وحدة اللجان ال�ست�سارية 

و امل�سروعات اخلا�سة )رئي�س ق�سم(

نريوز رزق
)رئي�س وحدة(

مي احلناوي
رئي�س وحدة امل�ست�سارين

اإينا�س عبد اللطيف
من�سق )رئي�س وحدة(

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
وحدة منتدى احلوار	•
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�سحر حمودة
نائب املدير
sahar.hamouda@bibalex.org

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�سئون الإدارية

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

حممد م�سطفى
رئي�س ق�سم امليكروفيلم

مركز ومتحف املخطوطات

مركز الإ�سكندرية للدرا�سات الهلين�ستية
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�سريف م�سري
رئي�س وحدة اأر�سيف امليكروفيلم وخدمات 

البحوث

اأحمد مو�سى
رئي�س ق�سم الرتميم

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

�سريين حممود
رئي�س ق�سم الكتب النادرة واملجموعات 
املتخ�س�سة

جيهان حفيلة
رئي�س وحدة الكتب النادرة

عادل ب�سيوين
رئي�س وحدة املعاجلة الآلية

نهى العمراوي
رئي�س وحدة الت�سوير والتبادل اخلارجي

ا: ي�سم املركز اأي�سً
ق�سم ن�سر الرتاث	•
ق�سم الرتجمة املتخ�س�سة والأن�سطة الأكادميية	•
ق�سم العر�ض املتحفي اجلرافيكي	•
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هدى امليقاتي
املدير
hoda.elmikaty@bibalex.org

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

حممد ال�سيد �سعبان
 نائب املدير/املديرم�سروع

 املركز التعليمي بحديقة الأ�سرة )القاهرة(
mohamed.elsayed@bibalex.org

دولت عمر
رئي�س ق�سم م�سروع املركز التعليمي بحديقة 

الأ�سرة )القاهرة(

اأحمد فهيم
رئي�س وحدة م�سروع املركز التعليمي بحديقة 

الأ�سرة )القاهرة( 

عمر فكري
رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية

حممد اإبراهيم
رئي�س وحدة عرو�س وبرامج القبة ال�سماوية

هناء ح�سني
رئي�س وحدة الربامج والفعاليات

نرمني توما
رئي�س وحدة املوارد

رمي �سربي
رئي�س وحدة الت�سميم وت�سنيع التجارب

مركز القبة ال�سماوية العلمي

ماي�سة عزب
رئي�س وحدة املطبوعات التعليمية

ا: ت�سم هذه الإدارة اأي�سً
ق�سم الربامج واملعار�ض التعليمية	•
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يحيى من�صور
رئي�س القطاع
yahia.mansour@bibalex.org

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

�صريف عمار
نائب رئي�س القطاع

sherif.ammar@bibalex.org

اآالء عبد العزيز قا�صم
رئي�س وحدة ال�صكرتارية املالية

قطاع ال�صئون املالية واالإدارية
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حم�صن  �صافعي
املدير
mohsen.shafie@bibalex.org

حممد متويل
نائب املدير
mohamed.metwaly@bibalex.org

اأحمد جابر
رئي�س ق�صم احل�صابات احلكومية

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

هدير ح�صني
رئي�س وحدة ال�صجالت وال�صطب

جمال قمر
م�صرف )رئي�س وحدة(

حممود ع�صكر
رئي�س ق�صم اخلزينة

حممد احللواين
م�صرف )رئي�س وحدة(

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

اإميان وهدان
رئي�س وحدة التعيينات والتنقالت

عبري جمدي
رئي�س وحدة ال�صجالت

رانيا ن�صار
رئي�س وحدة املتابعة
)م�صئول �صئون العاملني(

�صارة املكاوي
رئي�س وحدة املتابعة والتقييم

فيوليت فيليب
رئي�س وحدة التدريب

مروة الدفراوي 
رئي�س وحدة اخلدمات

�صيماء الديب
رئي�س وحدة اال�صتحقاقات 

اإدارة �صئون العاملني

ا: ت�صم هذه االإدارة اأي�صً
ق�سم املزايا والأجور	•
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ميادة وا�صف
نائب املدير
mayada.wassef@bibalex.org

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

اأمنية عبد التواب
رئي�س ق�صم ال�صفر والتنقالت

حممد مبارك
رئي�س ق�صم امل�صرتيات والتخلي�س اجلمركي

جيهان عمرو
رئي�س وحدة امل�صرتيات

ح�صن رجب
رئي�س التخلي�س اجلمركي

مها الكرميي
رئي�س وحدة املرا�صالت واالأر�صيف

اإجني جاد
رئي�س ق�صم املبيعات

رم�صان اأحمد
رئي�س وحدة التنقالت

هناء م�صطفى
رئي�س وحدة ال�صفر

اإدارة ال�صئون االإدارية
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ح�صن ريحان
نائب املدير
hassan.rihan@bibalex.org

جا�صر �صلبي
نائب املدير
gasser.shalabi@bibalex.org

حممد عطوة
نائب املدير

mohamed.attwa@bibalex.org

طلعت بدوي
نائب املدير

talaat.badawy@bibalex.org

اأمل �صليمان
رئي�س وحدة اال�صتقبال

�صريين ال�صاوي
م�صاعد نائب املدير )رئي�س ق�صم(

االإدارة الهند�صية

رحاب ميتو
رئي�س ق�صم املخازن والرقابة على املخزون

يا�صر يو�صف
رئي�س وحدة اجلرد

ا: ت�صم هذه االإدارة اأي�صً
وحدة املبيعات	•
وحدة التوزيع ومعار�ض الكتب	•
ق�سم الإدارة العامة	•
وحدة خدمات بوفيه داخلية	•
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عيد زيدان
رئي�س ق�صم اخلدمات الفندقية ومكافحة 
االآفات

لواء الدين حجازي
رئي�س ق�صم ال�صوتيات واملرئيات

اأحمد خمي�س
رئي�س وحدة الزراعة ونباتات الزينة
)رئي�س ق�صم(

اأحمد العدوي
مدير م�صروع
)رئي�س ق�صم(

وليد زكريا
اأخ�صائي ال�صالمة وال�صحة املهنية
)رئي�س ق�صم(

عاطف ميالد
رئي�س وحدة االأعمال املدنية

حممد الدا�صر
رئي�س وحدة االأعمال املعمارية

�صماح راغب
رئي�س ق�صم مراقبة االأعمال

اإميان وهبة
رئي�س وحدة التخطيط

�صهرية عالم
رئي�س وحدة الرقابة على املواد واملخزون

خالد نوفل
رئي�س ق�صم االأعمال املدنية واملعمارية
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فاروق ح�صن
رئي�س ق�صم القيا�صات والتحليل

اإ�صالم عبد املح�صن
رئي�س وحدة القيا�صات

اإيهاب حممود
رئي�س وحدة التحليل والدرا�صات

�صارة هاين
رئي�س وحدة امل�صرتيات )مواد( 

�صعيد عي�صى
رئي�س وحدة الكهرباء والطاقة

ه�صام مرت�صى
رئي�س وحدة التيار املنخف�س

فاتن مرزبان
رئي�س وحدة الت�صميم الداخلي واالأثاث

اأمل رم�صان
مهند�س اأول
 )رئي�س وحدة(

هناء �صربا�س
رئي�س وحدة النجارة والت�صنيع

حممد فراج
رئي�س ق�صم امليكانيكا والتكييف

حممد الغاي�س
رئي�س وحدة االأعمال الكيميائية

حممد ال�صباغ
رئي�س وحدة مكافحة احلريق
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حممود �صادي
نائب املدير

mahmoud.shady@bibalex.org

خالد �صعيد
رئي�س وحدة

�صالح الدين ثابت
نائب املدير

تامر العوا
رئي�س ق�صم تاأمني املناطق اخلارجية

حممود عبد ال�صالم
رئي�س وحدة تاأمني املناطق اخلارجية

اإدارة االأمن الداخلي

ر�صا �صبندر
رئي�س وحدة التحكم يف االأنظمة االأمنية

عبد القادر حممد
رئي�س وحدة امل�صرتيات )الهند�صية(

حممود عبد احلميد
م�صرف )رئي�س وحدة(
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تامر حممد
رئي�س ق�صم تاأمني املناطق اخلارجية

اإيهاب فهمي
من�صق )رئي�س وحدة(

حممد عبد الفتاح
من�صق )رئي�س وحدة(

حممد عيد
من�صق )رئي�س وحدة(

حممد ها�صم
من�صق )رئي�س وحدة(

وائل �صم�س
من�صق )رئي�س وحدة(

يا�صر عبد الرحمن
من�صق )رئي�س وحدة(

حممود نخيلة
من�صق )رئي�س وحدة(
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نهى عديل
نائب رئي�س القطاع

noha.adly@bibalex.org

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

جمدي ناجي
رئي�س القطاع

rmagdy.nagi@bibalex.org

اأمنية �صامي
رئي�س وحدة

اإ�صالم مر�صي
 مهند�س نظم تاأمني اأول
)رئي�س وحدة(

مرمي ناجي
رئي�س وحدة التوثيق

حممد اللطف
رئي�س وحدة اإدارة النظم 

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

يا�صمني متويل
من�صق )رئي�س وحدة(

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

اإدارة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
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كمال مي�صيل
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

اإجني مر�صي
 مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

اأحمد برهان
رئي�س وحدة االت�صاالت

اأحمد عبد الواحد
رئي�س وحدة الدعم الفني للمواقع اخلارجية

اأمرية عزت
رئي�س وحدة الدعم الفني للموؤمترات 
والو�صائط املتعددة

ب�صمة ال�صيخ
 رئي�س وحدة التدريب
 )تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت(

حممد عبد اللطيف
رئي�س وحدة اخلدمات التقنية

يو�صف ميخائيل
رئي�س ق�صم الربامج وتطوير النظم

هاين �صاوير�س
رئي�س وحدة ت�صميم الويب

اأحمد �صمري
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

با�صم ال�صيد
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

�صارة ال�صوبكي
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

�صمر اأبو ريا 
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

حممد زغلول
رئي�س ق�صم الت�صغيل والدعم الفني
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ر�صدي  كرمي
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

رامي ر�صدي
رئي�س ق�صم املعمل الرقمي 

هاين ال�صاوي
رئي�س وحدة امل�صح ال�صوئي واملعاجلة

اأحمد برغوث
مدير م�صروع )رئي�س وحدة(

يو�صف الدكر
�صامح االأن�صاريمدير م�صروع )رئي�س وحدة(

اأخ�صائي اأول )رئي�س وحدة(

داليا النقيب
رئي�س وحدة التمييز ال�صوئي للحروف 

�صامح غزال
رئي�س وحدة ال�صئون االإدارية

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

حممد ال�صامي
رئي�س وحدة  �صمان اجلودة

املعهد الدويل للدرا�صات املعلوماتية
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�صريف ريا�س
نائب رئي�س القطاع

sherif.riad@bibalex.org

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

�صريين جعفر
املدير

sherine.gaafar@bibalex.org

حممد عالم
نائب املدير

mohammed.allam@bibalex.org

يا�صمني �صمري
نائب املدير

yasmine.samir@bibalex.org

حنان الركاد
من�صق )رئي�س وحدة(

قطاع العالقات اخلارجية

�صريف علي�س
 رئي�س وحدة 
االت�صاالت واملرا�صم

اإدارة الزيارات والقاعاتاإدارة العالقات العامة واالت�صاالت الدولية

ا: ت�صم هذه االإدارة اأي�صً
وحدة التن�سيق واملتابعة	•
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رحاب �صربي
م�صرف )رئي�س وحدة(

داليا القباين
رئي�س وحدة اجلوالت االإر�صادية باللغة الفرن�صية

حممد ال�صغري
رئي�س وحدة اجلوالت االإر�صادية باللغة العربية

يا�صمني رم�صان
م�صرف )رئي�س وحدة(

نورهان م�صطفى
رئي�س ق�صم اال�صتقبال

اأحمد يا�صني
رئي�س وحدة الت�صويق

مروة مهدي
رئي�س وحدة اإعداد القاعات

رحاب عز الدين
رئي�س وحدة االإ�صراف واملتابعة

ر�صوى االأمري
 رئي�س وحدة ال�صئون االإدارية والربامج

)رئي�س ق�صم(
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اأمين ال�صربيني
رئي�س وحدة التحرير ال�صحفي

خالد عزب
املدير
khaled.azab@bibalex.org

اإدارة االإعالم

دينا اأبو العال
املدير

dina.aboulela@bibalex.org

اإدارة االأ�صتوديو

حممد مط�س
رئي�س وحدة  املركز ال�صحفي

منى حلمي
رئي�س وحدة  املعار�س واملطبوعات

حممد زايد
رئي�س ق�صم الت�صغيل

منى ن�صر
من�صق )رئي�س وحدة(

رانيا عمارة
رئي�س وحدة االأر�صيف  )اإعالم(

ا: ت�صم هذه االإدارة اأي�صً
ق�سم الإنتاج	•



علي ماهر م�صت�صارو مدير املكتبة
ليلى عبد الهادي

حممد كمال الدين
حممد عمارة

حم�صن يو�صف
�صالح اجلوهري

�صالح �صليمان

م�صت�صارو القطاعات/ املراكز/ االإدارات

حممد جنم مركز درا�صات االإ�صكندرية وح�صارة البحر املتو�صط

اأحمد عبد الغنى مركز الفنون
م�صطفى الرزاز

راجح داود
�صمري فريد

عزة اخلوىل مركز درا�صات ال�صالم والدميقراطية
مها معاذ

اأحمد احل�صري مركز توثيق الرتاث احل�صاري والطبيعي
اأ�صرف عطية
�صادي الطيار

فاطمة �صوقي
في�صل عبد احلليم

اإيزي�س جرباوي
اإيرينا �صربينجل
مها �صفي الدين
ماي�صة م�صطفى

مك�صيمو�س االأنطوين
بول جيداي

رمي بهجت

عماد �صيام منتدى احلوار
قدري حفني

ناجي اأن�س االإدارة املالية

عادل عزب امل�صت�صار العام
حممد نعمان

نبيل ر�صا قطاع املكتبات
م�صطفى العبادي

�صادية ال�صو�صي

ح�صام عبد القادر اإدارة االإعالم





3
ملف خا�ص عن مكتبة الإ�سكندرية والثورة 

كانت حلظة جميدة، حني اأظهر �شبابنا تقديرهم للمكتبة وخلدماتها املتعددة. وهذا امللف اخلا�ص – والذي 
ميثل اجلزء الثالث من التقرير – ي�شرح كيف �شمدت املكتبة اأثناء الثورة يف م�شر، وكيف تقوم بعملها يف خ�شم 

ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت العاملية.
وي�شمل هذا امللف اأربع وثائق:

yyثمانية ع�شر يوًما هزت العامل - ُن�شرت يف االأ�شا�ص على موقعنا االإلكرتوين
yyحتية لل�شباب امل�شري الرائع - ُن�شرت يف االأ�شا�ص على موقعنا االإلكرتوين
yy 2011 يف عني االإع�شار – مقال ُن�شر يف جملة »التعلم مدى احلياة يف اأوروبا« يف يوليو
yy2011 و�شف موجز لربنامج املكتبة لتوثيق ثورة 25 يناير





لكل اأ�شدقائنا حول العامل:
اأ�شكركم على ر�شائل الدعم واملوؤازرة الكثية التي تلقيُتها خالل االأ�شبوعني االأخيين. وحتيًة ل�شباب م�شر الرائع الذي َغيرَّ م�شار التاريخ 
باملظاهرات ال�شلمية. فلم توظف قوة الال عنف اأبًدا الأهداف اأف�شل من املزيد من احلريات، واملزيد من العدالة واإر�شاء االأ�ش�ص لغٍد اأف�شل. وبف�شل 
وا كل التوقعات وانت�شروا. وتنتمي ثورة 25 يناير امل�شرية اليوم اإىل كتب التاريخ. فهي ف�شل مبهر يف الق�شة  القوة االأدبية لتاآزرهم ونبل هدفهم، حتدرَّ

امل�شتمرة لل�شراع لتحقيق الكرامة االإن�شانية وقيم اإن�شانيتنا امل�شرتكة.

يف هذه االأيام الثمانية ع�شرة التي هزت العامل، اجتمع الرجال والن�شاء وال�شباب وال�شيوخ وامل�شلمون وامل�شيحيون واالأغنياء والفقراء كما مل 
يجتمعوا من قبل. ومل يرفع اجلي�ص �شالًحا يف وجه اأيٍّ من ماليني املتظاهرين. فاختلطوا جميًعا واأظهروا العزمية احلقيقية لل�شعب. فاأعادوا تعريف 
معنى العظمة امل�شرية. وخالل اأيام ال�شراع الطويلة هذه، كانت ال�شرطة اإما مهاجمة للمتظاهرين اأو خمتفية متاًما عن ال�شاحة، ورغم هذا مل تكن 
هناك حادثة واحدة الإحراق كنائ�ص، فبالفعل راأينا م�شيحيني وم�شلمني ُي�شلُّون باالآالف يف ميدان التحرير، كلٌّ منهم يحمي ويحرتم االآخر. مئات 
ن اجليان جلانًا  ل اأي حادث حتر�ص واحد. فتكفل املتطوعون باحلماية والنظام، وكورَّ االآالف من ال�شباب وال�شابات تظاهروا الأيام مت�شلة ومل ُي�شجرَّ
�شعبية حلماية املنازل واالأ�شر من البلطجية واملجرمني الذين هاجموا البيوت ونهبوا املباين العامة، كما قدم ال�شباب اخلدمات العامة عن طريق 
امل�شاركة كما مل يحدث من قبل. واأ�شبحت االأحياء اأكرث من جمرد اأماكن؛ اأ�شبحت جمتمعات مرة اأخرى. وقد حمى املتظاهرون املوؤ�ش�شات 

الثقافية مثل املتحف امل�شري ومكتبة االإ�شكندرية التي اعتربوها ِملًكا لهم. 

واليوم، يحتفل ال�شعب كله بتنحي الرئي�ص مبارك وبداية عهد جديد. ولكن الطريق �شيكون �شعًبا. يجب اأن ن�شمن اأن تتحول حلظة الن�شوة 
ة. وبعد املظاهرات، واملعارك  والتاآزر هذه التي خلقتها ثورة �شباب 25 يناير اإىل موؤ�ش�شات وقوانني �شتكون هي ال�شامن احلقيقي للدميقراطية احلقرَّ
ال�شوابط  لتكوين  وقوانني جديدة  قادة جدد  واختيار  موؤ�ش�شات جديدة،  ت�شكيل  وهو  االأهمية  بنف�ص  هو  مبا  القيام  علينا  يتحتم  واالحتفاالت، 

احلكيمة التي جتعل النا�ص اأحراًرا.

وثقتي يف �شباب م�شر ال حدود لها، فاالآن هو فجر يوم جديد.

اإ�شماعيل �شراج الدين

مدير مكتبة االإ�شكندرية

ثمانية ع�سر يوًما هزت العامل





اإىل �شباب م�شر العظيم، قادة ثورة 25 يناير 2011 امل�شرية. اأحييكم على...

نبل اأرواحكم

حيوية �شبابكم

كفاءة عالقاتكم

مثاليتكم الطاهرة

واإخال�شكم الإن�شانيتنا امل�شرتكة.

يظهر يف االأفق اأمل يف تخطي حتديات حالة االنتقال التي تنتظرنا، ال�شتكمال الثورة التي بداأمتوها ولبناء م�شر اأف�شل بف�شل ما قمتم به.

ويكمن �شر جناحكم يف ثبات ِقَيمكم، ولي�ص فقط يف معارف معينة اكت�شبتموها. فقد تعلمتم اأن تتعلموا، واالأهم من ذلك، تعلمتم امل�شاركة 
االإيجابية.

اإًذا فا�شتغلوا مهاراتكم وقوة َتخيُّلكم واإ�شراركم على خلق م�شر اأف�شل وعامل اأف�شل للجميع. وكما نحرتم ذكرى من ماتوا، نحيي ت�شحية 
من اأ�شابوا ونحتفي باإ�شرار من ُيكملون الطريق، فلنخلق م�شر جديدة يحدوها االأمل يف جمتمع اإيجابي يكون فيه كما تقول الكلمات اخلالدة:

ال �شيا�شة بدون مبادئ

وال ثروة بدون عمل

وال جتارة بدون اأخالق

وال متعة بدون �شمي

وال تعليم بدون �شخ�شية

وال علم بدون اإن�شانية

ُحلم تقا�ص فيه عظمة النا�ص بجودة حياة املواطنني االأفقر بينهم، ولي�ص بحجم جيو�شهم اأو �شخامة مبانيهم.

نعم! لقد غيمت م�شر لالأبد، واالآن �شنحذو حذوكم ونن�شم اإليكم لبناء م�شر اجلديدة.

اأ�شدقائي،

�ُشميتم اأبناء االإنرتنت، اأو جيل الفي�شبوك، ولكنكم اأكرث من ذلك. فاأنتم طليعة الثورة العاملية العظيمة يف القرن احلادي والع�شرين.   
روا فيمن مل يولد بعد، وتذكروا املن�شيني،  فا�شتمروا يف طريق حياتكم، واخلقوا عاملًا اأف�شل الأنف�شكم ولالآخرين. قودوا و�شيتبعكم اجلميع. فكِّ

�شني، وباإجنازاتكم من اليوم اأر�شوا القواعد لغٍد اأف�شل. بوا امل�شتبعدين، ومدوا اأيديكم للمهمرَّ وامنحوا االأمل لليائ�شني، وقرِّ

اأ�شكركم. اأ�شكركم من اأعماق قلبي.

اإ�شماعيل �شراج الدين

مدير مكتبة االإ�شكندرية

حتية ل�سباب م�سر العظيم





مكتبة الإ�سكندرية والثورات امل�سرية والعاملية

)اأ( اإعادة بعث مكتبة الإ�سكندرية
ولدت مكتبة االإ�شكندرية من جديد يف اأكتوبر 2002 لت�شرتد مكانتها التي تبوؤاأتها مكتبة االإ�شكندرية القدمية يف قدمي الزمان، واأ�شبح ا�شم 
املكتبة مرادًفا لقيم التعددية وحرية التعبي وتعزيز متكني ال�شباب وامل�شاواة بني اجلن�شني. واملكتبة اأكرث من جمرد مبنى كبي ومبهر، فهي اأي�ًشا 
ع �شخم ي�شم 19 متحًفا ومعر�ًشا دائًما، وت�شعة معاهد بحثية، وقبة �شماوية، وقاعة ا�شتك�شافات، واأربعة معار�ص فنية، ومركز موؤمترات ي�شع  جُممرَّ
اآالف احلا�شرين، و�شت مكتبات متخ�ش�شة، ومكتبة كبية. وتهدف املكتبة الأن تكون مركًزا لالمتياز يف اإنتاج ون�شر املعرفة. وقد حددت املكتبة 

لنف�شها اأربعة اأهداف رئي�شية، وهي اأن تكون:

yy.نافذة العامل على م�شر
yy.ونافذة م�شر على العامل
yy.اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�شر الرقمي
yy.مركًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�شارات

ولدت رقمية
ولكن مكتبة االإ�شكندرية هي اأي�ًشا اأحد اأعظم املكتبات التي ولدت رقمية. فهي ابنة هذا القرن االأول من االألفية الثالثة وبهذا نحت�شن 
، فمن البداية اأكدنا اأن  التكنولوجيا الرقمية اجلديدة من البداية مدركني اأن هذا �شيعطي ميزة لهذه الن�شخة اجلديدة للمكتبة العريقة. ومن َثمرَّ
واملوارد  البيانات  قواعد  اإىل  باالإ�شافة  اأي�ًشا  االإلكرتونية  الكتب  والعديد من  املطبوعة  الكتب  العديد من  ولها  بطريقة مزدوجة،  �شتعمل  املكتبة 
البانوراما احل�شارية )نظام و�شائط متعددة  اإىل  باالإ�شافة  اآيل يف قاعات ومكاتب املكتبة  اأكرث من 3300 جهاز حا�شب  ينت�شر  اأي�ًشا.  االإلكرتونية 
تفاعلي ُيعر�ص على ت�شع �شا�شات وحا�شل على براءة اخرتاع( والفي�شتا )التفاعل االفرتا�شي يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا(، واحلا�شب االآيل 
واآالف �شاعات  الرقمية،  الن�شو�ص  والتي حتتوي على مليارات �شفحات  االإنرتنت خارج كاليفورنيا  الوحيدة الأر�شيف  والن�شخة  ال�شرعة،  فائق 

االأفالم الرقمية والفيديو.

ا يف العديد من امل�شروعات امل�شرتكة مع موؤ�ش�شات مثل االأكادميية الوطنية  يف اأقل من �شنتني، جنحت مكتبة االإ�شكندرية يف اأن ُتعد �شريًكا هامًّ
للعلوم بالواليات املتحدة االأمريكية، واالأكادميية الفرن�شية للعلوم، واجلامعات البارزة العديدة التي ت�شارك ب�شورة روتينية يف موؤمترات و�شال�شل 

حما�شرات املكتبة التي ُتعد باملئات.

مكتبة االإ�شكندرية موؤ�ش�شة ذات مكانة هامة رغم �شغر عمرها. فهي حتتوي على حوايل 1,4 مليون كتاب، واأ�شبحت املكتبة بف�شل االإهداء 
الفرن�شي املكون من 500,000 كتاب رابع اأكرب مكتبة فرانكفونية خارج فرن�شا.

من ال�شعب ت�شور اأن عمر املكتبة ال يزيد عن ثمان �شنوات! فقد اأ�شبحت وبال منازع منارة القيم االإن�شانية يف م�شر واملنطقة. ومنذ افتتاحها، 
تلقت املكتبة موؤيدي ومعار�شي نظام مبارك، وحتت�شن اليوم املناظرات املفتوحة واملناق�شات واملحاورات يف ال�شاحة امل�شرية ال�شريعة التطور. فهي 
مركز للعديد من االأن�شطة، وهي اأي�ًشا مكان االجتماع الرائد والر�شمي لبع�ص جماالت العلوم، فتقيم املكتبة موؤمتر بيوفيجن االإ�شكندرية الذي 

ا بالتناوب مع بيوفيجن ليون بفرن�شا. ويتناول هذا املوؤمتر علوم احلياة والبيئة ب�شفة خا�شة. يقام �شنويًّ

يف عني الإع�سار
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يف عام 2003، كان متو�شط اأعمار العاملني باملكتبة 30 عاًما، وتقيم اإدارة املكتبة ال�شابة واملتوازنة من حيث النوع حوايل 700 حدث ثقايف يف 
ع الكبي واملبهر، وت�شتقبل حوايل مليون واأربعمائة األف زائر و�شتمائة األف قارئ زائر كل عام. ويقوم 450 مليون زائر بالدخول على موقعنا  هذا املجمرَّ
االإلكرتوين كل عام، وت�شرتك املكتبة يف بع�ص اأ�شخم واأهم امل�شروعات الرقمية يف العامل، منها املكتبة الرقمية العاملية)1(، ومو�شوعة احلياة)2(، ولغة 

ال�شبكات العاملية)3(.

)ب( خلق التيارات العميقة

مكتبة الإ�سكندرية وال�سعي نحو الإ�سالح
بعد اأقل من 18 �شهًرا من افتتاحها، كانت املكتبة بالفعل قد بداأت يف ا�شتقبال فعاليات م�شرية وعربية منادية باإ�شالح االأنظمة ال�شيا�شية 
واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية يف م�شر والعامل العربي؛ كان اأبرزها الدعوة املدوية الإ�شدار اإعالن االإ�شكندرية يف مار�ص 2004، واأ�شبحت 
املكتبة منارة لن�شر لهذه االأفكار بني الكثي من ال�شباب. وينادي اإعالن االإ�شكندرية باالإ�شالح ال�شيا�شي واالقت�شادي واالجتماعي والثقايف، 

وقامت اأكرث من 160 �شخ�شية عربية بارزة من 18 دولة عربية بتوقيعه، واأ�شبحت بذلك عالمة هامة يف النداء باالإ�شالح يف العامل العربي.

ن االأفكار من مد جذورها  ولكننا تفادينا الن�شاط ال�شيا�شي ال�شريح من اأجل تبني ما اأ�شميناه التيارات العميقة للفكر االجتماعي التي مُتكِّ
يف املجتمع. فقد عملنا وال زلنا نعمل بال كلل ملحاربة التع�شب االأعمى والتطرف واخلوف من االآخر والتعتيم، ويف نف�ص الوقت عززنا قيم حقوق 
االإن�شان وامل�شاواة بني الرجل واملراأة والتعددية والعقالنية واحلوار والتفاهم. وهذه هي التيارات العميقة التي تغذي قيم املجتمع العربي الهامة 
ب�شورة عامة واملجتمع امل�شري ب�شورة خا�شة، ونحن نعمل مع ال�شباب ب�شفة خا�شة. وعندما اأنظر للمجتمعات املحلية والقومية واالإقليمية والعاملية، 
يذهلني الفرق بني نوعني من القوى التي توؤثر على االأن�شطة واالأحداث. فهناك القوى التي حتتل العناوين الرئي�شية، وت�شبح م�شدر مناق�شات 
حادة والتي لها القدرة على خلق م�شارات مهنية واإنهائها. وهي بال �شك مهمة ولكنها تفتقر قوة اال�شتمرارية، كما تفتقر التاأثي الباقي الذي تعتمد 
عليه التغييات املجتمعية احلقيقية. والنوع االآخر من القوى يف التيارات العميقة التي توؤثر على القيم املجتمعية التي يبدو التغيي ال�شلوكي فيها 
غي ملحوظ يف مرحلة ما ثم يتحول ما كان م�شتحياًل اإىل اأمر عادي بني ليلة و�شحاها. وتتفاعل هذه التيارات العميقة مع التكنولوجيا املزدهرة 

للمبادرة باإحداث تغييات عميقة.

وقد �شبهت هذين النوعني من القوى بالرياح التي تهب على �شطح املحيط والتيارات العميقة التي حترك كميات هائلة من املياه مثل تيار 
اخلليج يف االأطلنطي اأو تاأثيات »اإل نينو« يف املحيط الهادي. وال ن�شعر بهذه التيارات العميقة اأو نراها ب�شهولة، اإال اأن لها تاأثًيا كبًيا على حياتنا 
ا وميكنها الو�شول لقوة االإع�شار، كما ميكنها تدمي واإغراق �شفن وب�شر  حتى اإنها توؤثر على املناخ. ويف نف�ص الوقت، فالعوا�شف ال�شطحية هامة جدًّ
وتدمي اأمالك ُتقدر باملليارات. اإال اأن كل العلماء يتفقون على اأن التغييات يف التيارات العميقة اأكرث اأهمية بكثي حتى واإن ا�شتغرق قيا�شها 

�شنوات.

اإن الت�شابه مع الثورة ال�شيا�شية وا�شح. فالتيارات العميقة هي التي لها االأثر الباقي؛ فعلى م�شتوى التيارات العميقة ت�شعى مكتبة االإ�شكندرية – متاًما 
كمكتبة االإ�شكندرية القدمية – للتاأثي على م�شر والعامل العربي والو�شول من خاللهم للعامل االإ�شالمي. اإن تنظيم مناظرة بني املر�شحني ال�شيا�شيني 
ا كبًيا اإال اأن هذه املناظرة لن يكون لها تاأثي دائم كاملناق�شات الفكرية املعنية باالإ�شالح الد�شتوري اأو حتى اإعداد جمتمع  قد يكون حدًثا تلفزيونيًّ

هي م�شروع دويل اأطلقته مكتبة الكوجنر�ص االأمريكية ودعمته اليون�شكو، وتعيد املكتبة من خالله جتميع اأف�شل االأمثلة على الثقافة العاملية وي�شرتك فيها العديد من املكتبيني   )1(
حول العامل.

م�شروع �شخم يقوم بتن�شيقه بع�ص اأعظم متاحف التاريخ الطبيعي يف العامل، وي�شعى امل�شروع لتقدمي �شفحة رئي�شية واحدة لكل من الـ1,9 مليون نوع املوجودين يف العامل   )2(
مع دعم ال�شفحات بروابط ملكتبة تراث التنوع احليوي )BHL( والتي �شت�شم حوايل 300 – 600 مليون �شفحة من الن�شو�ص العلمية املعنية بالتنوع احليوي من 18 مكتبة 

دولية. انظر www.eol.org. ومكتبة االإ�شكندرية ع�شو باملجل�ص التنفيذي لهذا امل�شروع امل�شرتك ال�شخم.
نظام لغة ال�شبكات العاملية هو برنامج �شخم اأطلقته جامعة االأمم املتحدة، ون�شقه فريق يف جنيف. ولغة ال�شبكات العاملية هي نظام ترجمة اآلية معتِمدة على القواعد وت�شتخدم   )3(

َمركز لرتجمة كل اللغات من خالله: لغة �شبكات رقمية عاملية ت�شمح مب�شاركة اللغات ال�شغية. ومكتبة االإ�شكندرية م�شئولة عن اللغة العربية يف هذا امل�شروع. 
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خرباء للنظر يف مناهج مادتي العلوم والريا�شيات للمدار�ص ومراجعتها، واقرتاح اإ�شالحات يف النظام التعليمي وتغيي بنية االأولويات اخلا�شة 
بربنامج البحث العلمي القومي، وهذا جمرد مثال على املو�شوعات التي نتناولها دائًما. ففي النهاية، نحن نحارب من اأجل القيم االإن�شانية التي 
يجب اأن ميتلكها اأي جمتمع دميقراطي وحديث بحق. وما هذه اإال بع�ص مكونات التيارات العميقة، والتاأثي على هذه التيارات هو ما ت�شعى اإليه 
بالعقالنية والت�شامح واالنفتاح واحلوار  مكتبة االإ�شكندرية. ونحن لهذا حمتجزون يف معركة لقلوب وعقول جيل من �شباب امل�شريني، منادين 

والفهم يف مواجهة التعتيم والتطرف واخلوف املر�شي من االآخر.

ومع ذلك، فقد ا�شتكى الكثيون من اأن هذه االجتماعات واملحا�شرات واملنتديات والفعاليات الالنهائية ال ينتج عنها اأي �شيء. ولكن 
ثقتنا يف ال�شباب ثابتة ال تتزعزع، فقد كانوا هم بالتاأكيد من ك�شفوا عن القوة الكامنة يف ال�شعب امل�شري خالل االأحداث التاريخية ليناير 2011.

الثورة امل�سرية والربيع العربي
ة ل�شباب م�شر، الذين غيوا م�شار التاريخ خالل 18 يوًما من التظاهرات ال�شلمية. فلم ُت�شتَغّل من قبل القوة االأخالقية لال عنف بكفاءة  َفَتحيرَّ
اأكرث لتحقيق املزيد من احلرية والعدالة والإر�شاء اأ�ش�ص غد اأف�شل. وبقوة ت�شامنهم االأخالقي، ونبل هدفهم قاموا بتحدي كل التوقعات وانت�شروا.

يف الثمانية ع�شر يوًما التي هزت العامل، احتد الرجال والن�شاء وال�شباب والكبار وامل�شلمون وامل�شيحيون واالأغنياء والفقراء مًعا كما مل يفعلوا 
من قبل. ومل يرفع اجلي�ص يًدا يف وجه اأي من املتظاهرين. فاحتدوا جميًعا، وظهرت همة ال�شعب احلقيقية. فاأعادوا تعريف معنى العظمة امل�شرية. 
فاأثناء اأيام املعارك الطويلة، كانت ال�شرطة اإما واقفة يف مواجهة املتظاهرين، اأو غائبة متاًما عن ال�شاحة، ومع هذا مل تكن هناك حادثة واحدة حلرق 
كنائ�ص. فقد راأينا امل�شلمني وامل�شيحيني ي�شلون باالآالف يف ميدان التحرير، كل منهم حمرِتًما لالآخر. وقد تظاهر مئات االآالف من الرجال والن�شاء 
اأهلية حلماية  لت�شكيل جلان حرا�شة  مًعا  وا�شرتك اجليان  والنظام،  االأمن  بتاأمني  املتطوعون  فقام  الأيام متوا�شلة، ومل تظهر حالة حتر�ص واحدة. 
منازلهم واأ�شرهم من البلطجية واالأ�شرار الذين حاولوا مهاجمة املنازل و�شرقة املباين العامة، ولتقدمي خدمات عامة عن طريق م�شاركة ال مثيل لها. 
وتعرف النا�ص اأكرث على بع�ص. واأ�شبحت اجلية اأكرث من جمرد جتاور يف املكان، اأ�شبحت جمتمًعا مرة اأخرى. وقام املتظاهرون بحماية املوؤ�ش�شات 
الثقافية، ومنها املتحف امل�شري ومكتبة االإ�شكندرية التي اعتربوها ملًكا لهم. فت�شابكت اأيديهم مكونة �شل�شلة ب�شرية حلماية مكتبة االإ�شكندرية 
من اأي �شرر اأثناء املظاهرات والثورات )انظر ال�شورة(. وبالتايل، قام ال�شباب باإعداد علم كبي و�شعوه على �شالمل املكتبة كحاجز معنوي الإبعاد 
املتظاهرين عن املبنى. وبعد هذه االأيام االأوىل ال�شاخبة للثورة، عندما ان�شب قلق النا�ص على امل�شتقبل، اأ�شبحت نف�ص هذه ال�شالمل مكان جتمع 

مف�شل لكل من اأراد التظاهر منادًيا باحلرية الدينية وامل�شاواة.

واأ�شبحت ثورة 25 يناير االآن جزًءا من ُكتب التاريخ. فهي ف�شل رائع يف ق�شة ال�شعي نحو الكرامة االإن�شانية وقيم االإن�شانية العامة. ولكن 
م�شر كانت جمرد جت�شيد الإجناز ما �ُشمي »بالربيع العربي«. فقد اأطاح مواطنون عاديون بحكام م�شتبدين وال زالوا يحاربون بال �شالح غي اإميانهم. 
ويف النهاية، لن يردهم �شيء. فكما قال فيكتور هوجو: » ال ميكن جلي�ص اأن يهزم فكرة حان وقتها«. واحلرية وحقوق االإن�شان والدميقراطية هي اأفكار 

حان وقتها حتى يف اأق�شى اأركان املعمورة.

وبف�شل جناح تون�ص وم�شر، تكلمت ال�شعوب. من املتظاهرين ال�شوريني يف دم�شق ودرعا اإىل املدافعني الليبيني عن م�شراتا املُحا�شرة اإىل 
ال�شعوب اليمنية يف �شنعاء... فهوؤالء هم جت�شيد الروح التي ال ُتقهر والتي و�شفها هنلي يف ق�شيدته »الذي ال ُيقهر«)4(:

 ال ُيقلقني �شيُق البوابِة
 اأو ما يف اأدراِج الِكتاِب من األواِن العقاب

 فاأنا �شيُد م�شيي
واأنا رّباُن روحي.

)4(  ُن�شرت ق�شيدة ويليام اإرن�شت هنلي )1849–1903( »الذي ال ُيقَهر« )Invictus( يف عام 1875.
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وبالتاأكيد �شتواجه موجة احلرية العوائق. ولكنها يجب اأن تنت�شر يف النهاية.
واليوم هناك من يخاف من اأن ينقلب الربيع العربي اإىل �شتاء االإ�شالميني. واأن متهد مثالية الدميقراطيني الثوريني ال ل�شيء �شوى لال�شتبداد 
اأو  الرقابة  بفر�ص  التطرف ال يكون  الوقوف يف وجه  املجتمع. ولكن  اأجزاء من  وينت�شر احلما�ص يف  تاأجج  االإ�شالميني يف  نعم، م�شاعر  الديني. 

االأوتوقراطية ولكن باعتناق التعددية ومبحاربة االأفكار باالأفكار.

ومع انتقالنا من الثورة ال�شيا�شية للتحول االجتماعي، حتاول تيارات الفكر ال�شيا�شي والروؤى املتناف�شة املتفاعلة واملت�شاحنة اأن تقوم بت�شكيل 
جمتمعاتنا. ومكتبة االإ�شكندرية تقف �شاهدة على هذه العملية، وت�شارك فيها.

)جـ( يف عني الإع�سار
اأثناء الثمانية ع�شر يوًما التي هزت العامل، والتحوالت املجتمعية التي تلتها والتي منر بها، كانت املكتبة ب�شورة عامة جزيرة �شالم يف بحر من 

املعارك. وكانت ب�شورة حرفية هذا املكان الهادئ: عني االأعا�شي املدارية)5( – فهي عني االإع�شار!

تلك  مثل  االأخبار  عناوين  تنا�شب  التي  ال�شيا�شية  االآنية  تتجنب  فعاليات  للظروف؛  منا�شبة  فعاليات  بتنظيم  م�شغولون  باملكتبة  العاملون 
التي تتناول االأحزاب ال�شيا�شية اجلديدة اأو تنظيم مناظرات بني املر�شحني للمنا�شب العليا امل�شتقبلية، وتركز املكتبة بداًل من ذلك على الق�شايا 
احلقيقية التي تواجه ال�شعب والدولة: فاأي نوع من النظام الد�شتوري يجب اأن نتبناه؟ ما هي ال�شمانات املوؤ�ش�شية حلرية التعبي؟ هل نحمي حقوق 
املجموعة اأم الفرد؟ ما هي عيوب ومميزات اأنظمة الت�شويت املختلفة؟ واملزيد من الق�شايا االأخرى التي على الدميقراطية النا�شئة اأن تواجهها. وميكننا 
اأن نتعلم من جتارب االآخرين، ولكن يف النهاية على كل جمتمع اأن ي�شنع م�شيه. وت�شبح املكتبة مالذ الدار�شني املفكرين الذين ال يجدون مرفاأ 
�شالم ب�شهولة يف اأيام العناوين الرئي�شية ال�شارخة والتليفزيون ذي املو�شوعات املحددة، واملظاهرات العامة ور�شائل تويرت الن�شية ذات الـ140 حرًفا 

اأو الر�شائل الق�شية على الفي�شبوك.

اإال اأن هناك عا�شفة اأخرى يتحول بها عاملنا؛ عامل املكتبات واملتاحف االأبحاث. والتكنولوجيا هي املحرك لهذه العا�شفة الهائلة والعميقة 
والتي تِعد باأن تكون اأ�شد اأثًرا من الربيع العربي يف تاأثياتها التحولية وو�شولها على العامل كله. فهي الثورة املعرفية اجلديدة. ومكتبة االإ�شكندرية 
املهمني  القرار  اأي�ًشا جزء من متخذي  امل�شتقبلية، وهي  الق�شايا  بالتفكي يف  ب�شورة كبية  االإع�شار. فهي معنية  اأي�ًشا يف عني  العا�شفة  يف هذه 
املن�شغلني بالق�شايا الكربى التي قد متثل التيارات العميقة الهامة اخلا�شة بهذا التحول الهائل بالرغم من عدم ارتباطها ب�شورة مبا�شرة باملعارك 
اأو التعامل التجاري مبواد تكنولوجيا املعلومات وحفظ ون�شخ  الكربى التي هي الرياح املحركة لهذه العا�شفة مثل »جوجل« وق�شايا النا�شرين، 

الوثائق. فلننظر ب�شرعة اإىل الثورة املعرفية العاملية.

نحن االآن يف مرحلة ما بني ع�شرين. من حلظة �شاد فيها النظام اإىل اأخرى كانت الفو�شى والتعقيد )باملعنى العلمي للم�شطلحني( فيها �شيء 
عادي. هي حلظة تتاأرجح فيها الب�شرية على حافة نظام عاملي جديد... فنحن ن�شهد ثورة يف بناء املعرفة ومعناها، ثورة اأكرث عمًقا من اأي �شيء �شهدته 
االإن�شانية منذ اخرتاع الكتابة! »الكتابة« ولي�شت الطباعة. فاالأوىل مكنتنا من تراكم ونقل املعرفة يف املكان والزمان، ومكنت التجمعات البدائية 
من اأن ت�شبح ح�شارات مزدهرة. اأما الطباعة فما كان منها اإال اأن ن�شرت فوائد القراءة وذلك مب�شاعفة عدد ُن�َشخ املخطوطات التي ميكن اأن ُيعاد 

اإنتاجها بدقة وبتكلفة قليلة. هذا لي�ص باالإجناز الهني بحد ذاته اإال اأنه اأقل اأهمية من اخرتاع الكتابة. 

فهل اأُبالغ حني اأقارن الثورة احلالية باخرتاع الكتابة؟ ال اأظن، واأعتقد اأن الدليل الذي �شاأقدمه �شيقنع القارئ براأي.

ا ي�شل قطرها يف املعتاد اإىل 30–65 كم )20–40 مياًل(.  )5(  العني هي منطقة ذات مناخ هادئ توجد يف قلب االأعا�شي املدارية القوية. عني االإع�شار هي منطقة م�شتديرة ن�شبيًّ
يحيط بها جدار العني وهو حلقة من العوا�شف الرعدية العالية؛ حيث تكمن اأ�شد ظروف جوية يف االإع�شار )تعريف ويكيبيديا االإجنليزية(.
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)د( الأعمدة ال�سبعة للثورة املعرفية اجلديدة
املعروفة  العوملة  جوانب  مع  التكنولوجيا،  على  القائم  واالقت�شاد  املعرفة  على  قائم  جمتمع  نحو  �شريًعا  نتجه  اأننا  جميًعا  نتفق 
�شواء  املعرفة،  مع  الب�شر  نحن  نتفاعل  اأن  املرجح  من  وكيف  وعر�شها  املعارف  هيكل  عن  اأحتدث  هنا  واأنا  التحول.  هذا  اإىل  امل�شافة  وال�شهية 
جيد  كتاب  اإيجاد  يف  املكتبة  اأمني  من  امل�شاعدة  وطلب  العامة  املكتبات  اإىل  الذهاب  اأفرادها  اعتاد  الأ�شرة  ننتمي  اأو  باحثني  اأو  اأكادمييني  كنا 
�شابًقا  ناق�شته  مو�شوع  وهو  اجلديدة«،  املعرفية  »الثورة  با�شم  اإليه  اأ�شي  اأن  اأود  ما  وهذا  جامعية.  بحثية  لورقة  مرجعيٍّ  م�شدٍر  اأو  للقراءة 
يلي: فيما  واأف�شلها  »اأعمدة«،  هنا  اأ�شميها  اأن  يل  يحلو  رئي�شية،  �شبعة  بخ�شائ�ص  املعرفية  الثورة  وتت�شف  اأكرث)6(.  وتف�شيل   با�شتفا�شة 

التحليل، واحلياة، والتنظيم.

yy.ال�شورة والن�ص
yy.الب�شر واالآالت
yy.التعقيد والفو�شى
yy.احلو�شبة والبحث العلمي
yy.التقارب والتحول
yy.تعددية املناهج وال�شيا�شات

وفيما يلي كلمة عن كلٍّ من هذه االأعمدة ال�شبعة: 

اأوًل: التحليل، واحلياة، والتنظيم
منذ فجر التاريخ، �شواء كانت الكتابة على لفائف اأو جمموعات خطية، �شواء كانت خمطوطة باليد اأو مطبوعة، ا�شتند تراكم املعرفة على حتليل 
الِبنى، مع و�شع الوحدات بجانب بع�شها البع�ص مثل األواح الطوب يف جدار اأو بناء نا�شئ. واأدى جتاور تلك االأعمال الفردية التي مت حتليلها، اإىل 

تراكم املعرفة ... وارتفع ال�شرح قطعة قطعة، لبنة لبنة، اأو حجًرا حجًرا... 

وكانت كل قطعة »ميتة«؛ واأعني بذلك اأنه مبجرد ن�شرها مرة واحدة تبقى كما هي حتى ظهور الطبعة الثانية. فاإذا كان لدى كلٍّ منا ن�شخة من 
الكتاب نف�شه، ميكننا فتح �شفحة 157 مثاًل لنجد نف�ص ال�شيء بال�شبط يف ُن�شخ كل منا. فلن يتغي املحتوى �شواء فعلنا ذلك بعد ظهور الكتاب 

مبا�شرة اأو بعد �شدوره بعقود. 

اأ�شبحنا نفكر االآن من  اأ�شبحت �شفحة الويب وحدة للتحليل. وبداًل من الت�شل�شل التقليدي للعر�ص،  ولقد غي االإنرتنت كل ذلك... 
حيث ال�شفحة الرئي�شية، ثم روابط الن�ص الت�شعبي اإىل وثائق اأخرى ذات �شلة. ومن املتوقع اأن ن�شهد مزيًدا من ال�شال�شة يف دمج ال�شور الثابتة اأو 

الفيديو، والتنقل ما بني الروابط املرجعية.

بالطرق  املن�شورة  املواد  عك�ص  على  وذلك  احلياة،  اإىل  مبا�شرة  املادة  تخرج  حيث  العاملية؛  لل�شبكة  مكماًل  جزًءا  البحث  حمركات  وتعد 
التقليدية. واليوم اإذا قمت اأنا بالبحث عن �شفحة ما على �شبكة االإنرتنت، وبحثت اأنت عنها يف نف�ص املكان بعد �شاعات قليلة، �شتجد اأنها على 

االأرجح قد تغيت؛ وذلك الأن حتديث املواد يتم ب�شفة م�شتمرة. 

عالوة على ذلك، ومع اجتاهنا اإىل ما وراء الِبنى احلالية على �شبكة االإنرتنت، ونحو ال�شبكة الداللية )حيث ميكننا البحث عن العالقات 
واملفاهيم ولي�ص فقط االأ�شياء(، ي�شبح هيكل تنظيم وعر�ص املعارف ن�شيًجا كبًيا مرتابًطا ومفعًما باحليوية، ن�شيًجا من املفاهيم واالأفكار واحلقائق؛ 
ا اإىل ظهور هذه االأ�شاليب اجلديدة يف التفكي،  وينمو هذا الن�شيج ب�شكل �شريع مما يتطلب اأ�شاليب تفكي جديدة للتفاعل معها. كما �شيوؤدي تلقائيًّ

ومن َثمرَّ لن يتم حتليل البحث العلمي مثل األواح الطوب يف اجلدار، بل �شتكون اأ�شبه بنهر يتدفق ب�شال�شة. 

)6(   انظر اإ�شماعيل �شراج الدين، �شكل الغد: االأعمدة ال�شبعة للثورة املعرفية واآثارها، مكتبة االإ�شكندرية، االإ�شكندرية، م�شر، 2010.
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اإذا حاول املرء اأن ياأخذ يف االعتبار بروز ظواهر الروابط االجتماعية التي اأتاحها االإنرتنت وال�شبكة العاملية، �شيمكن لنا اأن نت�شور ما اأطلق 
عليه بع�ص املتخ�ش�شني ا�شم »امليتا ويب« )meta-web( ذات قدرة االت�شال املعريف واالجتماعي الفائقة؛ فهل تقدم لنا »امليتا ويب«)7( ت�شوًرا 

الت�شال الذكاء؟

ثانًيا: ال�سورة والن�ص
لطاملا كان الن�ص هو الو�شيلة االأ�شا�شية لنقل املعلومات على مر التاريخ. وكان من ال�شعب اإنتاج واإعادة اإنتاج ال�شور. ولكن تغي االأمر االآن. 
فبف�شل الثورة الرقمية، ي�شتطيع اأي �شخ�ص ت�شجيل ال�شور، �شواء الثابتة اأو الفيديو، واأ�شبحت ر�شوم اجلرافيك التي يولدها احلا�شوب يف متناول 

اجلميع.

وميكن لعقل االإن�شان معاجلة املعلومات الب�شرية ب�شرعة هائلة. فكمٌّ هائل من التفا�شيل يتم التقاطه ومعاجلته يف جزء من الثانية. ومن ثم، 
تبدو بع�ص امليزات اجلديدة للثورة املعرفية احلالية و�شيكة. اأواًل، االعتماد الكبي على ال�شورة - باالإ�شافة اإىل الن�ص - يف نقل املعلومات واملعارف 
واالأ�شكال املتغية الأجهزة التخزين واال�شرتجاع التي �شيتطلبها هذا االأمر، ونحن ننتقل من الكتاب اأو املجلة التي تعتمد على الن�ص اإىل عرو�ص 
اأي�ًشا �شمة من �شمات عامل الواقع  ال�شور الرقمية الثابتة والفيديو وكذلك الواقع االفرتا�شي والعرو�ص ثالثية االأبعاد. و�شوف ي�شبح التفاعل 
االفرتا�شي اجلديد املعتمد على ال�شورة. ومرة اأخرى، ماذا يعني ذلك من حيث وظائف العر�ص والبحث واال�شرتجاع والتفاعل بني الباحث 

واملواد يف امل�شتقبل؟ 

الهائل  العامل  هذا  من  واال�شرتجاع  البحث  واإمكانية  والتخزين،  الفوقية،  البيانات  لو�شف  الفاعل  لل�شكل  بالن�شبة  هذا  يعني كل  فماذا 
واملتزايد من ال�شور الثابتة واملتحركة )الثابت منها والتفاعلي(؟ ولن نبحث عن ال�شور من خالل كلمات مفتاحية تدخل حيز قواعد البيانات 

الن�شية مثل فهار�ص البيانات اخللفية. ف�شوف تقوم اأجهزة الكمبيوتر بذلك لنا.

ثالًثا: الب�سر والآلت
با�شتثناء الريا�شيات البحتة وبع�ص جوانب الفل�شفة، لن يكون من املمكن الأحد من الب�شر البحث عن املعرفة يف اأي ميدان والعثور عليها 
وا�شرتجاعها، ومن ثم التعامل معها، اأو حتى االإ�شافة لها وتو�شيل اإ�شهامه دون تدخل من االآالت. حتى يف النقد االأدبي والعلوم االجتماعية، 

ا يف خمزون املواد. وهذا لي�ص باأمر جيد اأو �شيئ .. اإنه جمرد اأمر واقع.  فلم يعد من املمكن البحث يدويًّ

واالآن، وبعد فوز برنامج اآيل للعبة ال�شطرجن ا�شمه Big Blue ل�شركة IBM على بطل العامل )جاري كا�شباروف( يف لعبة ال�شطرجن يف عام 
1997، ميكننا اأن نت�شاءل )كما يت�شاءل بع�ص احلاملني( عما اإذا كان »الوعي« و»الذكاء« �شفتني منبثقتني من اأنظمة معقدة للغاية، واأننا �شن�شهد 
حدوث هذا مع االأجهزة حني تتخطى مرحلة معينة من التعقيد والقوة؛ على �شبيل املثال حني ي�شل م�شتوى قوة الت�شغيل اإىل اأحجام معينة، 
وتتطور الربجميات خالل عقد تقريًبا، لت�شل بعد ذلك اإىل م�شتويات معينة. وكل ذلك من املمكن اأن يحدث خالل الن�شف االأول من القرن 

احلادي والع�شرين.

ا ما كانت مزايا هذه املناق�شة وت�شعباتها، فمن الوا�شح اأن التغييات وا�شحة بالفعل يف جمال املكتبات واالإنرتنت. واأحد االأمثلة  ولكن اأيًّ
على ذلك هي املكتبة الرقمية العاملية)8(. في�شمح هذا النظام للم�شتخدم اأن يربط اأفالم الفيديو والن�شو�ص امل�شورة والتعليقات واخلرائط يف وحدة 
�شل�شة واحدة متكاملة، واأن يبحث فيها من خالل عدد من املداخل املختلفة )التاريخ واجلغرافيا واملو�شوع والوحدة اأو حتى الكلمة الواحدة( واأن 

يبحث يف املواد ويجد ما يبحث عنه من املواد املرقمنة املتاحة من كل بالد العامل.

. www.mindingtheplanet.net 7(  انظر اأعمال نوفا �شبيفاك على(
ا رئي�ص اللجنة التنفيذية لهذا امل�شروع امل�شرتك ال�شخم، والذي ت�شارك فيه مكتبات كربى ومكتبات وطنية من  انظر www.WDL.org. مكتبة االإ�شكندرية هي حاليًّ  )8(

اأكرث من 90 دولة.
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رابًعا: التعقيد والفو�سى
اإن العامل الذي نعي�ص فيه معقد بدرجة كبية. واملعامالت االجتماعية االقت�شادية يف عامل يتجه نحو العوملة معقدة اأي�ًشا، بحيث تتحرك 
ماليني الدوالرات حول العامل ب�شرعة ال�شوء مبجرد نقرة على الفاأر وحركة اإلكرتون. ف�شبكة املعامالت املتداخلة هائلة الِكرب، كما اأنه من ال�شعب 
التنبوؤ باالآثار املرتتبة على عدد من االأفعال وتداخلها مع تاأثيات اأخرى. واأ�شبحت مدننا اأكرب، بل واأكرث تعقيًدا؛ واالأنظمة البيئية تت�شم بالرقة بل 

وبالتعقيد ب�شكل اأ�شا�شي، وكذا االأنظمة البيولوجية.

فالواقع معقد وفو�شوي، مبعنى اأن االأنظمة املعقدة لها حلقات من التغذية الراجعة غي اخلطية ينتج عنها اأنظمة واأنظمة ثانوية ي�شعب التنبوؤ بها 
اإىل حد كبي. فالكثي من مناذجنا املبنية على الريا�شيات الب�شيطة والتناظرات املبنية على علم الفيزياء تثبت االآن اأنها غي كافية.

خام�ًسا: احلو�سبة والبحث العلمي
واإىل االآن، يعترب احل�شاب االآيل اإىل حدٍّ كبي امتداًدا الآلة حا�شبة كبية قادرة على اأداء عمليات ح�شابية غبية ب�شرعة فائقة. وجعل علماء 
مفاهيم  �شت�شبح  واليوم،  اأدوات.  ولكنها جمرد  �شك،  بدون  رائعة،  اأدوات  وهذه  ملاًل.  اأقل  والباحثني  املبدعني  االآيل حياة  احلا�شب  ومهند�شو 
ا من منوذج البحث العلمي اجلديد. فمفاهيم العلوم احلا�شوبية واالأدوات والنظريات �شتحاك يف ن�شيج العلوم  احلا�شب االآيل وتقنياته جزًءا حموريًّ

واملمار�شات العلمية ذاته.

واإذا نظرنا اإىل اإدارة البيانات، نرى اأن البيانات حني يتم تنظيمها ت�شبح معلومات، وحني ُت�ْشرح املعلومات ت�شبح معرفة. وحني يتم دعمها 
باخلربات والروؤى قد توؤدي اإىل احلكمة، ولكن هذه ق�شة اأخرى.

ولكن وراء م�شتوى وحجم جمع املعلومات، فاإننا نبحث عن روابط بني جمموعات البيانات. ومتثل هذه م�شكالت معينة تنطوي على اأمور 
خمتلفة كيًفا. ويف علم احلا�شب االآيل يظهر اجلزء االأكرب من العمل على هذه الفئات من امل�شكالت.

�ساد�ًسا: التقارب والتحول
تتقارب املجاالت بالتدريج. فباأب�شط الكلمات، كان لدينا يف يوم من االأيام علم االأحياء وعلم الكيمياء كعلمني م�شتقلني ومنف�شلني عن 
بع�شهما، واالآن لدينا علم الكيمياء احليوية. وحلظات التقارب هذه، التي تتولد منها علوم جديدة وروؤى جديدة هي التي تكون اأكرث اللحظات 
غنى يف تطور معرفتنا ويف تطور التكنولوجيا اخلا�شة بنا. واليوم ن�شهد تقارب ثالثة جماالت منف�شلة تزامًنا مع مولد التكنولوجيا احليوية واملعلوماتية 

.)BINT( وتكنولوجيا النانو

ويف نف�ص الوقت، فاإننا بحاجة اإىل تطوير ما تطلق عليه املوؤ�ش�شة الوطنية للعلوم »االأبحاث التحويلية«. وهي االأبحاث القادرة على تغيي مناذج 
بع�ص املجاالت منها االأحياء امل�شنعة وكيمياء الفيمتو)9(. وهذه االأبحاث ذات قيمة كبية. ولذلك �شهدنا كيف اأدى اكت�شاف بناء احلم�ص النووي 

.)Metabolomics( واال�شتقالبيات ،)Protoemics( واآليته اإىل توليد جماالت كاملة مثل علم اجلينوم، وعلم الربوتيوميات

وال�شوؤال هو، هل �شتبقى هذه التطورات كما هي تبعث على الر�شا اأو �شيوؤدي منوذج البحث اخلا�ص بنا اإىل تطور هذه املجاالت املتقاربة 
ب�شورة منظمة وروؤى حتويلية؟ اأوؤمن اأننا ن�شتطيع القيام باالأخي.

ا للكيمياء والطبيعة. الفيمتو ثانية هي 10 مرفوعة للقوة -15 من الثانية. وبف�شل هذا  يتيح التقاط واقع التفاعالت الكيميائية على م�شتوى الفيمتو ثانية فهًما جديًدا جدًّ  )9(
االكت�شاف الهائل ح�شل العامل امل�شري املولد واملنتمي لكالتك اأحمد زويل على جائزة نوبل يف الكيمياء يف عام 1999. 
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�سابًعا: تعددية املناهج وال�سيا�سات
هناك فائدة حقيقية يف تداخل املناهج. فنالحظ يف املنظمات االأكادميية والتعامل مع امل�شكالت احلقيقية اأن �شوامع حقول املعرفة القدمية 
تاأتي بنتائج عك�شية. فاأغلب العمل الهام يتم اإجنازه فيما بني التخ�ش�شات؛ حيث تتداخل اأو حيث توجد فجوات بينها. ونرى ب�شورة متزايدة اأن 
م�شكالت حياتنا احلقيقية مثل الفقر والنوع االجتماعي والبيئة، كلها متعددة االأبعاد ومعقدة وتتطلب طريقة خا�شة لتنظيم مدخالت التخ�ش�شات 

املختلفة. وكما نقول، فاإن يف التعددية اإثراء وكذلك يف م�شاركة املعلومات بني التخ�ش�شات.

)هـ( اآثار الثورة املعرفية

نتائج عامة
يت�شح مما �شبق اأننا على اأعتاب ع�شر جديد �شيتغي فيه اإنتاج ون�شر املعرفة، وتخزينها وا�شتعادتها وفهمها وتطويعها، وتف�شيها واإعادة تف�شيها، 

ودجمها واإعادة اخرتاعها وهي جميًعا اأجزاء اأ�شا�شية من االإرث الثقايف الوظيفي وامل�شهد الثقايف الديناميكي.

واإن �شح هذا التف�شي، فعلينا اأن نفكر من االآن يف كيفية ت�شميم البنية التحتية للمعرفة يف جمتمعاتنا مع اأخذ االأعمدة ال�شبعة للثورة املعرفية 
اجلديدة )كما اخرتت اأن اأ�شميها( واآثارها يف االعتبار. واأعني بالبنية التحتية نظام التعليم من مرحلة ما قبل املدر�شة وحتى مرحلة الدرا�شات 
العليا، واملعاهد البحثية يف اجلامعات، واملعامل امل�شتقلة يف القطاع اخلا�ص، واجلهات الداعمة للمعرفة والثقافة، اأي املكتبات واالأرا�شيف واملتاحف.

ويجب على مكتبة االإ�شكندرية التي ال ت�شتمل فقط على معاهد بحثية، ولكن اأي�ًشا على مكتبات ومتاحف اأن ت�شارك يف هذا؛ اإذ اإن االآثار 
التقني واملادي. فبالرغم من  التقادم  الواقعة على املكتبات واملتاحف �شتكون عظيمة. فكل �شيء من التخزين لال�شرتجاع ي�شكل م�شكالت 
منا�شبتهم الكبية وقدرتهم على تو�شيع قدراتنا العقلية والفعلية للو�شول لها بالكثي من االأ�شاليب املبتكرة اإال اأن التكنولوجيا الرقمية اجلديدة 

ا. �شريعة التقادم جدًّ

م�ستقبل املكتبات
تظهر جتربة املكتبة الرقمية العاملية ملحات مما قد يحمله امل�شتقبل للمكتبات. ويثي هذا �شوؤااًل عما اإن كان عر�ص كل املواد يف �شورة رقمية 
واإتاحتها لنا اأينما كنا باملنزل اأو املكتب �شيكون هو الهدف من املكان الذي نطلق عليه اليوم »مكتبة«. فهناك على االأقل خم�ص وظائف خا�شة 

�شتقوم بها هذه املوؤ�ش�شات اجلديدة يف االألفية الثالثة:

اأوًل، �شت�شتمر يف االحتفاظ بالن�شخ االأ�شلية. و�شتظل املخطوطات والطبعات االأوىل لها نف�ص ال�شحر علينا؛ حيث حتمل القطع املادية قيمة واأهمية 
خا�شة بها اأكرث من جمرد كيانها املادي. واإمكانية الرجوع اإليهم �شتعود على الزائر مبتعة وروؤى جديدة حمتملة.

ا ي�شتدعي املا�شي ويحيطنا  وثانًيا، �شت�شبح املكتبة ملتقى الأ�شحاب االأفكار املت�شابهة ومن لهم اهتمامات مبو�شوعات معينة. ف�شتكون ملتقًى هامًّ
بكنوز الرتاث، ومكانًا الإلهام املثقفني واجلمهور ب�شفة عامة.

وثالًثا، �شت�شتمر بع�ص املواد يف اأن تكون بعيدة عن منال اأغلب النا�ص مقابل مبالغ رمزية الأ�شباب مادية وموؤ�ش�شية و�شيمكن للمكتبات تقدمي 
خدماتها يف مكانها فقط. وباالإ�شافة اإىل ذلك �شتكون للمكتبات بنية حتتية متكاملة للباحثني والفنانني والنقاد مما �شيمكنهم من اإيجاد كل املواد 

واملرافق التي يحتاجونها يف مكان واحد وبخدمة ممتازة.

ورابًعا، �شتكون املكتبة مبثابة ج�شر منا�شب بني ال�شعب خا�شة الباحثني منهم ونظام االأر�شيف الوطني والدويل. و�شتكون املكتبات هي املكان 
الوحيد املمكن فيه للمكتبات وللموؤ�ش�شات االأر�شيفية التعامل مع امل�شكالت املعينة املتعلقة بهذه امل�شروعات.
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رائعة  وتعليمية  واآباوؤهم يف م�شروعات اجتماعية  وال�شباب  واملدار�ص  االأطفال  فيها  ي�شرتك  برامج خا�شة  اإقامة  املكتبات يف  �شت�شتمر  وخام�ًسا، 
�شتبقى ما بقيت املجتمعات. وقد تتغي هذه امل�شروعات يف حمتواها مع تطور العامل من حولنا خا�شة باالأ�شلوب اجلذري الذي و�شفته، ولكنها 
�شت�شتمر مع ذلك. فالنقلة من الطفولة للبلوغ حتتوي على اأكرث من جمرد نقل املهارات، فهي حتتوي على معرفة من نكون واإىل اأي مكان ننتمي. 

فالثقافة ُتعرب عن نف�شها يف كل مكان، ولذلك �شتبقى املوؤ�ش�شات الثقافية جزًءا من امل�شتقبل الذي ن�شعى اإليه كما كانت جزًءا من ما�شينا.

متاحف الغد
�شيتعني على املتاحف اأن تكون اأكرث من جمرد مكان يت�شع لتخزين القطع االأ�شلية النادرة واملواد التي تقوم بنقل املعرفة. نعم دائًما ما �شتكون 
هناك متعة فريدة و�شعور خا�ص بالرهبة يف ح�شور قطعة فنية اأ�شلية اأو نادرة اعرتف اخلرباء بكونها ت�شتحق اأن ُيحتفظ بها يف متحف. وبالن�شبة 
للمتخ�ش�شني، قد يكون هناك اأفكار اإ�شافية وعميقة ن�شل اإليها فقط عن طريق اختبار العمل االأ�شلي. اإال اأن املتاحف تتعامل مع اأكرث من جمرد 
املتخ�ش�شني، فعلى املتاحف اأن تلبي احتياجات ورغبات اجلمهور العام. ويجب اأن تعلم املتاحف اأن �شبكة االإنرتنت �شتقدم مواد ممتازة وحتريًكا 
ا و�شيتيح العديد من موارد املعلومات. ومن َثمرَّ فاأ�شلوب العر�ص املتحفي �شيتغي يف امل�شتقبل. �شيكون العر�ص  ا جدًّ ثالثي االأبعاد �شيبدو حقيقيًّ
ق �شتظهر يف جودة العرو�ص التي ينظمها.  مثل العرو�ص املن�شقة الدائمة التغي مع حماولة املوؤ�ش�شة الو�شول للجمهور بطرق �شتى. فمهارة املن�شِّ
فبداًل من التذكرة العادية، نتوقع اأن تكون متاحف الغد متغية املعرو�شات حمققة بذلك اأف�شل ا�شتخدام للتكنولوجيا املوجودة ولكن مع تقدمي 

اإبهار اإ�شايف مبقدار حجم املعر�ص ومتيز امل�شاحة وجاذبية املكان واالأ�شلوب املثي الذي يقدم به املبنى اإح�شا�ص باملكان.

)و( نحو امل�ستقبل
نحن اليوم يف زمن التغيي على امل�شتويني املحلي والعاملي. ويف هذه التيارات الوا�شعة املدى تقف مكتبة االإ�شكندرية يف عني االإع�شار واحة 
للهدوء يف بحر م�شطرب من التيارات القادرة على التغيي والتي تعيد ت�شكيل العامل بطرق ال حت�شى. فمكتبة االإ�شكندرية تقف �شاهًدا وم�شارًكا 
يف عملية التغيي على امل�شتويني املحلي والعاملي ولكنها لي�شت يف ال�شفوف االأوىل لل�شراع. فهي مالذ لعميقي التفكي وح�شن للقيم االأبدية 
التي ينبغي حمايتها بالرغم من كل التغييات اإن اأردنا اأن نتقدم نحو الدميقراطية يف م�شر. وهي اأي�ًشا م�شاهًما ب�شورة اأ�شغر بكثي يف العمل العاملي 

لتحافظ على م�شية االإن�شانية على طريق اإدراك اإن�شانيتنا امل�شرتكة، وحماية البيئة والق�شاء على اجلوع والفقر املدقع يف العامل. 

يف م�شر، يحتفل النا�ص جميًعا ببداية عهد جديد. ولكن الطريق اأمامنا لن يكون �شهاًل. وتختلف وجهات النظر حول نوع النظام الذي على 
ا يف اأن يفر�ص روؤاهم ال�شيقة على كل االآخرين بالقوة اأو باحليلة. وهم اأحيانًا  ا اإلهيًّ م�شر اأن تتبناه. واالأ�شواأ من ذلك، هو اأن هناك من يوؤمن اأن له حقًّ
رجال طاهرو الكف مثل اأوليفر كرومويل)10( اأو ماك�شيميليان روب�شبيي)11(... رجال يوؤمنون اأن لهم احلق - بف�شل �شحة هدفهم - يف اأن يدو�شوا 

على حقوق االآخرين ممن يوؤمنون اأن الغاية تربر الو�شيلة.

ولكن اإن كانوا �شرفاء ونبالء يف اإخال�شهم ملثل اأعلى ورف�شهم للرثوة فقد اأف�شدتهم القوة. وهم التج�شيد ملقولة اللورد اآكتون)12( ال�شهية: 
»ال�شلطة ُتف�شد وال�شلطة املطلقة تف�شد ف�شاًدا مطلًقا«.

واليوم، تت�شارع على روح الثورة والتي جت�شدت يف �شباب 25 يناير 2011 قوى ترغب يف ال�شيطرة مرة اأخرى على ال�شلطة اخلانقة با�شم 
»القانون والنظام«، اأو اأ�شخا�ص ي�شعون نحو فر�ص اأ�شكال من احلكم الديني التي ميكن اأن تكون جمحفة حلقوق املراأة واالأقليات غي امل�شلمة، 
اأو هوؤالء ممن يرغبون با�شم احلما�شة الثورية يف اأن نوع جديد من املاكارثية. ومع هذا، فبال �شك �شننت�شر يف النهاية يف �شراعنا الهائل مع القوى 

املحافظة والراف�شة لالإ�شالح واملوجودة يف عقول وقلوب النا�ص.

ا مطِلًقا على نف�شه »حامًيا للوردية  ا اأطاح بامللكية واأقام احتاد كومنولث جمهوري، ثم َحَكَم حكًما م�شتبدًّ ا اإجنليزيًّ ا و�شيا�شيًّ )10(  كان اأوليفر كرومويل )1599-1658( قائًدا ع�شكريًّ
االإجنليزية واالإ�شكتلندية واالأيرلندية«.

)11(  ماك�شيميليان دو روب�شبيي )1758-1794( كان قائد الثورة الفرن�شية، واأقام »حكم االإرهاب« والذي انتهى باإعدامه يف عام 1794.
ا. ا كاثوليكيًّ ا وموؤرًخا اإجنليزيًّ )12(  ُعِرَف ال�شي جون دالربج- اأكتون )1834-1902( باللورد اأكتون، وكان كاتًبا و�شيا�شيًّ
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فَمد التاريخ يف جانبنا. ولن تنجح القوى التي �شتحاول اأو توقف م�شية احلرية.

فهم ككانوت)13( يحاولون اأن يوقفوا مد موج البحر. وتاريخ العامل باأكمله ُيعنى بتحرير الب�شر اأكرث واأكرث، واحرتام حقوق االإن�شان الثابتة. 
وي�شعر من يحاولون اإرجاع مد الدميقراطية للوراء بحرياتها غي املرتبة باخلوف؛ اخلوف من التعددية والتنوع، واخلوف من فقدان ال�شيطرة، واخلوف 

من حتمل وجهات النظر املختلفة، واخلوف من االنفتاح على االآخر، ...

ولن تاأتي هذه املخاوف والهواج�ص ب�شيا�شات قادرة على التجاوب مع حتديات الغد. فالقرن اجلديد يتطلب الو�شول للعلوم، ولي�ص فقط 
ب بداًل من قيود التقاليد  ن منها، كما يتطلب م�شاحة من احلرية لالإبداع واحللم والتفكي يف اجلديد والغي جُمررَّ ا�شتهالك التكنولوجيا اأو التمكُّ

واالأفكار اجلامدة. فهو يتطلب روؤية مل�شتقبل اأف�شل تهدي ت�شرفاتنا يف الوقت احلا�شر.

يجب اأن ن�شمن اأن تتحول حلظات الن�شوة والتاآزر التي خلقتها هذه احلركة الثورية التي قام بها �شبابنا يف 25 يناير اإىل موؤ�ش�شات وقوانني 
ة. فاالآن وبعد املظاهرات واملعارك واالحتفاالت يف ال�شوارع علينا اأن نقوم باملهام التي هي على نف�ص  تكون هي ال�شامن احلقيقي للدميقراطية احلقرَّ
درجة �شعوبة ما �شبق وهي ت�شميم موؤ�ش�شات جديدة واختيار قادة جدد وخلق قوانني جديدة لعمل ال�شوابط احلكيمة التي حتقق حرية ال�شعب. 

ولكن ثقتي يف ال�شباب ال حدود لها. فهذا فجر يوم جديد مل�شر وللعامل وملكتبة االإ�شكندرية اأي�ًشا. وقريًبا، يف هذا القرن اجلديد، �شنغي بلدنا 
ليكون فعاًل كما قال طاغور)14(:

العقل جريء والراأ�ص مرفوع

املعرفة حرة

العامل مل يتفتت بجدران احلدود ال�شيقة

تاأتي الكلمات من اأعماق احلقيقة

ا نحو الكمال ميد اجلهد كفًّ

مل يته نهر املنطق يف �شحراء العادة املرِهقة

يعدو العقل لالأمام... اإىل الفكر والفعل الدائَمي االت�شاع.

نحو �شماء احلرية ... فلتنه�ص بالدي.

)13(  حكم امللك كانوت العظيم ملك اإجنلرتا والدمنرك والرنويج واإجنلرتا حلوايل 20 عاًما حتى وفاته يف 1035. كما حكم اأغلبية اإ�شكندينافيا. وتقول االأ�شاطي اأنه اعتلى عر�شه على 
�شاطئ بريطانيا واأمر االأمواج اأن تقف يف وجه املد العاتي )روى الق�شة هرني الهنتنجدوين، موؤرخ القرن الثاين ع�شر(. ولكن كان مد املاء جارًفا وال ميكن اإيقافه، وا�شتخدم كنوت 
هذا كدر�ص ملن حوله؛ حتى ال يوؤلِّهوا ملوكهم. وقام بتعليق تاجه امل�شنوع من الذهب على �شليب؛ حتى ال يرتديه اأبًدا بعد ذلك. ولكن غالًبا ما يخطئ املعلقون واملوؤرخون 

على هذه الق�شة ويعتربونها مثااًل لعجرفة كانوت حتى دخل التعبي اإىل اللغة االإجنليزية بناء على هذا.
)14(  روبندرونات طاغور، قربان االأغاين، �شعر، 1913. »قربان االأغاين« جمموعة من 103 ق�شيدة باالإجنليزية اأغلبها ترجمات من البنغالية قام بها طاغور وُن�ِشرت يف عام 1913 مع 
ت�شدير رائع كتبه و.ب.ييت�ص. ومن اجلدير بالذكر اأن روبندرونات طاغور )1861-1941( – �شاعر وفيل�شوف وروائي وكاتب م�شرحي ومو�شيقي وفنان وُم�شِلح وُمعلِّم – كان 

اأول اآ�شيوي يح�شل على جائزة نوبل يف عام 1913. وا�شتهر طاغور باأنه من كتب كلمات الن�شيد الوطني الهندي والن�شيد الوطني البنجالد�شي اأي�ًشا. 



احلادي  للقرن  و�شواًل  والع�شرين؛  ع�شر  التا�شع  القرنني  خالل  م�شر  يف  احلياة  واأر�شفة  توثيق  على  املعا�شرة  م�شر  ذاكرة  م�شروع  يعكف 
، كان من الطبيعي  والع�شرين، وذلك من خالل ال�شور واالأفالم والطوابع والعمالت وال�شحف واملجالت والوثائق والدرا�شات التاريخية. ومن َثمرَّ

اأن يوثق هذا امل�شروع ال�شخم اأول ثورة م�شرية ا�شتطاعت اأن تطيح بالنظام احلاكم يف القرنني الع�شرين واحلادي والع�شرين.

وات�شمت ثورة 25 يناير، على خالف الثورات االأخرى، بال�شمة التكنولوجية.

ا بداية من ا�شتعال جذوتها ومروًرا بكل ما تال ذلك من  ا على توثيق ثورة 25 يناير رقميًّ ومتا�شًيا مع ر�شالتها، تعمل مكتبة االإ�شكندرية حاليًّ
ا جتميع عدد هائل من البيانات عن طريق تتبع م�شادر؛ اأهمها �شبكات االت�شال االجتماعية والتي هي املحرك االأ�شا�شي للثورة. اأحداث. ويتم حاليًّ

ويغطي توثيق الثورة وما تِبعها: �شهداء الثورة، واأحداثها الرئي�شية وال�شخ�شيات العامة واملو�شوعات. وقد قامت اإحدى طبعات جملة مكتبة 
االإ�شكندرية بتغطية العديد من االأحداث املتعلقة الثورة. كما يوجد لدينا موقع اإلكرتوين متعلق بذلك حتت االإن�شاء. 

كما ت�ستعني مكتبة الإ�سكندرية بامل�سادر التالية:

yy ويتبقى املكتبة،  اإنرتنت  اأر�شيف  البيانات، مت جتميعها من  تيابايت من   4 وبها حوايل  و�شيا�شية،  اإخبارية  اإلكرتونية  مواقع 
فهر�شتها ون�شرها. 

�y مواقع التوا�شل االجتماعي وم�شاركة الفيديو وال�شور؛ حيث نقوم بالبحث يف خم�شة مواقع رئي�شية با�شتخدام كلمات
بحث معينة ذات �شلة باالأحداث. 

�y يتم جتميع البيانات ذات ال�شلة من مواقع يوتيوب )اأكرث من 43900 فيديو(، وفي�شبوك )اأكرث من 5300 جمموعة، واأكرث
من 61200 �شورة، واأكرث من 2400 فيديو، واأكرث من 1900 مالحظة(، وموقع فليكر )اأكرث من 4500 �شورة(، وبيكا�شا 

)اأكرث من 7900 �شورة(، وتويرت )اأكرث من 944000 ر�شالة ن�شية(.
yy القنوات الف�شائية حيث مت جتميع اأكرث من 440 فيديو من املواد التليفزيونية من قنوات »بي بي �شي« االإخبارية، و»تي يف

موند«، وقنوات اجلزيرة و»�شي اإن اإن«، وامل�شرية.

م�سروع توثيق ثورة 25 يناير





امللحق
نظرة اإىل الوراء
2011 - 2002





يف هذه اللحظة من الثورة والتغيري، من املالئم اأن ننظر وراءنا 
ون�ستعيد ذكريات رحلة مكتبة الإ�سكندرية منذ افتتاحها يف عام 2002 
حتى نهاية يونية 2011. فقد كانت رحلة من الإجنازات اأثبت �سباب 
الثورة اأنف�سهم جدواها حني قاموا مبنتهى احلكمة بحماية املكتبة من 

اأي تخريب.
ثالث  فتلك  الثورات،  ع�سر  يعي�ش  باأكمله  العامل  هو  وها 
ثورة عاملية نحو جمتمع املعلومات، والقت�ساد املبني على املعرفة 
القرن  فجر  ويف  اخللفية،  هذه  وعلى  بالعوملة،  �سم  املتَّ اليوم  وعامل 
احلادي والع�سرين، تقوم م�سر باإحياء مكتبة الإ�سكندرية القدمية 
ت�ستقبل  الغياب  من  عام   1600 بعد  املوقع  نف�ش  ويف  بحما�ش، 

مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة القرن اجلديد.
الرائعة  الرحلة  هذه  يف  �سريعة  وقفات  لع�سر  نعر�ش  وهنا 
افتتاح  منذ  ون�سف  اأعوام  الثمانية  تتجاوز  مل  التي  والق�سرية 

املكتبة يف 16 اأكتوبر 2002.

روح املكتبة القدمية1 1)

مكتبة؛   جمرد  من  اأكرث  القدمية  الإ�سكندرية  مكتبة  كانت 
والفل�سفة  التاريخ  مع  الفنون  فيه  اجتمعت  للتعلم  مكانًا  كانت 

والعلوم؛ كانت مكانًا للحوار والتفاهم. 
العلوم  الرائعة  القدمية  لقد اجتمعت يف مكتبة الإ�سكندرية 
جمال  هناك  يكن  ومل  والآ�سيوية.  واليونانية  امل�سرية  واحلكمة 
يع�سر  مهمة  اأية  هناك  تكن  ومل  فيه.  باخلو�ش  ُي�سمح  مل  معرفة 

تنفيذها، ول نظرية اأغرب من اأن تناق�ش.
ولأكرث من �ستة قرون، كانت املكتبة مركز التعلم الأوحد.. 
روحها  ولكن  امليالدي،  اخلام�ش  القرن  ببداية  املكتبة  واختفت 

بقيت خالدة تلهم العلماء واملفكرين يف كل مكان..

رحلة من الإجنازات
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بعد ذلك باألف و�ستمائة عام، وحتت رعاية الرئي�ش ال�سابق 
ح�سني مبارك، ومع الدعم امل�ستمر لل�سيدة �سوزان مبارك انبعثت 

املكتبة للحياة مرة اأخرى.
معلنني  مل�سر  العامل  زعماء  ان�سم   ،1990 عام  اأ�سوان  ويف 

التزامهم بتحويل احللم الذي كان جمرد فكرة اإىل حقيقة.
التي  املعمارية  الروؤية  تبني  اليون�سكو، مت  وبدعم من منظمة 
لهم  وان�سم  الرنويج،  يف  امل�سممني  من  �ساب  فريق  بها  جاء 
يد  على  وحتققت  الروؤية  وتبلورت  موهوبون،  م�سريون  مهند�سون 
مقاولني اإيطاليني وبريطانيني وم�سريني. وت�سابكت جميع الأيدي 
على  اجلديدة  املكتبة  هو  البناء  ذلك  جديد،  مذهل  بناء  لإقامة 
اأر�ش اأهدتها جامعة الإ�سكندرية التي نادى الدار�سون بها باإحياء 

املكتبة لأكرث من ثالثة عقود.

م�شروع املكتبة اجلديدة

اجلانب  وُيحيي  وملِهم..  جريء  اإنه   .. مبنى  من  اأروعه  ما 
الأرقى يف اأرواحنا.

الأ�سلية،  املكتبة  الإ�سكندرية ل�ستعادة روح  ت�سعى مكتبة 
ون�سرها،  املعرفة  اإنتاج  يف  للتميز  مركًزا  تكون  اأن  هي:  ور�سالتها 

وملتًقى للحوار والتفاهم بني ال�سعوب.
وب�سورة خا�سة، تهدف املوؤ�س�سة اجلديدة اإىل اأن تكون:

yy.نافذة العامل على م�سر
yy.نافذة م�سر على العامل
yy.اأداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�سر الرقمي
yy.مركًزا للحوار بني ال�سعوب واحل�سارات

من  اأكرث  اجلديد  عها  جُممَّ كان  الدور،  بهذا  املكتبة  ولتقوم 
جمرد مكتبة، فهو يحتوي على عدد من املكتبات، واأربعة متاحف، 
وت�سعة مراكز بحثية، وخم�سة ع�سر معر�ًسا دائًما، واأربعة معار�ش 
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فنية، وقبة �سماوية، وقاعة ا�ستك�سافات، ومرافق موؤمترات وا�سعة، 
وموارد اإلكرتونية خا�سة، ومنتًدى للحوار وغري ذلك الكثري.

من  املكون   - ال�سخم  ع  املُجمَّ هذا  احلياة يف  يبعث  واليوم، 
منظمات متداخلة - حوايل األفني من العاملني واملديرين ال�سباب 

واملتوازنني من حيث عدد الرجال والن�ساء.
كما  عام،  كل  زائر  مليون   1.4 من  اأكرث  املكتبة  وت�ستقبل 

ا. ي�ستقبل موقعها الجتماعي اأكرث من 500 مليون زيارة �سنويًّ
عام  كل  حدث   700 عن  يقل  ل  ما  املكتبة  وت�ست�سيف 
اإىل  موؤمترات  ومن  فنية،  معار�ش  اإىل  للكتب  �سنوية  معار�ش  من 
ندوات وحفالت مو�سيقية وم�سرحية واأوبرا. وقد اأ�سبحت مكتبة 
وال�سخ�سيات  نوبل  جوائز  على  للحا�سلني  ملتًقى  الإ�سكندرية 

البارزة وكبار املفكرين والفنانني املوهوبني.
وقد تطورت املكتبة الرئي�سية الكبرية منذ ت�سلمها لأول كتاب 
وخم�سمائة  مليون  اإىل  الكتب  من  مقتنياتها  و�سلت  اأن  اإىل  لها، 
لزوارها  علمية  جملة   45.000 من  اأكرث  تقدم  فهي  جملد؛  األف 

املكتبات  قطاع  يقدم  اإلكرتونية عديدة. كما  موارد  اإىل  بالإ�سافة 
تدريًبا متخ�س�ًسا للمكتبيني. وهناك مكتبات متخ�س�سة لالأطفال 
والن�شء، تقوم براجمها بتعريف ال�سغار على عامل الإلكرتونيات 
لة هذا للمدار�ش من خالل  وعامل الكلمة املطبوعة والرقمية ُمو�سِّ
طه  ملكتبة  خا�سة  موارد  با�ستخدام  تقوم  كما  املتنقلة.  املكتبة 
ح�سني للمكفوفني و�سعاف الب�سر واملكتبات املتخ�س�سة للفنون 

والو�سائط املتعددة، والكتب النادرة وامليكروفيلم.

روح املكتبة اجلديدة1 2)

ا يف العديد من  بالرغم من حداثة �سنها، فاإن لها تاأثرًيا حقيقيًّ
املجالت؛ اإذ حتتفظ بالفعل بروح مكتبة الإ�سكندرية القدمية. فهي 
مكان للحرية وملتًقى للحوار بني الثقافات وال�سعوب. وهي مكان 
والتعددية  والتعلم  العقالنية  قيم  الرئي�سي هو احلفاظ على  هدفه 

والفهم.
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باملكتبة  مقتدية   – اجلديدة  الإ�سكندرية  مكتبة  وت�سعى 
مكتفية  غري  العامل  املعرفة يف  تطوير كل جمالت  اإىل   - القدمية 
بعلم بعينه، فهي تتعامل مع البحث وُتطبِّق التقنيات املتطورة يف 
توثيق  ومن  املعلوماتية،  ثورة  اإىل  الب�سرية  الفنون  من  �سيء  كل 
الرتاث لتعزيز ال�سالم. فهي جامعة بال اأ�سوار ول ت�سجيل، وبال 

مة. �سهادات ول دورات منظَّ

فهي مفتوحة لكل من يطلب املعرفة بكل اأوجهها واأ�سكالها،
لكل من يحب الفن بكل طرق تعبريه العجيبة،

ولكل من ي�سعى لفهٍم اأف�سل لرتاثه اأو للرتاث العاملي،
ولكل من يحلم بدفع حدود املعرفة العلمية اإىل حيث ميكن 

اأن ياأخذها اإبداع الإن�سان.

ندوات  ينظم  الذي  احلوار  منتدى  هو  يقابلنا  ما  واأول 
املتمدن  واخلطاب  العقالنية  لت�سجيع  اأ�سبوعني  كل  ومناق�سات 
املوؤ�س�سات  تدافع  اأن  يجب  فبالفعل،  الآخر،  على  والنفتاح 
تلك  من  واحدة  باعتبارها  باملكتبة  العرتاف  مت  وقد  القيم.  عن 
املوؤ�س�سات عندما قامت بتنظيم موؤمترات حرية التعبري وا�ست�سافت 

قاعدة بيانات منارة حرية التعبري.
كما نظمت املكتبة موؤمتر الإ�سالح العربي الأول حتت رعاية 
الإ�سكندرية  اإعالن  الذي �سدر عنه  املوؤمتر  ال�سابق، وهو  الرئي�ش 
ومنتدى الإ�سالح العربي الذي ل يزال ينعقد اإىل الآن. وتقوم 
القيم  املوؤمترات بتعميق  التي تلي هذه  الجتماعات واملطبوعات 
كما  املدين.  املجتمع  م�ساركة  تعزيز  وكذلك  لزماننا،  الأ�سا�سية 
ن امللتقى الإلكرتوين لتقوية �سبكة منظمات املجتمع املدين  تكوَّ

العربي، ولتعزيز تبادل املعلومات واملناق�سات.
وكان للمكتبة اأي�ًسا ميزة ا�ست�سافة معهد درا�سات ال�سالم، 
الذي كان الأول من نوعه يف هذه املنطقة من العامل. ومن خالل 
ثقافة  ملفاهيم  واملحتوى  املعنى  املعهد  م  قدَّ والتدريب  الأبحاث 

ال�سالم.

الفن والثقافة مكمالن للعلم1 ))

يف  افتتاحها  فمنذ  بالفنون.  اأي�ًسا  الإ�سكندرية  مكتبة  ُتعنى 
عام 2002 والفن يتخلل كل اأن�سطتها من بينايل خيال الكتاب 

والفنون  املو�سيقى  يف  ال�سابة  املواهب  وتدريب  الفنان،  وكتاب 
الت�سكيلية اإىل ا�ست�سافة فنون العامل.

فبالإ�سافة اإىل اأربعة معار�ش فنية موؤقتة، حتتوي املكتبة اأي�ًسا 
على 15 معر�ًسا دائًما، هي:

الإ�سكندرية عرب الع�سور )جمموعة حممد عو�ش1 1 1)
عامل �سادي عبد ال�سالم 1 2)
روائع اخلط العربي 1 ))
تاريخ الطباعة 1 4)
كتاب الفنان 1 5)
فر�سان ال�سماء: الآلت الفلكية والعلمية عند العرب يف 1 6)

القرون الو�سطى 
حميي الدين ح�سني: م�سواره اإبداعي 1 7)
جمموعة رعاية النمر وعبد الغني اأبو العينني: الفن 1 ))

ال�سعبي العربي
خمتارات اآدم حنني 1 9)
خمتارات اأحمد عبد الوهاب1 10)
خمتارات ح�سن �سليمان1 11)
خمتارات حامد �سعيد1 12)
�سيف واأدهم وانلي: احلركة والفن 1 )1)
النحت1 14)
برامج املكتبة لتكنولوجيا الت�سالت واملعلومات1 15)

ويتم الإعداد للمزيد كل يوم.
مو�سيقية  واأحداًثا  معار�ش خا�سة  اأي�ًسا  املكتبة  وت�ست�سيف 
ب�سورة �سبه يومية، كما تنظم حفالت مو�سيقية يف الهواء الطلق 
يف ف�سل ال�سيف. وكانت املكتبة كذلك الراعي لتاأليف اأول اأوبرا 
م�سرية منذ 40 �سنة م�ستقاة من رواية »مريامار« لنجيب حمفوظ.

الرتاث  توثيق  مبركز  للعاملني  مبواهب  املكتبة  وا�ستفادت 
للموؤلف  الفنية  وباملواهب  التوثيق،  يف  والطبيعي  احل�ساري 
املو�سيقي واملاي�سرتو �سريف حميي الدين والأورك�سرتا والكورال 
جمال  يف  �سالح  حممد  بخربة  ا�ستفادت  كما  يقودهما،  اللذين 
علم الآثار، وذلك لبعث »كتاب املوتى« للحياة يف اأول عمل فني 

مو�سيقي باللغة امل�سرية القدمية.
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فالفن موجود يف كل مكان يف موؤ�س�ستنا؛ اإذ اإن حاجة الب�سر 
للفن ل تقل عن حاجتهم للمعرفة والعلم والتكنولوجيا.. وهذه 

املجالت هي الأهم اليوم.

املعاهد البحثية1 4)

هو  ما  اإىل  بالإ�سافة  بحثية  مراكز  ت�سعة  على  املكتبة  حتتوي 
حتت الإن�ساء. وتوزع هذه املراكز يف عدد من مقار املكتبة وتقوم 

بدفع حدود العلم كال يف جماله.
فيعمل مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر املتو�سط 
على اإحياء مكانة مدينة الإ�سكندرية املحورية يف منطقة املتو�سط 

ا ملنطقة الأورومتو�سط وال�سرق الأو�سط. لت�سبح مركًزا ثقافيًّ
اأن�سئ  فقد  الهلين�ستية،  للدرا�سات  الإ�سكندرية  مركز  اأما 
بالتعاون مع مكتبة الإ�سكندرية، وموؤ�س�سة فاردينوياني�ش، وجامعة 
والف�سول  الدورات  من  عدد  بتقدمي  ُيعنى  وهو  الإ�سكندرية، 

التعليمية ملنح درجات الدبلوم واملاج�ستري.
الفنون، فهو منتدى لعدد  الفنون مالًذا ملحبي  وُيعترب مركز 
من �ُسُبل التعبري الفني يف كل جمالت الفن، كما ي�سعى لحتواء 

مواهب الأطفال والن�شء وتنميتها من خالل اأق�سامه املختلفة.
العامل  والكتابات يف  النقو�ش  بدرا�سة  مركز اخلطوط  ويقوم 

عرب الع�سور من فرتة ما قبل التاريخ و�سوًل للع�سر الرقمي.
مقره   - والطبيعي  احل�ساري  الرتاث  توثيق  مركز  ويهدف 
با�ستخدام  والطبيعي  احل�ساري  م�سر  تراث  توثيق  اإىل   - القاهرة 

اأحدث البتكارات التكنولوجية.
)معهد  والدميقراطية  ال�سالم  درا�سات  مركز  يهدف  كما 
درا�سات ال�سالم الذي ا�ست�سافته املكتبة �سابًقا1 اإىل ت�سجيع ون�سر 
ال�سباب على خلق ظروف مالئمة  قدرات  وتطوير  ال�سالم  ثقافة 

لل�سالم امل�ستدام والأمن الإن�ساين.
وي�ستهدف مركز الدرا�سات والربامج اخلا�سة جيل الباحثني 

املبدعني واملبتكرين من خالل برامج املنح البحثية.
انة  احل�سّ بدور  املعلوماتية  للدرا�سات  الدويل  املعهد  ويقوم 
البتكارات  ويغذي  يعزز  مما  الرقمية؛  التكنولوجية  للم�سروعات 

التي تعك�ش روح ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية.
ويعمل مركز املخطوطات على حفظ ورقمنة واإدارة الرتاث 

من خالل عدد من الأق�سام املتكاملة.

ا بذاتها.  ا قويًّ اأ�سبحت املكتبة نف�سها معماًل بحثيًّ ومع هذا، 
الرتاث،  توثيق  منها  املجالت؛  من  عدٍد  رائدة يف  موؤ�س�سة  فهي 
كما اأنها تعر�ش هذه املواد باأ�ساليب حديثة مع بناء منظم لقواعد 
ن املكتبة من اأن تكون جديرة بهذه الريادة. وللمكتبة  البيانات َمكَّ
الأخرى من معاجلة  البحثية  املجالت  الريادة يف عدٍد من  اأي�ًسا 
لكل  الآن جمانًا  املتاح  للعلوم  املركب  للعر�ش  الطبيعية  اللغات 
علم  اإىل  العربية  باللغة  اخلا�سة  الآلية  الرتجمة  ومن  العامل، 

املكتبات العربية.
واأخرًيا ولي�ش اآخًرا يوجد منتدى احلوار الذي اأ�سبح جزًءا 
من جهود مكتبة الإ�سكندرية لت�سبح منرًبا للحوار الثقايف، فيقدم 
الثقايف وتعزيز  والتبادل  للفكر احلر  املنا�سبة  البيئة  منتدى احلوار 

احلوار والتفاعل بروح ناقدة مع النف�ش ومع الآخر.

 بع�ض الإجنازات الهامة1 5)

قام مركز توثيق الرتاث احل�ساري والطبيعي بتطوير البانوراما 
براءة  على  ح�سلت  كما  اجلوائز  من  بعدد  فازت  التي  احل�سارية 
اخرتاع. وتقوم البانوراما احل�سارية بعر�ش عدد كبري من املعلومات 
بال�سغط  يقوم  اأن  العر�ش  ملقدم  �سكل طبقات؛ حيث ميكن  يف 
فهي  التفا�سيل.  من  اآخر  م�ستوى  اإىل  لي�سل  ما  عن�سر  على 
اجلاذبية  �سديد  باملعلومات  مليء  الو�سائط  متعدد  تقدميي  عر�ش 
احلا�سر،  وقتنا  اإىل  تاريخ م�سر خالل 5000 عام و�سوًل  يعر�ش 
مع روؤو�ش مو�سوعات واأمثلة من الرتاث امل�سري القدمي والقبطي 
ويف  الأق�سر  يف  احل�سارية  البانوراما  تركيب  مت  وقد  والإ�سالمي. 
الوحيدة   الأوبرا  لعر�ش  ا�سُتخدمت  كما  اأي�ًسا،  اأخرى  اأماكن 

املوؤلفة باللغة الفرعونية.
الرتاث  توثيق  مركز  قام  احل�سارية،  البانوراما  جانب  واإىل 
احل�ساري والطبيعي بتطوير موقع م�سر اخلالدة، كما وثَّق الرتاث 
املو�سيقي مل�سر والفلكلور واحلياة الربية مب�سر، ويبذل املركز اأي�ًسا 
 1GEM( العام  امل�سري  املتحف  عر�ش  لإقامة  م�ستمرة  جهوًدا 
الفرتا�سي لالآثار امل�سرية القدمية والذي �سُيعر�ش يف العديد من 

املتاحف املنت�سرة بكل اأنحاء العامل.
مع  والطبيعي  احل�ساري  الرتاث  توثيق  مركز  تعاون  كما 
متحف الآثار باملكتبة لإ�سدار املر�سد الرقمي الكامل للمجموعة 
الثقافة  وزارة  رعاية  حتت  متعددة  متاحف  من  املهداة  الرائعة 
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التعليمي  الربنامج  املتحف  ينظم  كما  لالآثار.  الأعلى  واملجل�ش 
ه لل�سباب. اخلا�ش به واملوجَّ

كتب  باإنتاج  يقوم  متميز،  ترميم  معمل  املخطوطات  وملركز 
ي�ستفيد  اأن  ميكن  رقمية  جمموعات  وكذلك  ممتازة  وكتالوجات 
ل املعار�ش املوؤمترات  منها الباحثون للدرا�سة حني ي�ساءون. وُتَكمِّ
يف  امل�ساركني  غري  زوارها  بها  ي�ستمتع  اإذ  للدار�سني؛  املتخ�س�سة 

املوؤمتر.
القطع يف  اأجمل  املخطوطات جمموعة من  ويعر�ش متحف 
مت�سفحات  اأي�ًسا  يوجد  الزائرين،  وملتعة  الكعبة.  لك�سوة  العامل 
رقمية ت�سمح للزائرين بقلب �سفحات املخطوطات النادرة وكذلك 

ا. ترجمتها فوريًّ
والكتابات،  اخلطوط  الإ�سكندرية طبيعة  تدر�ش مكتبة  كما 
وتقوم املراكز املتخ�س�سة باملكتبة بالبحث يف كل اخلطوط ولي�ش 
الرائعة  الأعمال  يف  هنا  نراه  الذي  العربي  اخلط  جمال  يف  فقط 
بهذا  املتعلقة  العلمية  الأعمال  وت�سمل  اإبراهيم.  وكامل  ملحمد 
فاز  الذي  الكتابة  تاريخ  كتاب  منها  مرتجمة؛  اأعماًل  املو�سوع 
بالعديد من اجلوائز، وبع�ش املواد املكتوبة بالعربية مثل اأبجديات.

البحر  ومنطقة  الإ�سكندرية  مبدينة  اأي�ًسا  املكتبة  وتهتم 
املتو�سط. ومن خالل مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�سارة البحر 
عو�ش،  حممد  جمموعة  فتوجد  املا�سي،  بتوثيق  نقوم  املتو�سط 
مع  الأبعاد  ثالثية  بطريقة  بت�سويره  القدمي  الفنار  تقدمي  اأُعيد  كما 
تو�سيح كيفية انهياره. وُوثِّقت اأي�ًسا امل�ساجد واحلمامات التاريخية 
�سياحية  واأطال�ش  برامج وخرائط  اأول  واأ�سدر  الرتكية،  املدينة  يف 

وكذلك العديد من الدرا�سات لتنمية املدينة.

(6 1 – باملكتبة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
اأحدث العلوم

مل يكن هدف املكتبة منذ البداية باأن تكون موؤ�س�سة رائدة 
املعلومات  تكنولوجيا  تطبيق  على  مقت�سًرا  الرقمي  الع�سر  يف 
ذلك.  من  اأ�سمى  هو  ما  اإىل  تهدف  كانت  فقد  والت�سالت، 
فبالإ�سافة اإىل اجلهد اخلا�ش الذي قام به املعهد الدويل للدرا�سات 
باملكتبة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  واإدارة  املعلوماتية 
واملعمل الرقمي اجلديد اخلا�ش بهما، تقوم املكتبة باجلديد دائًما، 

وعلى �سبيل املثال:
كاليفورنيا  يف  اأُقيم  فريد  م�ستودع  وهو  الإنرتنت:  اأر�سيف 
الإنرتنت.  �سبكة  على  العامة  ال�سفحات  لكل  ب�سور  يحتفظ 
اأر�سيف  من  الوحيدة  الكاملة  الن�سخة   بامتالكها  املكتبة  وتفخر 
يف  حمفوظة  وهي  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  خارج  الإنرتنت 
من  اأكرث  على  وحتتوي  بوك�ش  بالبيتا  ُتعرف  هائلة  حفظ   اأجهزة 

50 مليار �سفحة.
ت�سمح  تفاعلية  افرتا�سية  بيئة  نظام  وهو  الفي�ستا:  نظام 
اإىل حماكاة  الأبعاد  ثنائية  البيانات  بتحويل جمموعات  للباحثني 
ت�ساعد  عملية  ت�سوير  اأداة  وهي  فيها.  والدخول  الأبعاد  ثالثية 
الباحثني على حماكاة �سلوك الأنظمة الب�سرية اأو املخلَّقة بدًل من 

جمرد مالحظة النظام اأو بناء منوذج حقيقي له.
بالكامل  رقمي   DVD اأول  باملكتبة  اأُنتج   ،2004 عام  ويف 
لكتاب »و�سف م�سر«، وهو موجود الآن على الإنرتنت. وبف�سل 
املعمل الرقمي اأ�سبحت املكتبة �سريًكا يف م�سروع املليون كتاب 

م�ستغلة اخلربات يف جمال اللغة العربية.
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فائقة  الطباعة  اآلة  من  الثاين  النموذج  على  ح�سلت  كما 
�سيتيح  للن�سر  جديد  اأعمال  منوذج  اإقامة  يف  للم�ساعدة  ال�سرعة 
العديد من العناوين التي توقفت طباعتها ولكنها ما زالت حممية 
فوًرا مع حماية حق  الكتاب  بحقوق ملكية؛ حيث تقوم بطباعة 

ملكية الكاتب والنا�سر.
ويف مايو 2005، وقبل اأن تتم املكتبة عامها الثالث، ان�سمت 

املكتبة كع�سو اإ�سرتاتيجي كامل يف احتاد املكتبات الرقمية.
اتفاقية  بتوقيع  الكوجنر�ش  مكتبة  قامت   ،2007 اإبريل  ويف 
تعاون مع املكتبة لت�سميم مركز املكتبة الرقمية العاملية، مع احلفاظ 

على ن�سخة احتياطية من املواد يف الإ�سكندرية.
امل�سروعات  من  عدد  يف  رائدًة  الإ�سكندرية  مكتبة  وكانت 
العمل  هذا  ويقوم  احلديثة،  مل�سر  الرقمي  التاريخ  منها  الرقمية؛ 
واملو�سيقى  وال�سوت  والفيديو  وال�سورة  الن�ش  بو�سع  الهائل 
الفرتة من ُحكم  يغطي  مًعا يف كلٍّ مرتابط  القدمية  واملخطوطات 
م�سر  و�سف  كتاب  ومن  ال�سادات،  اأنور  وحتى  علي  حممد 
لأر�سيف عبد النا�سر واأر�سيف ال�سادات، ويتناول قناة ال�سوي�ش 
وبنك م�سر وال�سخ�سيات ال�سيا�سية والجتماعية والأدبية البارزة 

التي �سكلت تاريخ م�سر احلديث.
املكتبة  ت�سارك  العديدة،  واملبادرات  امل�سروعات  هذه  ووراء 
املليون  م�سروع  وت�سميم  احلياة  مو�سوعة  م�سروع  يف  بن�ساط 

حما�سرة مبكتبة الإ�سكندرية...

هذا امل�سروع الذي بداأ يف جامعة بت�سربج مع منظمة ال�سحة 
العاملية حول علم الأوبئة. وللم�سروع �سبكة من 60000 �سخ�سية 
اإىل  الو�سول  اأجل  من  حما�سرة   4000 من  ي�ستفيدون  جامعية 
ليغطي  امل�سروع  تو�سعة  الآن  ويتم  دولة.   175 يف  طالب  مليون 
وجيل  �سريف،  فينت  اإدارة  حتت  وذلك  اأخرى،  علوم  جمالت 

اأومن، ورون لبورت، واإ�سماعيل �سراج الدين.
املتحدة  الأمم  برعاية  مبادرة  فهي  العاملية  ال�سبكات  لغة  اأما 
مكتبة  وتخت�ش  العامل.  لغات  كل  واإىل  من  الآلية  للرتجمة 
تتم  ل  الذي  املثري،  امل�سروع  هذا  يف  العربية  باللغة  الإ�سكندرية 
من خالله الرتجمة فح�سب، بل ميكن اأي�ًسا حت�سني اأ�سلوب الن�ش 

العربي اأو تلخي�سه.

بنية حتتية مل�شاعدة كل العلماء1 ))

مل يوجد حتى نهاية القرن الع�سرين �سوى نوعني فقط من 
العلوم: العلم النظري والعلم التجريبي. ثم اأ�سبح احلا�سب الآيل 
ا و�سريًعا بدرجة ت�سمح بقيام نوع ثالث من العلوم هو: املحاكاة  قويًّ
الآلية التي يتم بها بناء مناذج اآلية للظواهر املُراد درا�ستها واختبارها 
ا. ويف بع�ش الأحيان يكون  باحلا�سب الآيل بدًل من اختبارها فعليًّ
الهدف هو جمرد تقليل مدى العوامل املتغرية باختبارها باحلا�سب 
دور  اإىل  بالإ�سافة  بالطبع  وهذا  املعمل.  يف  اختبارها  قبل  الآيل 
احلا�سب الآيل الكبري يف اإدارة قواعد البيانات، ونقل املعلومات، 
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وقدرته التخزينية واحل�سابية الهائلة. وبالفعل اأ�سبحت احلوا�سب 
الآلية اليوم ل غنى عنها يف جمال العلوم.

من  العلوم  تعزيز  على  اجلديدة  الإ�سكندرية  مكتبة  وتعمل 
خالل متكني الباحثني امل�سريني املقيمني يف م�سر من العمل مع 
الرقمية  بالتكنولوجيا  متوا�سلني  العامل  دول  باقي  يف  زمالئهم 
اجلديدة، قائمني باأف�سل حتليل ممكن بف�سل ما تقدمه املكتبة من 

بنية حتتية. فما هي هذه البنية التحتية؟
املكتبة  يف  املوجودة  املوارد  من  كاملة  بيانات  قاعدة  هي  اأوًل: 
قواعَد  املطبوعة  التقليدية  ملواردها  بالإ�سافة  تقدم  التي  املهجنة 
بيانات ودوريات اإلكرتونية؛ اإذ حتتوي على اأكرث من اأربعني األف 

دورية حديثة وكاملة.
من  اأكرث  على  املكتبة  حتتوي  اإذ  هائلة،  حا�سوبية  قدرة  هي  ثانًيا: 
منها  املبنى؛  اأرجاء  خمتلف  يف  موجودة  اآيل  حا�سب   2(00
400 للجمهور، مع جهاز حا�سب اآيل فائق ال�سرعة )ليطلق على 
احلا�سب الآيل �سفة فائق ال�سرعة، على امل�سفوفة اأن تكون قادرة 
عملية ح�سابية يف  من 10.000.000.000.000  اأكرث  اإجناز  على 
كبري1  اآيل  حا�سب  اإل  لي�ش  فهو  كذلك،  يكن  مل  واإن  الثانية! 
لكن،  الثانية.  عملية ح�سابية يف  ينجز 10.000.000.000.000 
ملاذا نحتاج لكل هذه الطاقة؟ ملواجهة العديد من امل�سكالت؛ من 
التطورية  الربجمة  اإىل  املحدودة  املواد  لتحليل  احليوية  املعلوماتية 

لتحليل اجل�سيمات النووية.

ثالًثا: هي فريق تخيل حتليلي قوي للعمل مع الباحثني يف جمال 
حماكاة امل�سكالت التقنية يف بيئة واقع افرتا�سي ثالثي الأبعاد.

ميكن اأحيانًا اأن يتم هذا يف بيئة واقع افرتا�سي ثالثي الأبعاد 
ب�سورة  فيها  موادهم  مع  العلماء  يتفاعل  حيث  الواقعية؛  �سديد 
كاملة. واأول تطبيق �سهري لهذه التقنية كان تدريب الطيارين يف 

اأجهزة املحاكاة.
الإ�سكندرية  مكتبة  متتلك  اإذ  الهائلة؛  التخزين  قدرة  هي  رابًعا: 
بكاليفورنيا.  الإنرتنت  اأر�سيف  طوره  الذي  بوك�ش  البيتا  نظام 
فاإن كان الكتاب  ولهذه امل�سفوفة الواحدة قدرات تخزين هائلة، 
نًا من 00) �سفحة ورقية مرقمنة يف �سورة ن�ش، ميكن  الواحد ُمكوَّ
لهذه امل�سفوفة اأن حتوي 100 مليون كتاب! واإن احتوت الكتب 

على �سور، ميكن للم�سفوفة اأن حتتوي على 12 مليون كتاب.
للمعلومات،  الرئي�سي  امل�سدر   - بالإنرتنت  الت�سال  خام�ًسا: 
العاملي  النظام  واأ�سا�ش  الآخرين  بالباحثني  الت�سال  وو�سيلة 
احلديث  الع�سر  يف  عنه  غنى  ل  بالإنرتنت  فالربط   اجلديد، 

ول �سيما يف املجال العلمي.

العلوم للجمهور1 8)

قاعة  مع  ال�سماوية،  القبة  ن  تكوِّ
ًعا  جُممَّ العلوم  تاريخ  ومتحف  ال�ستك�سافات 
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اإىل   6 �سن  من  املكتبة  زوار  ت�سجيع  اإىل   ي�سعى 
22 �سنة لتعلم متعة الكت�ساف وحما�ش العمل العلمي.

ال�ستك�ساف  قاعة  وتقدم  الأفالم،  ال�سماوية  القبة  فتعر�ش 
اأي�ًسا.  القاهرة  بع�سها يف  م  �ستقدَّ باملكتبة، كما  ثابتة  يومية  برامج 
وزارة  ومع  املعلِّمني  مع  العلمي  ال�سماوية  القبة  مركز  ويتعاون 
التعليم من خالل م�سروع »اليد يف العجني« ومن خالل نوادي 
العلوم. ومن �سمن الأحداث العلمية الهامة تكرار التجربة التي 
املعهد  وكذلك  الأر�ش،  حميط  لقيا�ش  اإيراتو�سثين�ش  بها  قام 
اخلا�ش الذي اأقيم يف عام 2006 لدرا�سة ك�سوف ال�سم�ش، واأي�ًسا 
الحتفال مبئوية اأين�ستاين. وقد اكت�سبت عرو�ش القبة ال�سماوية 
�سعبية حفزت العاملني باملكتبة على تطوير قدراتهم على �سناعة 
الأفالم، منتجني بذلك فيلم »يف �سماء الإ�سكندرية« يف عام 2007. 

وهو اأول فيلم عربي ينتج كاماًل مبوارد حملية.

الو�شول ل�شغار ال�شن وال�شباب1 9)

حيث  امل�سريني؛  �سباب  لدى  متوفرة  املواهب  اأن  ل�سك 
وهذا  ال�سنوي  العلوم  معر�ش  �ساب   20.000 من  اأكرث  ي�سهد 
اأيام فقط، كما تب�سر امل�سابقات التي تقيمها املكتبة  خالل ثالثة 
من اأ�سوان لالإ�سكندرية باخلري، وتت�سم نوادي العلوم التي تنظمها 
تنجح  كما  الكبرية.  واجلاذبية  بالتاأثري  املدار�ش  يف  اأي�ًسا  املكتبة 
جتربة  اإعادة  خالل  من  املا�سي  مع  للتوا�سل  املبذولة  اجلهود 

اإيراتو�سثين�ش لقيا�ش حميط الأر�ش كل عام.

املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل1 10)

يف فرتة ق�سرية مل تتجاوز عدة �سنوات، اأ�سهمت املكتبة بقوة 
حني  تذكرناها  والتي  للحياة،  ال�سكندرية  الكوزموبوليتانية  لبعث 
احتفلنا يف عام 2007 مبئوية ميالد ال�سينما امل�سرية يف عام 1907. 
ونبدع  باحلا�سر  ونحتفي  املا�سي  م  ُنكرِّ الإ�سكندرية  مكتبة  ففي 

امل�ستقبل. فاملكتبة هي ملتقى العقول بال حواجز.
ول تتوا�سل مكتبة الإ�سكندرية اجلديدة مع اأحدث العلوم 
يف العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت واملجالت 
على  ت�ساعد  التي  التحتية  البنية  اأي�ًسا  توفر  بل  فقط،  الأخرى 

رعاية اأعمال ال�سباب وال�سابات الذين قد يكونون من امل�سريني 
اأخرى  مرة  م�سر  تتبواأ  القرن حتى  هذا  نوبل يف  بجائزة  الفائزين 

مقعدها على امل�سرح العلمي العاملي.
الفنية  امل�سريني  الأطفال  مواهب  اجلديدة  املكتبة  وتغذي 

لي�سقوا لأنف�سهم طرق املوهوبني.
وحتاول املكتبة الو�سول لكل اأطفال م�سر، وت�ساعدهم على 
َتعلُّم كيف يتعلمون، وعلى تعلم املواطنة؛ ليكونوا مواطنني اأف�سل 

قادرين على بناء م�ستقبل يليق ببلدنا العظيم.
الفنون  يف  ومثرية  جديدة  ف�سول  يوم،  كل  هنا،  فُتْكَتب 
و�سيكون  املعلومات،  تكنولوجيا  وا�ستخدام  واملواطنة  والعلوم 
يتعاملون  الذين  ال�سباب  هوؤلء  كل  مواهب  بف�سل  املزيد  هناك 

مع املكتبة.
فيمكننا اأن نتخيل بع�ش هذه الف�سول.

وميكننا اأن نرى الرحلة التي انطلقت فيها هذه العقول ال�سابة.
وميكننا اأن نتخيل الآفاق التي �سي�سلون اإليها..

فق�ستهم، وق�سة مواهبهم املتفتحة هي ما نفخر نحن العاملني 
مبكتبة الإ�سكندرية باإ�سهامنا فيه.
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