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 منها واإلفادة محايتها وسبل وأهميتها، العربية املخطوطات

ٜتٓاٍٚ ٖصا ايبشح املدطٛطات ايعطب١ٝ َٓص ايعكٛض اٱغ١َٝ٬ ا٭ٚىل، ٚأثط ايعٛمل١ ع٢ً تطاثٓا اؿهاضٟ  

 •ايعاخط، ٜٚٛنح ا٫ٖتُاّ امل٪غػاتٞ ؿؿغ تًو املدطٛطات ٚمحاٜتٗا ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚقٝاْتٗا

ايؿٗطغ١ ٚايتهؿٝـ ايهطٚض١ٜ يتػٌٗٝ اٱؾاز٠ َٔ املدطٛطات بعس ايكٝاّ بتشكٝكٗا، ٜٚبني ايبشح ططم 

ٜٚكسّ أخرلًا اقذلاسات عا١َ يبصٍ املعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ ٚايطعا١ٜ يذلاثٓا ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٫ غُٝا يف ٚد٘ 

 •عكط ايعٛمل١ ايصٟ ٜػع٢ يًكها٤ ع٢ً ايؿدك١ٝ ايٛط١ٝٓ يًسٍٚ ايٓا١َٝ

 متهيد 

طب املػًُٕٛ ع٢ً ايهتاب١ ٚايتسٜٚٔ ٚايتأيٝـ إقبا٫ً َٓكطع ايٓعرل َٓص ايعكٛض اٱغ١َٝ٬ ا٭ٚىل، أقبٌ ايع

ٚسككٛا يف فاٍ ٚنع ايهتب مبٛنٛعات املعطؾ١ املدتًؿ١، ٚسؿعٗا، ْٚؿطٖا تكسًَا مل ؼكك٘ ؾعٛب 

 •ؾاضؽ ٚغرلٖانبٝعْط١ ٚب٬ز  •نجرل٠ أخط٣ ناْت متتًو آْصاى َٔ َكَٛات اؿهاض٠ َا ٜ٪ًٖٗا يصيو

ٜؿب٘ إىل سس نبرل ؾػـ ايٓاؽ يف عكطْا ٖصا باقتٓا٤ “يكس نإ إقباشلِ ع٢ً ايهتب ٚاملدطٛطات 

ٚنُا ٜكاؽ ثطا٤ ايٓاؽ ايّٝٛ مبس٣ َا ميًهٕٛ َٔ عطبات ؾاخط٠  •ايػٝاضات ٚايج٬دات ٚأدٗع٠ ايتًؿاظ

كطٕ ايجايح عؿط ايجطا٤ مبا ميًهٕٛ َج٬ً، َقّسض ايٓاؽ يف شيو ايعكط املُتس َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط ست٢ اي

( 898ٚمنت زٚض ايهتب يف نٌ َهإ منٛ ايعؿب يف ا٭ضض ايطٝب١، ؾؿٞ عاّ ) •َٔ نتب أٚ كطٛطات

ّ أسك٢ َػاؾط عسز ُزٚض ايهتب ايعا١َ يف بػساز بأنجط َٔ ١٦َ، ٚبسأت نٌ َس١ٜٓ تبين شلا زاضًا يًهتب 

َٓٗا، ٚإٔ جيًؼ يف قاعات املطايع١ ٜكطأ َا ٜطٜس، نُا  ٜػتطٝع عُطٚ أٚ ظٜس َٔ ايٓاؽ اغتعاض٠ َا ٜؿا٤

ٚجيتُع ؾٝٗا املذلمجٕٛ ٚامل٪يؿٕٛ يف قاعات خككت شلِ، ٜتذازيٕٛ ٜٚتٓاقؿٕٛ نُا حيسخ ايّٝٛ يف أضق٢ 

 (8)•”ا٭ْس١ٜ ايع١ًُٝ

 يكس أعط٢ ايعطب َٓص ايعكٛض اٱغ١َٝ٬ ا٭ٚىل املدطٛطات، ٚايهتب ٚاملهتبات عٓا١ٜ نبرل٠ ٚغاق١

َٓٗا يف ايعكط ايعباغٞ، سٝح اظزٖطت سطن١ ايذلمج١ ٚايتأيٝـ، ٚأقبٌ ايٓاؽ ع٢ً ايٓػذ ٚؾطا٤ ايهتب 

ٚاقتٓا٥ٗا ٚايعٓا١ٜ بٗا، ٚقس سؿًت امل٪يؿات ايعطب١ٝ بهجرل َٔ املٓجٛض ٚاملٓعّٛ ايصٟ ٜ٪نس ٖصا اؿب 

ْصاى، ٚنصيو املهتبات نُا أقُٝت املهتبات ايعا١َ يف مجٝع أضدا٤ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ آ •(2ٚايٛيع)

(، ٚمل ٜهٔ شيو غطٜبًا، ؾكس سض 3املسضغ١ٝ ٚاملتدكك١ اييت سؿًت مب٬ٜني ايهتب ٚاملدطٛطات)

ٚقس عدل امل٪ضر ٍٚٚ زبٛضاْت عٔ ضٚح شيو ايعكط  •اٱغ٬ّ ع٢ً طًب ايعًِ، ٚاغتدساّ ايعكٌ يف أَٛض اؿٝا٠

س آخط َٔ ب٬ز ايعامل ـ ايًِٗ إ٫ يف ب٬ز ايكني ـ مل ٜبًؼ ايؿػـ باقتٓا٤ ايهتب ٚاملدطٛطات يف بً“بكٛي٘: 

َا بًػ٘ يف ب٬ز اٱغ٬ّ يف ٖصٙ ايكطٕٚ، سني ٚقٌ إىل شض٠ٚ سٝات٘ ايجكاؾ١ٝ، ٚإٔ عسز ايعًُا٤ يف آ٫ف 
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 ” املػادس املٓتؿط٠ يف ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ َٔ قططب١ إىل زلطقٓس مل ٜهٕٛ ٜكٌ عٔ عسز َا ؾٝٗا َٔ ا٭عُس٠

نتب املػًُني ٚ املػٝشٝني ٚ ايٝٗٛز ع٢ً ضؾٛف َهـتبات ايعطب، َتشابـ١،َٓتع١ُ،َؿتٛس١ يكس ادتُعت 

ؽسّ اؾُٝع ع٢ً اخـت٬ف َعاضؾِٗ ٚعكا٥سِٖ يف بٓا٤ ايٓٗه١ ايع١ًُٝ، ٚ بطٚح ”يًكطا٠٤ أَاّ ايٓاؽ،

بع املعـاضف ايتػاَح ايعطبٞ ْؿػ٘،مل خيذٌ ايعطب إٔ ٜسخـًٛا َساضؽ غرل املػـًُني، ٚ إٔ ًٜٓٗٛا َٔ َٓا

 (5” )اشلٓس١ٜ أٚ اٱغطٜك١ٝ ايؿ٤ٞ ايهجرل

ٚ مما ٜ٪غـ ي٘ إٔ ؾططًا نبرلًا َٔ ٖصٙ املدطٛطات اييت اظزاْت بٗا املهتبات ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ناع 

بػبب َا تعطنت ي٘ ايسٚي١ أٚ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ َٔ سطٚب ٚؾنت ٚغعٚات، ٚنإ َا أقاب ايجكاؾ١ 

ّ، سٝح أيكٝت ٦َات ا٭يٛف َٔ املدطٛطات 8258سَا اقتشِ ٫ٖٛنٛ ظٝٛؾ٘ بػساز عاّ ايعطب١ٝ َطٚعًا عٓ

 (6يف ْٗط زد١ً، نُا أثبت ابٔ بطٛط١ إٔ ايتتاض قتًٛا يف ايعطام أضبع١ ٚعؿطٜٔ أيؿًا َٔ ايعًُا٤)

ٚمل ٜهٔ ْكٝب املدطٛطات ايعطب١ٝ َٔ ايسَاض خ٬ٍ ظسـ تُٝٛضيٓو بأقٌ َٓ٘ ع٢ً ٜس ٫ٖٛنٛ، ٚيف 

ػطب اٱغ٬َٞ تعطض ايذلاخ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ يًُش١ٓ ْؿػٗا، ؾشني غكطت غطْاط١ بٝس اٱغبإ اي

ّ، ٚاْتٗت زٚي١ املػًُني يف ا٭ْسيؼ أسطقت عؿطات اٯ٫ف َٔ املدطٛطات، ٚأنجط 8492املٗامجني عاّ 

 (7ايباسجني سصضًا أٚ عطؿًا ع٢ً اٱغبإ ٜكسضٖا بجُاْني أيؿًا)

ًِ َٔ ٖصٙ ايهـٛاضخ ٚايٓهـبات ؾكس ْكـٌ َععُ٘ إىل زٚض املدطٛطات ٚا٭زٜـط٠ أَا اؾـاْب ايصٟ غـ

ٚاملتاسـ ا٭دٓب١ٝ يف زٜاض ايػطب خ٬ٍ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ، ثِ خ٬ٍ ا٫غتعُاض اؿسٜح يًب٬ز ايعطب١ٝ، 

 (8ٜٚكسض َعٗس املدطٛطات ايعطب١ٝ، عسزٖا بج٬ثـ١ َـ٬ٜني كطـٛط)

غ١َٝ٬ بذلاخ عًُٞ ٚثكايف كطٛط قٌ إٔ سعٝت مبجً٘ أ١َ َٔ ا٭َِ عدل يكس سعٝت ايب٬ز ايعطب١ٝ اٱ

ايتاضٜذ، ٫ٚ ٜتُجٌ شيو يف نجطت٘ ٚسذُ٘ ؾشػب، بٌ يف قتٜٛات٘ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايتاضخي١ٝ، 

 •ٚاتػاع آؾاق٘، يٝؿٌُ ايعامل ايكسِٜ ٚايٛغٝط نً٘ تكطٜبًا، دػطاؾًٝا ٚتاضخيًٝا

 :ثالعوملة والرتا 

تتػـِ ايعٛملـ١ ايجكاؾ١ٝ بتأثرلات غًب١ٝ ع٢ً اشلٜٛـ١ ٚاملٛضٚخ ايجكايف يٮَِ ٚايؿعٛب، ٚكاطط ؾا٥ك١ متؼ 

 •قهاٜـاٖا ايذلاث١ٝ اؾٖٛطٜـ١، مبا ٜٗـسز اشلٜٛـ١ ايٛطـ١ٝٓ بايتؿـٜٛ٘ ٚا٫نُش٬ٍ

ٖٚٛ اخذلام ٜػتٗسف  •دٞٚايعٛمل١ مبؿَٗٛٗا املعاقط تعين إس٬ٍ ا٫خذلام ايجكايف قٌ ايكطاع اٱٜسٜٛيٛ

ؾجكاؾ١ ايعٛمل١ ٖٞ ثكاؾ١ أساز١ٜ  •إْ٘ َؿّٗٛ ٜذلتب عًٝ٘ نٝاع تطاثٓا ٖٜٚٛتٓا •ايعكٌ ٚايٓؿؼ ٚايذلاخ

أَطٜه١ٝ تؿطض ع٢ً اٯخطٜٔ، ٖٚٞ َٗسز٠ يًدكٛقٝات ايٛط١ٝٓ، ٚغاق١ َٓٗا ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ؾٗٞ 

 •يتكّٛ َكاَٗا ١ٜٖٛ ايػٛم َكاضب١ اقتكاز١ٜ ع٢ً سػاب ايجكاؾ١ ٚاشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ،
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ٚمل تعس ايعٛمل١ ايؿطغ١ مبؿَٗٛٗا ايػًيب ٖصا تطاعٞ أٟ ؾ٤ٞ ؾٗٞ تسعٞ أْٗا َٓتكط٠ ٫ قاي١، ٫ٚ فاٍ 

ٚمٔ ْكٍٛ: إٕ ايعٛمل١ َا ٖٞ إ٫ ظاٖط٠  •يطزٖا أٚ عسّ ايسخٍٛ ؾٝٗا، بٌ إْ٘ ٫ حيٌ يف ٖصا ايعامل غٛاٖا

ايطأزلايٞ، قاب١ً ي٬ْتعاف ٚايذلادع، ٚجيب َكاَٚتٗا، ٚتهٜٛٔ تاضخي١ٝ، أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايٓعاّ 

دٝٛب َكا١َٚ نسٖا، ٖٚصٙ اؾٝٛب َٛدٛز٠ ايّٝٛ يٝؼ ؾكط يف أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ، بٌ يف أٚضبا ايػطب١ٝ 

 .أٜهًا اييت ؽؿ٢ اشل١ُٓٝ ا٭َطٜه١ٝ

ملعطٝات املطتبط١ اضتباطًا قًٜٛا أَا ايعٛمل١ ايجكاؾ١ٝ ؾٗٞ فُٛع١ َٔ ايط٣٩ ٚايكِٝ ٚايػًٛنات ٚاملعًَٛات ٚا

بايٓعاّ ايًٝدلايٞ ايطأزلايٞ ايصٟ ميًو ق٠ٛ اْتؿاضٖا ٚتٛظٜعٗا عدل ايعامل َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ ايك٠ٛ اييت 

ثِ إٕ  •ميتًهٗا، ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ اؿسٜج١، َٚٔ خ٬ٍ قٛت٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚايعػهط١ٜ

سٛاٍ إٔ ٜعين إيػا٤ ايػٝاز٠ ايٛط١ٝٓ، ٖٚٞ َؿّٗٛ َؿذلى َٚكبٍٛ ايسخٍٛ يف ايعٛمل١ ٫ جيٛظ بأٟ ساٍ َٔ ا٭

َٔ مجٝع أؾطاز ايٛطٔ ايٛاسس ٚؼطن٘ قِٝ ايٓاؽ َٚؿاعطِٖ املؿذلن١، ٚتاضخيِٗ ايٛاسس، ٚتطاثِٗ 

 •ٚسهاضتِٗ ٚيػتِٗ ايٛاسس٠

اغ١ٝ إٕ ايسميكطاط١ٝ، ٚسكٛم ايؿعٛب، ٚسكٛم اٱْػإ، ٚاجملتُع املسْٞ َك٫ٛت ندل٣، َٚطايب أغ

ظٗطت سسٜجًا يف فتُعٓا ٚنأْٗا َؿاِٖٝ قاز١َ َٔ بعٝس، َٔ ايػطب، ٚيٝػت َٓطًك١ َٔ فتُعٓا شات٘ 

َٚٔ عُل تاضخيٓا، ٖٚٞ َٛدٛز٠ ؾٝ٘، ؾاؿهاض٠ ايعطب١ٝ اييت غازت ب٬زْا ٚايعامل قطًْٚا ط١ًٜٛ اتػُت 

ا َباز٨ ْازت بٗا ايطغاي١ باٱْػا١ْٝ ٚايعساي١ ٚاملػاٚا٠ ٚسكٛم اٱْػإ ٚايؿٛض٣ بني ايٓاؽ ٚنًٗ

 •اٱغ١َٝ٬، ٚتؿبعت بٗا سهاضتٓا ٖٚٞ يف سس شاتٗا سهاض٠ إغ١َٝ٬ إْػا١ْٝ

ٚايّٝٛ َا َس٣ قسضتٓا ع٢ً َٛاد١ٗ ايعٛمل١ ٚايكُٛز يف ٚدٗٗا، ٌٖٚ املػطب ايعطبٞ أنجط قُٛزًا َٔ املؿطم 

ٖٚصا ٜػٌٗ  •ّٗٛ ايؿطان١ايعطبٞ، أٚ ايعهؼ ٖٛ ايكشٝح؟ إٕ قطب املػطب ايعطبٞ َٔ أٚضبا ق٣ٛ َؿ

 ٚيهٔ ٌٖ ايعٛمل١ ؾع٬ً خٝاض ٫ َؿط َٓ٘؟ •ع١ًُٝ ايسخٍٛ يف ايعٛمل١

إٕ َٔ ٚادبٓا مٔ ايعطب، َؿطقًا َٚػطبًا، إٔ ْكٟٛ قًتٓا بذلاثٓا ٚأفازْا ايػابط٠، َٚٔ ٖٓا تأتٞ نطٚض٠ 

ْؿض ايػباض عٔ تطاثٓا املدطٛط، ٚسؿع٘، ٚتٓعُٝ٘، ٚؾٗطغت٘، ٚايتعطٜـ ب٘ ٚتٛدٝ٘ ا٭دٝاٍ يًتُػو ب٘ 

از٣ غًبٝاتٗا اييت تًكٞ بعًٗا ٚمٔ ْتذ٘ يًسخٍٛ يف ايعٛمل١، ست٢ ْؿٝس َٔ إجيابٝاتٗا إٕ ٚدست، ْٚتؿ

٫ٚ خٛف ع٢ً ثكاؾتٓا ايعطب١ٝ يف مجٝع ا٭سٛاٍ عٓس٥ص، ٭ْٗا ثكاؾ١ ندل٣ يف  •اـطرل ع٢ً ٖٜٛتٓا ايٛط١ٝٓ

 •تاضٜذ ايبؿط١ٜ ت٪ًٖٓا ٭زا٤ زٚض دسٜس يف ٖصا ايتاضٜذ ٚقٓع ؾهط إْػاْٞ دسٜس
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ٚػسٜس ثكاؾتٓا ايٛط١ٝٓ ٚتععٜع ا٫ْتُا٤ إىل “ا إْٓا ايّٝٛ أنجط َٔ أٟ ّٜٛ َه٢ عاد١ إىل ا٫عتعاظ بذلاثٓ

ايصات َع ا٫ْؿتاح ع٢ً ايعكط، ٚشيو عدل إعاز٠ بٓا٤ ايجكاؾ١ َٔ زاخًٗا ٚضبطٗا مبؿّٗٛ ايؿعب ٚا٭١َ 

 (9”)ٚاعتُازٖا غ٬سًا يف َٛاد١ٗ ظاٖط٠ عٛمل١ ايجكاؾ١

اسذلَت اشلٜٛات ايك١َٝٛ ايٛط١ٝٓ إٕ ايعٛمل١ ٫ تؿهٌ خططًا إشا ٖٞ اعذلؾت بتٓٛع ايجكاؾات اٱْػا١ْٝ ٚ

ٚيهٓٗا يٮغـ  •ٚخكٛقٝات ايؿعٛب ٚابتعست عٔ ايتُٓٝط ايكػطٟ ٚاعذلؾت بايػًِ ٚايعسٍ ايسٚيٝني

تبسٚ نعاٖط٠ ؾطٜط٠ تطٜس ؾطض غٝطط٠ عامل١ٝ يًٓعاّ ايطأزلايٞ، ٚإٕ ا٫ْسَاز املطًل ؾٝٗا أٚ ا٫ْععاٍ 

 •املطًل ن٬ُٖا اْتشاض سهاضٟ

بس يٓا إٔ ْسخٌ ٖصٙ ايعٛمل١ ٫ٚ خٝاض يٓا يف شيو ؾإٕ َٔ ٚادبٓا إٔ ْسعِ ٖٜٛتٓا ايجكاؾ١ٝ يصا إشا نإ ٫ 

ٖٜٚٛتٓا ايصات١ٝ َٔ خ٬ٍ اَت٬ى قٛاْني املهتؿؿات ايع١ًُٝ ٚتطٜٛط ض٩ٜتٓا ايجكاؾ١ٝ ـ ايذلاث١ٝ ٚإٔ مٍٛ 

ٓ٘ يف تأنٝس شاتٝتٓا ٖٜٚٛتٓا ْعطتٓا إىل تطاثٓا َٔ فطز ؾ٤ٞ منذسٙ إىل ْكسٙ ْكسًا عك٬ًْٝا ٚإٔ ْػتؿٝس َ

 (81”)٭ْ٘ املؿتاح مٛ املػتكبٌ

اْط٬قًا َٔ شيو ْكٍٛ: إٕ ا٫ٖتُاّ بايذلاخ ايٛطين ٖٛ سؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ َٔ ايهٝاع ٚايصٚبإ يف 

ٚإٕ ايذلاخ املدطٛط ايصٟ حيٟٛ َ٪يؿات عًُا٥ٓا ايػابكني ٚإبساعاتِٗ  •١ٜٖٛ اٯخطٜٔ أٚ ١ٜٖٛ ايػٛم

ِٗ ايؿهط١ٜ اـ٬ق١ يف مجٝع فا٫ت ايعًّٛ ٚاٯزاب ٚايؿٕٓٛ شلٛ خرل ساؾغ يٓا َٔ ايصٚبإ يف ٚعطا٤ات

 •ٚعًٝٓا إٔ ْٓؿض عٓ٘ غباض ايعَٔ ٚإٔ ْعطٝ٘ َٔ ايعٓا١ٜ ٚايطعا١ٜ َا ٜػتشل •سهاض٠ اٯخطٜٔ

 :فهارس املخطوطات 

ٛطات ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ٚقس بصيت تعخط ا٭ضاؾٝـ ٚزٚض ايٛثا٥ل ٚاملتاسـ يف زٍٚ ايعامل بٓؿا٥ؼ املدط

دٗٛز نبرل٠ يف ايعكط اؿسٜح ٱْكاش َا ميهٔ إْكاشٙ َٔ املدطٛطات اييت غًُت َٔ ايهٛاضخ 

ٚايٓهبات ٚعطف ايعامل أ١ُٖٝ إْكاشٖا ٚمحاٜتٗا ٚاؿطم عًٝٗا، ْعطًا ملا ؼٜٛ٘ َٔ ؾهط خ٬م يف ايعًّٛ 

ُٝا١ٝ٥ ٚا٭زب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚاٱْػا١ْٝ ٚغرلٖا، يكس أزت زٚضًا ايطبٝع١ٝ ٚايكٝس١ْٝ٫ ٚايطٜان١ ٚايؿًه١ٝ ٚايهٝ

بايؼ ا٭١ُٖٝ يف قٝاّ ايٓٗه١ ا٭ٚضب١ٝ، بعس إٔ أطًع ا٭ٚضبٕٝٛ عًٝٗا، ْٚكًٛا دع٤ًا نبرلًا َٓٗا إىل يػاتِٗ 

 •ايٛط١ٝٓ، مما دعًِٗ ٜتكسَٕٛ خطٛات نبرل٠ إىل ا٭َاّ يف َهُاض ايطقٞ ٚا٫ظزٖاض

ات ايعطب١ٝ اييت تعخط بٗا َهتبات ايعامل اؿذِ ايهبرل شلصٙ املدطٛطات اييت بكٝت ٚتدلظ ؾٗاضؽ املدطٛط

ع٢ً قٝس اؿٝا٠، َٚا ظايت قب١ً يًساضغني ٚايباسجني، ًٜٕٓٗٛ َٓٗا، ٜٚطتٕٛٚ َٔ ٜٓابٝعٗا ايجط١ٜ ايػُش١، 

َهتبات  ٖٚصٙ ايؿٗاضؽ تؿتح أَاّ ايعًُا٤ ايباسجني َػايل تًو ايهٓٛظ اـط١ٝ املٛدٛز٠ ؾٛم ضؾٛف
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ٚأضاؾٝـ ايعامل، ٚقس بًػت أعساز ٖصٙ ايؿٗاضؽ َٔ ايهجط٠ عٝح أقبشت اٱساط١ بٗا تهاز تهٕٛ 

نطبًا َٔ املػتشٌٝ، يصيو ْٗض عسز َٔ ايباسجني املٗتُني بٛنع ببًٝٛغطاؾٝات عا١َ َٚتدكك١ يطقس 

ٔ عًُا٤ ايػطب، ٖصٙ ايؿٗاضؽ ٚايتعطٜـ بٗا، يف َكسَتِٗ ٖٜٛػُإ، ٚؾادسا، ٚبرلغٔ، ٚبطٚنًُإ َ

 •ٜٚٛغـ أغعس زاغط، ٚؾ٪از غعنني َٔ أبٓا٤ ايعطب

ْٚعطًا يهٕٛ ايهجرل َٔ ٖصٙ ايؿٗاضؽ قس تكازّ ب٘ ايعٗس ٚ٭ٕ بعهٗا نتب َتعسز٠ ؾطق١ٝ ٚأخط٣ أٚضب١ٝ، 

ٚيهٕٛ مج١ً َٓٗا قس ْؿطت يف ف٬ت اغتؿطاق١ٝ يٝؼ َٔ ايٝػرل ا٫ط٬ع عًٝٗا، ٚأقبح َٔ ايهطٚضٟ 

اّ، َٚػح سسٜح شلصٙ ايؿٗاضؽ ٚبأغًٛب عكطٟ، قاّ عسز َٔ ايباسجني ايعطب، إقساض ؾٗطؽ ع

ٚامل٪غػات ايعطب١ٝ بايتكسٟ شلصا ايعٌُ َٚٔ بني ايباسجني ايعطب ايصٜٔ بصيٛا فٗٛزات ٖا١َ يف ٖصا اجملاٍ 

ْصنط ايباسح نٛضنٝؼ عٛاز ايصٟ ٚنع ؾٗطغًا َبٛبًا يًُدطٛطات ايعطب١ٝ يف اـاؾكني بعس دٗٛز 

ٚقس دا٤ ٖصا ايؿٗطؽ َعطبًا تبعًا يٮقطاض اييت متتًو  •١ً، ٚظٜاضات ع١ًُٝ يًُهتبات ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝطٜٛ

تًو املدطٛطات، ًٜٝٗا أزلا٤ املسٕ يف نٌ قطط، ثِ أزلا٤ املهتبات اييت تكتٓٝٗا، َع َطاعا٠ ايذلتٝب 

، ٚيهٓ٘ عاد١ إىل ته١ًُ ايعَين يًؿٗاضؽ املٛدٛز٠ يف نٌ َهتب١ أٚ َعٗس، ٖٚٛ ؾٗطؽ ععِٝ ا٭١ُٖٝ

 (88ٚشٍٜٛ ٭ٕ اٱساط١ ايؿا١ًَ ظُٝع ايؿٗاضؽ ع٢ً باسح ٚاسس نطب َٔ املػتشٌٝ)

( يًتعطٜـ باملدطٛطات ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ 82نُا تتكس٣ ايّٝٛ َ٪غػ١ ايؿطقإ يًذلاخ اٱغ٬َٞ)

ًسات ؼٟٛ ٚأَانٔ ٚدٛزٖا عدل ايعامل بأغًٛب عًُٞ سسٜح، ٚأقسضت ؾٗاضؽ ند١ُ يف أضبع١ ف

زٍٚ يف ايعامل، ٚأغست بعًُٗا ٖصا خرلًا نبرلًا يًُهتب١ ايعطب١ٝ  817أنجط َٔ أيؿٞ قؿش١، غطت 

 (83اٱغ١َٝ٬ يف ٖصا اؾاْب)

ٖٚٓاى َطانع عطب١ٝ أخط٣ يف َكسَتٗا َعٗس املدطٛطات ايعطب١ٝ ايتابع يًذاَعات ايعطب١ٝ ايصٟ ٜبصٍ دٌ 

 ايعامل، ٚا٫ٖتُاّ بتكٛضٖا ٚايتعطٜـ بٗا، ٜٚػٌٗ ٚنعٗا ؼت اٖتُاَ٘ يتككٞ املدطٛطات ايعطب١ٝ عدل

٫ٚ بس ٖٓا َٔ اٱؾاض٠ إىل اجملٗٛزات اييت  •تكطف ايباسجني، ٖٚصا َا غٓتشسخ عٓ٘ يف َا ًٜٞ َٔ قؿشات

يف زبٞ يًتعطٜـ باملدطٛطات ٚتكٜٛط املٛدٛز َٓٗا زاخٌ ايٛطٔ ايعطبٞ ” مجع٘ املادس“ٜبصشلا َطنع 

 •تٝػرل ا٫ط٬ع عًٝ٘ٚايتعطٜـ ب٘ ٚ

ٚٚنع ؾٗاضؽ شلا  •نُا تكّٛ ايسٍٚ ايعطب١ٝ بإعطا٤ َعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ يًُدطٛطات احملؿٛظ١ يسٜٗا

ٚنؿاؾات تػاعس ايباسجني يف ايٛقٍٛ إيٝٗا بػٗٛي١ ٜٚػط، عًًُا بإٔ َععِ ٖصٙ املدطٛطات َا ظايت 

ات اييت تبصٍ يف غبٌٝ ػُٝعٗا ٚقٝاْتٗا َٛظع١ بني املهتبات ايعا١َ ٚاـعا٥ٔ اـاق١، ٚإٔ مجٝع اجملٗٛز

عًًُا بإٔ اٱزاضات املػ٪ٚي١ عٓٗا َا ظايت تعاْٞ َٔ ْكل  •َا ظايت قاقط٠ عٔ ؼكٝل أٖساؾٗا املٓؿٛز٠
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ايهؿا٤ات ايؿ١ٝٓ امل٪١ًٖ شلصا ايعٌُ، ٖصا ؾه٬ً عٔ قكٛض ايكٛاْني ايعطب١ٝ اييت ؼُٞ املدطٛطات َٔ 

اق١ َٓٗا املدطٛطات املٛدٛز٠ يف ؾًػطني اييت تتعطض يًٓٗب اؿهاضٟ ا٫غت٬ب ايجكايف ٚايعًُٞ، ٚغ

 •بكٛض٠ خطرل٠

 :محاية املخطوطات العربية اإلسالمية

بسأت محا١ٜ املدطٛطات ايعطب١ٝ ؽطز َٔ ا٫ٖتُاّ ايؿطزٟ إىل ا٫ٖتُاّ امل٪غػاتٞ، ٖٚٞ َ٪غػات قاَت 

ا إْؿام داْب َٔ أَٛاشلِ يف ٖصا اجملاٍ اشلاّ، بعس إٔ ظٗٛز عسز َٔ ايطداٍ ا٭ثطٜا٤ ايعطب ايصٜٔ اختاضٚ

ؼٌُ ٖصٙ ا٭عبا٤ يف املانٞ دٌٝ َٔ ا٭غاتص٠ ايطٚاز ايصٜٔ بس٩ٚا ايػرل يف ٖصا ايططٜل ايكعب ايؿا٥و، 

بػ١ٝ انتؿاف نٓٛظٙ اجملٗٛي١، إ٫ إٔ عٛازٟ ايعَٔ أقعستِٗ عٔ َٛاق١ً ايططٜل، بعس إٔ امػطت َٛد١ 

ؿطقني ايصٜٔ أغُٗٛا إغٗاًَا ؾاع٬ً يف محا١ٜ ٖصٙ املدطٛطات ٚقٝاْتٗا ٚايتعطٜـ بٗا، ا٫غتؿطام ٚاملػت

َُٗا ناْت ايسٚاؾع اييت سطنتِٗ يًػرل يف ٖصا ا٫ػاٙ أٚ املآخص اييت أخصت عًِٝٗ، ؾكس ناْت شلِ ضغِ 

ا ضغِ نْٛٗا شيو أٜاز بٝها٤ يف ايبشح عٔ املدطٛطات ايٓازض٠، ٚسؿعٗا، ٚطبعٗا، ْٚؿطٖا، ٚايتعطٜـ بٗ

اْتععت َٔ ب٬زْا زٕٚ سل، ٚدسٜط بٓا، ٚمٔ ْؿهط يف محا١ٜ كطٛطاتٓا، إٔ ْؿهط أٜهًا يف غبٌ 

اغذلداعٗا إىل أٚطاْٗا ا٭ق١ًٝ اييت ْٗبت َٓٗا ٖٚصا ا٭َط ٜتطًب بصٍ دٗٛز أندل، ٚعٓا١ٜ أنجط، 

ٚا٭مل، إٔ لس كطٛطاتٓا تًك٢ ٚمما ٜجرل ايسٖؿ١  •يطعاٜتٗا ع٢ً ايكعٝس ايعطبٞ، ثِ ع٢ً ايكعٝس ايسٚيٞ

يصيو ؾٓشٔ عاد١ إىل بصٍ َعٜس َٔ اؾٗٛز  •عٓا١ٜ ايػطبٝني ٖٚٞ يف زٜاضِٖ، أنجط مما تًكاٙ يف ب٬زْا

ع٢ً ايكعٝس ايعطبٞ، ٚتٛسٝس اؾٗٛز، ٚٚنع خطط عٌُ َؿذلن١، يًهػط ع٢ً ايسٍٚ ا٭دٓب١ٝ اييت ٫ 

 •ع ايعطاقٌٝ أَاّ ؼكٝل شيو، ٖٚصا أنعـ اٱميإتػُح بتكٜٛط كطٛطاتٓا احملؿٛظ١ يسٜٗا، أٚ ته

َ٪متطًا يف داَع١ ٫ٜسٕ يف ٖٛيٓسا، ٚنٓت أعطف  8995ٚأشنط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ أْين سهطت يف ضبٝع عاّ 

٫بٔ ” نتاب غطٜب اؿسٜح“أْٗا ؼتؿغ يسٜٗا بني ْؿا٥ؼ املدطٛطات ايعطب١ٝ ْػد١ كطٛط١ أق١ًٝ َٔ 

٘ إ٫ بعٓا٤، ٚؼت َطاقب١ َؿسز٠، بعس إٔ أعطٝت يٞ َس٠ عؿط زقا٥ل غ٬ّ، ٚمل أغتطع ا٫ط٬ع عًٝ

ؾكط، طبعًا يًُػ٪ٚيني عٔ َهتب١ اؾاَع١ عصضِٖ يف شيو، ؾاملدطٛط قسِٜ ٚجيب إعطا٩ٙ قسضًا نبرلًا 

 •َٔ ايطعا١ٜ يٝبك٢ أطٍٛ َس٠ ممه١ٓ

١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ٚا٭ؾطاز ٚتعٝـ املدطٛطات ايعطب١ٝ يف ب٬زْا َؿتت١ َبعجط٠ بني كتًـ اشل٦ٝات اؿه

ٚيٝؼ تؿتت املدطٛطات بني كتًـ أْٛاع املهتبات يف ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٖٛ املعٗط ايٛسٝس يػ٤ٛ  •ٚاملهتبات

ساشلا، ؾايصٟ ٜسخٌ كاظٕ أٟ َهتب١ عطب١ٝ ٜؿعط بأغ٢ عُٝل ملا تًكاٙ املدطٛطات َٔ إُٖاٍ بعس إٔ 

َتشؿ١ٝ تعطض َٓٗا ايٓػذ اييت تتش٢ً بأيٛإ َٔ ايؿٔ ؼٛيت يف ْعط ايهجرل َٔ املػ٪ٚيني عٓٗا إىل َٛاز 
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يف نتابتٗا أٚ ظخطؾتٗا أٚ ػًٝسٖا، ٜٚهطؽ ايباقٞ يف املػتٛزعات يٝهٕٛ طعًُا يٰؾات ٚاؿؿطات زٕٚ 

إٔ حيع٢ بأٟ ْٛع َٔ ايكٝا١ْ، بٌ ست٢ زٕٚ إٔ ٜطاع٢ يف ٚنع٘ أبػط ا٭غؼ ايع١ًُٝ يتٓعِٝ ايهتب ع٢ً 

زساًَا ؾسٜسًا ست٢ يتشؿط عًٝ٘ املدطٛطات سؿطًا ٜؿػس أٚضاقٗا ٚػًٝسٖا، ايطؾٛف ؾبعهٗا ٜعزسِ اظ

ٚبعهٗا اٯخط تًك٢ عًٝ٘ املدطٛطات َهطذع١ أٚ قا١ُ٥ يف ٚنع َا٥ٌ ٜتًؿٗا، ٚب٬زْا بطبٝعتٗا ٜػًب عًٝٗا 

 اؿطاض٠ ٚاؾؿاف، أٚ ايططٛب١ ٖٚصٙ تػاعس ع٢ً إت٬ف ا٭ٚضام ٚاؾًٛز، ٚكاظٕ املدطٛطات عٓسْا ٫

تعطف أدٗع٠ غشب ايػباض ٚا٭تطب١، بٌ قًُا تػًِ َٔ ايؿُؼ أٚ ايططٛب١ ؾه٬ً عٔ غ٤ٛ ايت١ٜٛٗ أٚ َععِ 

أَا تعكِٝ املدطٛطات ٚتطَُٝٗا ؾُا ظايت أغايٝب٘ عٓسْا قاقط٠ عادع٠ عٔ إٔ تكٕٛ  •ٖصٙ ا٭خطاض فتُع١

(، ْاٖٝو عٔ ايٓكل ايؿازح يف 84يٓا َا غًِ َٔ تًو اٯؾات ضغِ َا أسطظٙ ايعًِ َٔ تكسّ يف ٖصا اجملاٍ)

ايؿٗاضؽ اي٬ظ١َ يًتعطٜـ بٗا، ْٚكل ايسضاغات ا٭نازمي١ٝ عٔ املدطٛطات ايعطب١ٝ، َع غٝاب ٖصا 

 •املٛنٛع نُاز٠ تسضٜػ١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ َعاٖس املهتبات يف َععِ اؾاَعات ايعطب١ٝ

ٜطٙ َٔ أضؾٝـ َٚهتبات ايعامل، إٕ أَتٓا عاد١ إىل َعٜس َٔ ايعٓا١ٜ بذلاثٗا املدطٛط، ٚمحاٜت٘ ٚتكٛ

ٚغاق١ املٛدٛز َٓ٘ يف تطنٝا، ٭ْ٘ حيؿٌ بآ٫ف َ٪يؿ١ َٔ املدطٛطات اييت َا ظايت فٗٛي١ ٖٚٞ عاد١ 

قبٌ نٌ ؾ٤ٞ إىل خط١ ٚانش١ املعامل، ٚتعإٚ قٟٛ بني زٚشلا، ٚزعِ ملعٗس املدطٛطات ايعطب١ٝ، ٚتعإٚ 

ٙ، عا١َ ناْت أّ خاق١ ٚتٛسٝس اؾٗٛز، يف غبٌٝ إْكاش أؾهٌ َع امل٪غػات اييت تعٌُ يف ٖصا ا٫ػا

كطٛطاتٓا، ٚضعاٜتٗا ٚػُٝعٗا، ٚتكٜٛطٖا، ٚؼكٝكٗا، ٚايتعطٜـ بٗا ٚؾل أسسخ ايػبٌ، ٚأؾهٌ 

 •ايٛغا٥ٌ

 :معهد املخطوطات العربية والرتاث املخطوط 

ؿكٝك١ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ  مل ٜسضى ايعطب يف عكطِٖ اؿسٜح أ١ُٖٝ تطاثِٗ املدطٛط، إ٫ بعس إزضانِٗ

ٚايٓٗه١ ا٭ضٚب١ٝ اييت ٜكاٍ بأْٗا قاَت ع٢ً أغاؽ ٖصا ايذلاخ، يصيو قاَت اؾاَع١ ايعطب١ٝ بإْؿا٤ َعٗس 

، ٚمل ميض ع٢ً قٝاَ٘ أنجط َٔ غ١ٓ ٚاسس٠، 8948إسٝا٤ املدطٛطات ايعطب١ٝ ٚشيو يف ؾٗط ْٝػإ َٔ عاّ 

ؿاٍ ا٫ٖتُاّ باملدطٛطات ايعطب١ٝ أُٜٓا ناْت، ٚضقسٖا، ٚناْت ا٭ٖساف املطغ١َٛ شلصا املعٗس بطبٝع١ ا

ٚمجعٗا، ٚتكٜٛطٖا، ٚايتؿذٝع ع٢ً ؼكٝكٗا، ٚؾٗطغتٗا، ٚقٝاْتٗا، ْٚؿط ٖصٙ ايؿٗاضؽ ع٢ً أٚغع ْطام 

 •ممهٔ، َع إقساض ْؿط٠ زٚض١ٜ تع٢ٓ باملدطٛطات َٚا ٜتكٌ بٗا َٔ أَٛض

( ثِ 85ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ يتكٜٛط املدطٛطات)بسأ املعٗس بعس عاّ َٔ تأغٝػ٘ بإضغاٍ ايبعجات إىل 

٭غباب َاز١ٜ، غرل أْ٘ بسأ يف اؿكٍٛ ع٢ً قٛض املدطٛطات عٔ ططٜل  8961تٛقـ عٔ شيو يف عاّ 

ايْٝٛػهٛ خ٬ٍ املس٠ اييت تٛقـ ؾٝٗا، ؾكس أخص ٖصا ا٭خرل ع٢ً عاتك٘ أَط تكٜٛط املدطٛطات يف ايب٬ز 
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 •ثِ عاز املعٗس يًتكٜٛط ؾُٝا بعس سني تٛؾطت ا٫عتُازات املاز١ٜ يصيو •ايعطب١ٝ اييت تطًب َٓ٘ شيو

بإقساض ف١ً ْكـ غ١ٜٛٓ تع٢ٓ باملدطٛطات ايعطب١ٝ ٚتكسّ أخباضٖا ٚأخباض  8955ٚقس بسأ املعٗس عاّ 

املعٗس ْٚؿاطات٘، نُا بسأ بإقساض ؾٗاضؽ يًُدطٛطات ايعطب١ٝ عدل ايعامل، ؾه٬ً عٔ ْؿط٠ ْكـ ؾٗط١ٜ 

ت ؾٗط١ٜ ٭خباض ايذلاخ ايعطبٞ، ٜٚػتكبٌ املعٗس أعسازًا نبرل٠ َٔ ايباسجني ٚايعًُا٤ ٚايساضغني ثِ أقبش

ٜٚعس  •ٚاحملككني ملطادع١ املدطٛطات املكٛض٠ ع٢ً َٝهطٚؾًِٝ، ٜٚعٌُ ع٢ً تعٜٚس ايطاغبني بٓػذ عٓٗا

 •ؿتػًني ؾٝٗااملعٗس ايّٝٛ َطنعًا يًتٛثٝل ايببًٝٛغطايف سٍٛ املدطٛطات ايعطب١ٝ، ٚتسضٜب امل

إٕ َعٗس املدطٛطات ايعطب١ٝ ٖٛ امل٬ش ا٭َني ايصٟ تعتُس عًٝ٘ املدطٛطات ايعطب١ٝ ؿُاٜتٗا َٔ اٱُٖاٍ 

ٚدٗٛزٙ املعطٚؾ١ غ١ٝٓ عٔ ايتعطٜـ، ٚإمنا ْطٜس َٓ٘ اـطٚز َٔ إطاض ايٓعط٠ “ٚايهٝاع ٚا٫ْسثاض، 

ٌ ٚايت٬سِ يًذُاٖرل ايعطٜه١ َٔ املجكؿني، ا٭نازمي١ٝ ايتكًٝس١ٜ إىل أؾل أنجط ضساب١ مبا حيكل ايتؿاع

يهٞ ؼكل املدطٛطات َعٜسًا َٔ ْبض اٱؾعاع ٚاٱخكاب يف خهِ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ٫ٚ ٜتٛقـ ؾكط عٓس 

٫ٚ ٜٓبػٞ إٔ مٌُ املعٗس ٚسسٙ ثكٌ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ، بٌ ٖٛ  ••١َُٗ ايتشكٝل ٚايٓؿط ٚايتكشٝح ٚايتعطٜـ

تٛاقٌ، ٚاـطٚز َٔ ْطام ايتدكل احملسٚز إىل فا٫ت أضسب ٚأٚغع عاد١ إىل ضٚح دسٜس٠، ٚسهٛض َ

َس٣ ٜت٬سِ ؾٝٗا َع َكاب ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ايعا١َ، ٜٚتُاٚز بأندل ٚأعُل َٔ إطاضٙ ا٭نازميٞ 

( ٚضغِ َطٚض أنجط َٔ عؿطٜٔ غ١ٓ ع٢ً ٖصٙ ايسع٠ٛ، ؾإْٗا َا ظايت قا١ُ٥ إىل ايّٝٛ، بٌ ٖٞ 86”)املعطٚف

١ َٔ أٟ ٚقت َه٢، سٝح ايعٛمل١ تطٜس إٔ تؿطض أخطبٛطٗا ع٢ً ايعامل، ٚغاق١ َٓ٘ ايّٝٛ أنجط أُٖٝ

 •ايعامل ايٓاَٞ، يتبعسٙ عٔ تطاث٘ ٚأقايت٘، ٖٜٚٛت٘، يتكٓع َهاْٗا ١ٜٖٛ ايػٛم، ٚيف شيو خطط َبني

 :حفظ املخطوطات وصيانتها 

ؼتاز ع١ًُٝ سؿغ املدطٛطات إىل كاظٕ َع١ٓٝ مبٛاقؿات خاق١ ببٓا٤ ايتذٗٝعات َٚا إيٝٗا، ؾايبٓا٤ جيب 

إٔ ٜهٕٛ يف َٓطك١ قش١ٝ بعٝس٠ عٔ ايتًٛخ اؾٟٛ، ؼؿع٘ دسضإ ْاض١ٜ َٔ اؿطا٥ل، ٚتسخٌ يف بٓا٥٘ 

ملتكٛيب١ ؿؿغ ٚجيب اغتدساّ اـعا٥ٔ اؿسٜس١ٜ ا •َٛاز متٓع ٚدٛز اؿؿطات ؾٝ٘ َا أَهٔ شيو

أَا اٱنا٠٤ ؾتهٕٛ نٗطبا١ٝ٥ غرل  •املدطٛطات، َع اغتدساّ املػاْس اؿسٜس١ٜ أٜهًا ٚايطؾٛف املتشطن١

َباؾط٠، َع عسّ اغتدساّ اٱنا٠٤ ايع٥بك١ٝ أٚ اييت َٔ ْٛع ايؿًٛضْؼ ٭ْٗا ؼٟٛ ا٭ؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ 

٠ ٚ ضطٛب١ َٓاغب١، نإٔ تهٕٛ زضد١ اؿطاض٠ بني اييت تهط ايٛضم ٚتػرل يْٛ٘، ٚ ٫ بس َٔ تٛؾط زضد١ سطاض

ٚ تؿرل بعض ايسضاغات اؿسٜج١ إىل إٔ سؿغ  •%61-%51زضد١ ١ٜٛ٦َ، أَا ايططٛب١ بني  21-25

زضد١ ؼت ايكؿط، أٟ زضد١ ايتذُٝس  31املدطٛطات ايٓازض٠ جيب إٔ ٜتِ يف زضد١ سطاض٠ تكٌ إىل 
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ْازض٠ ا٫غتدساّ، ٚ سؿعٗا يف زضد١ ايتذُٝس ايؿسٜس ايؿسٜس، ٭ٕ َجٌ ٖصٙ املدطٛطات قسمي١ دسًا، ٚ 

 •ٜطٌٝ عُطٖا

ٚ ٫ بس َٔ تعٜٚس املداظٕ بأدٗع٠ إطؿا٤ دٝس٠، ٚٚغا٥ٌ تٓبٝ٘ غطٜع١ عٔ اؿطا٥ل، ٚنصيو تعٜٚسٖا 

نُا إٔ استٛا٤ املهتب١ أٚ ا٭ضؾٝـ ع٢ً  •بكٓازٜل تعكِٝ ٚتبدرل ملعاؾ١ املدطٛطات َٚهاؾش١ آؾاتٗا

َٚٔ َٗاّ ٖصا ايكػِ تكؿح  •١ ٚايتذًٝس ٚايذلقِٝ ٖٛ َٔ ا٭َٛض اشلا١َ اييت ٫ غ٢ٓ عٓٗاقػِ خام بايكٝاْ

املدطٛطات َٚعطؾ١ أٚناعٗا ايكش١ٝ، ٚتطقُٝٗا بإنُاٍ ايكؿشات املُعق١ ٚايٓاقك١ بايٛغا٥ٌ ٚاملٛاز 

ف ايعازٟ اؿسٜج١ امل١ُ٥٬، ٚط٤٬ ا٭ٚضام اؾاؾ١ مبٛاز َطط١ٜ خاق١، ٚ ايتشصٜط َٔ اغتدساّ ايكُا

ٚا٭قُاؽ ٚايٓؿا٤ َٚا إيٝٗا يف ٖصٙ ا٭عُاٍ ْعطًا ملٓعهػاتٗا ايػًب١ٝ ع٢ً املدطٛطات، ٚتأثرلٖا ع٢ً منٛ 

اؿؿطات ايهاض٠ ٚايبهذلٜا ٚايؿططٜات، أُٖٗا ايٌُٓ ا٭بٝض )ا٭ضن١( ٚايػُه١ ايؿه١ٝ، ٚاؿؿط٠ 

، ٚايؿططٜات اييت تذلى بكعًا شات أيٛإ ايكاضن١، ٚزٚز٠ ايٛضم، ٚاـٓؿػا٤ ايػٛزا٤، ٚاٱقابات اؾطث١َٝٛ

ٚدسٜط  •كتًؿ١ قؿطا٤ أٚ بطتكاي١ٝ أٚ غٛزا٤ ٚتعطٞ أثطًا ساَهًٝا، ٜ٪زٟ إىل ؾػذ ايعخاضف ٚنٝاع أيٛاْٗا

بايصنط إٔ ٖصٙ ايؿططٜات ٫ متتل ايططٛب١ َٔ اؾٛ، بٌ َٔ املٛاز املدع١ْٚ ْؿػٗا ٚغاق١ عٓسَا تهٕٛ 

 ٖٚٓاى َٛاز َتعسز٠ تػتدسّ ملهاؾش١ اؿؿطات بٝٓٗا َاز٠ ايـ •ؿع١زضد١ ايططٛب١ يف املداظٕ َطت

(D.D.T)• 

ٚتكتين نٌ َهتب١ قٓازٜل يًتعؿرل مبعسٍ  •ٜٚٗتِ ٖصا ايكػِ أٜهًا بع١ًُٝ تعؿرل املدطٛطات ٚتعكُٝٗا

ٚتتِ ٖصٙ ايع١ًُٝ َط٠  •قٓسٚم يهٌ خعا١ْ، ٚتٛنع ؾٝ٘ فُٛع١ نتبٗا ٚتبدط مبٛاز قات١ً يًشؿطات

ْٚؿرل ٖٓا أْ٘ ٫ بس َٔ تعؿرل املدطٛطات  •نٌ عاّ، ٚعٓس ايؿعٛض بٛقٛع إقابات بني املدطٛطات ٚاسس٠

ٚست٢ ٫ تٓتكٌ  •ايكاز١َ سسٜجًا إىل املدعٕ قبٌ ٚنعٗا ؾٛم ايطؾٛف ٫ستُاٍ نْٛٗا َكاب١ إقابات َػبك١

َكٓٛعًا َٔ َاز٠ ٜٚهٕٛ قٓسٚم ايتبدرل عاز٠  •ايعس٣ٚ إىل املدطٛطات ا٭خط٣ احملؿٛظ١ يف املدعٕ

ٜٚهٕٛ سذِ ايكٓسٚم  •خؿب١ٝ دٝس٠ َكؿش١ َٔ ايساخٌ مباز٠ َعس١ْٝ ٫ تػُح بتػطب ا٭غط٠ خاضد٘

غِ َٔ أغؿً٘ تٛنع ؾٝٗا املٛاز  21سٛايٞ َذل َطبع ٚاسس، تٛدس يف أغؿً٘ ؾبه١ َعس١ْٝ تطتؿع سٛايٞ 

املدطٛطات ْتٝذ١ ا٫غتدساّ ٖٚٓاى أنطاض َتٓٛع١ قس تكٝب  •ايهُٝٝا١ٝ٥ اـاق١ مبهاؾش١ ا٭ٚب١٦

يصيو ٜٓكح بعسّ  •ٚامل٬َػ١ َٔ قبٌ املٛظؿني ٚاملػتؿٝسٜٔ، أٚ ْتٝذ١ عطنٗا يف املتاسـ ٚاملعاضض

اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتسؾ١٦ ايػاظ١ٜ أٚ ايٓؿط١ٝ يف املداظٕ، ٚعسّ ايػـُاح يًُػتؿٝسٜٔ باغتدساّ أق٬ّ اؿـدل 

ٜٚؿهٌ تكسِٜ قٛض عٔ املدطٛط  •س٠ َٔ ايهـتاب١ عًَٝ٘ٚا ؾابٗٗا عٓس اغتعُاٍ املدطٛط، َٚٓعِٗ بؿ

 •(87يًُطايعـني، أٚ َٝهـطٚؾٝـ َٚٝهـطٚ ؾًِٝ عٓٗا يكطا٤تٗا عدل ا٭دٗع٠ ايكاض١٥)
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 :فهرسة املخطوطات وتكشيفها

يكس بصيت ست٢ اٯٕ دٗٛز نبرل٠ ع٢ً املػتٜٛني ايعطبٞ ٚايسٚيٞ يطقس ايؿٗاضؽ ظٗٛز ايعًُا٤، ٚؾٗطغتٗا، 

ت أعساز نبرل٠ َٔ ايؿٗاضؽ ظٗٛز عًُا٤ أد٤٬، زؾعِٗ يصيو سبِٗ يًذلاخ ٚاْؿػاشلِ ؾٝ٘، أٚ ٚقسض

 •ظٗٛز َٓعُات عا١َ أٚ َ٪غػات خاق١ غبل اٱؾاض٠ إيٝٗا

ٚمل تػًو ٖصٙ ايؿٗاضؽ َػًهًا َٛسسًا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ، ٖٚٛ َػًو بسأ ٜتهح يف ايػٓٛات ا٭خرل٠، 

ٝع املػتٜٛات ايعطب١ٝ ٚشيو بكسٚض بطاق١ ايؿٗطغ١ املٛسس٠ يًُدطٛطات ٜٚأخص اػاًٖا َٛسسًا ع٢ً مج

، ٖٚٞ بطاق١ جيطٟ اعتُازٖا ايّٝٛ يف مجٝع ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٚٔ قبٌ ايباسجني ايعطب 8989ايعطب١ٝ عاّ 

  •املٗتُني بإقساض ايؿٗاضؽ

 :ٚتتهُٔ ٖصٙ ايبطاق١ غت١ سكٍٛ أغاغ١ٝ ٖٞ ع٢ً ايتٛايٞ

ٖصا اؿكٌ عٓٛإ املدطٛط ٚايعٓاٜٚٔ ايؿطع١ٝ، ٚامل٪يـ َع تاضٜذ ٚؾات٘، ثِ  ـ سكٌ املهُٕٛ: حي8ٟٛـ

 •املٛنٛع ٚايًػ١ اييت نتب ؾٝٗا ثِ عباضات ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ

ٚتػتدسّ ايتشسٜس ْؿػ٘ بايٓػب١ يهٌ كطٛط يف بعض ا٭سٝإ، ٖٚٞ عاد١ إىل إسا٫ت، يػٝاب ايعٓٛإ 

ا٭خرل٠ َٓ٘، أٚ يهٕٛ بعض ايٓاغدني ٜٓػٕٛ نتاب١ ايعٓٛإ،  أق٬ً بػبب نٝاع بعض ا٭ٚضام ا٭ٚىل أٚ

 •نصيو بػبب تعسز أزلا٤ ايكسَا٤ َٔ امل٪يؿني، ٚتٓٛعٗا، ٖٚصٙ نًٗا شلا قٛاعس قسز٠ جيب اعتُازٖا

ثِ َهإ ٚتاضٜذ ايٓػذ بايّٝٛ  •إخل •ـ بٝاْات ايٓػذ: ٚتتهُٔ اغِ ايٓاغذ َع ََْػب٘ َٚصٖب٘ َٚػه2٘ٓـ7

 •إىل غرل شيو َٔ أَٛضٚايؿٗط ٚايػ١ٓ 

ـ ايٛقـ املازٟ يًُدطٛط: َجٌ ضقِ اجملًس ضقِ اؾع٤، ْٛع املاز٠ اييت نتب عًٝٗا، ٚقـ اؿاي١ ايعا١َ 3ـ

ي٘، ٚسايت٘ ايكش١ٝ، ٚعسز أٚضاق٘، َٚكاٜٝػ٘، نصا ْٛع خط٘، ٚضغَٛ٘ ٚظخاضٜؿ٘، َع يٕٛ َسازٙ 

 •ٚػًٝسٙ

تكٌ مبهُْٛ٘ أٚ ٫ تتكٌ، ناٱداظات، ايػُاع، ـ اٱناؾات اـاق١ باملهُٕٛ: ٚتؿٌُ إناؾات ت4ـ

 •ٚايتٛقٝعات ٚاملًه١ٝ، ٚا٭ٚضام املٓؿك١ً عٓ٘ إىل غرل شيو َٔ أَٛض

ـ ايبٝاْات اٱناؾ١ٝ: ٖٚٞ ايبٝاْات اـاق١ بايٓػد١، ٚبٝاْات ايٓؿط ٚايذلمج١، ٚضقِ ٚدٛز املدطٛط يف 5ـ

 •يٓؿط، َع بٝاْات ايتشكٝل َٚا إيٝٗااملهتب١ ٚفُٛعت٘، َٚهإ ايطبع إٕ ٚدس ٚتاضخي٘ ٚزاض ا

ـ سكٌ امل٬سعات: أٟ ايبٝاْات املتك١ً باملدطٛط ٚاييت مل ٜهٔ باٱَهإ إزخاشلا نُٔ ايبٝاْات 6ـ

 •ايػابك١ يػبب أٚ ٯخط، ثِ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ َكازض أخط٣ خاضد١ٝ



11 
 

 •ؿاف امل٪يؿنيأَا ايهؿاؾات ؾٗٞ نطٚض١ٜ أٜهًا، ٚتكع يف عس٠ أْٛاع َجٌ نؿاف ايعٓاٜٚٔ، ٚن

ٚنؿاف ايٓػار ٚايهؿاف ايعَين ٚغرلٙ، ثِ إٕ ٚدٛز ؾٗطؽ عاّ َٛسس يًُدطٛطات ايعطب١ٝ يف ايعامل 

 •ٖٛ أَط يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ، ٖٚٛ عٌُ ندِ ٜػتسعٞ تهاؾط اؾٗٛز ٚتٛؾرل ا٭َٛاٍ ٚايٛغا٥ٌ اي٬ظ١َ يصيو

٪از غٝعنني ؾُٝٗا سكط يعسز نبرل َهتبات تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ يدلٚنًُإ، ٚتاضٜذ ايذلاخ ايعطبٞ يؿ

َٔ املدطٛطات ايعطب١ٝ ٚنتب ايذلاخ، إ٫ أُْٗا َع غرلُٖا َٔ ايؿٗاضؽ املٛدٛز٠ ايّٝٛ ٫ تػين عٔ ايؿٗطؽ 

ٚميهٔ إٔ ٜتشكل شيو ايّٝٛ بكٛض٠ أغٌٗ َٔ أٟ ٚقت َه٢، ْعطًا يٛدٛز ايهجرل َٔ  •املٛسس املٓؿٛز

عٗس املدطٛطات بصٍ اؾٗٛز ٱقساض ايؿٗطؽ املٛسس ايصٟ ايؿٗاضؽ ايطاقس٠ يًُدطٛطات، ٜٚبك٢ ع٢ً َ

ٚبكٞ ايّٝٛ اغتدساّ اٯي١ٝ يف قٓع ٖصٙ ايؿٗاضؽ ٚايهؿاؾات  •ٜؿًُٗا مجٝعًا، ٭ْ٘ اؾ١ٗ ا٭قسض ع٢ً شيو

يصيو ٫  •ْعطًا ٱَهاْات اغتٝعابٗا ايٛاغع١، َٚكسضتٗا ايؿا٥ك١ ع٢ً ايتٓعِٝ، َع قؿاتٗا ٚزقتٗا املتٓا١ٖٝ

 •ٖتُاّ بإقساض ايؿٗاضؽ احملٛغب١ يًُدطٛطات ايعطب١ٝبس َٔ ا٫

 :حتقيق املخطوطات

ايتشكٝل: ٖٛ دٗس عًُٞ ٖاّ ٫ ٜكٌ أ١ُٖٝ عٔ ايتأيٝـ، بٌ ٖٛ دٗس ٚطين ٜعٌُ ع٢ً إسٝا٤ تطاخ ا٭١َ، 

اثٓا ٚمٔ أسٛز َا ْهٕٛ ايّٝٛ إىل ؼكٝل تط •ٚايتعطٜـ ب٘، ٚإبطاظٙ يٝٓرل ايػبٌٝ أَاّ ا٭دٝاٍ ايكاعس٠

ْٚؿطٙ، ٚغاق١ َٓ٘ ايذلاخ ايعًُٞ، يٓبني َس٣ إغٗاّ أدسازْا يف ٖصا املٝسإ، ٚؾهًِٗ ع٢ً ايٓٗه١ 

َٚٔ ٚادبٓا ايّٝٛ إٔ ْؿدط بعًُا٥ٓا ا٭د٤٬ ايصٜٔ ٜكطؾٕٛ  •ايعامل١ٝ، ٚسؿاظِٗ ع٢ً تطاخ ا٭َِ ا٭خط٣

اض٠ اٱْػا١ْٝ، قايت املػتؿطق١ ايٛقت ٚاؾٗس، يًتعطٜـ بذلاخ أَتِٗ ٚإغٗاَاتٗا عدل ايتاضٜذ يف اؿه

)يكس قُُت ع٢ً تأيٝـ ٖصا ”: سلؼ ايعطب تػطع ع٢ً ايػطب“املٓكؿ١ ظٜػطٜس ْٖٛه١ يف َكس١َ نتابٗا 

ايهتاب، ٚأضزت إٔ أنطّ ايعبكط١ٜ ايعطب١ٝ، نُا أضزت إٔ أقسّ يًعطب ايؿهط ع٢ً ؾهًِٗ، ايصٟ 

يكس سإ ايٛقت يًتشسخ عٔ ؾعب أثط بك٠ٛ  ••سطَِٗ َٔ زلاع٘ ط٬ًٜٛ، تعكب زٜين أع٢ُ، أٚ دٌٗ أمحل

ع٢ً فط٣ ا٭سساخ ايعامل١ٝ، ٜٚسٜٔ ي٘ ايػطب، نُا تسٜٔ ي٘ اٱْػا١ْٝ ناؾ١ بايؿ٤ٞ ايهجرل، بايطغِ َٔ 

 •(88شيو، ؾإٕ َٔ ٜتكؿح ١٦َ نتاب تاضخيٞ، ٫ جيس ازلًا يصيو ايؿعب َٔ مثا١ْٝ ٚتػعني َٓٗا()

يكدل ٚاؾًس، ٭ٕ ؼكٝل ايهتب ٚايٓكٛم حيتاز إىل ْؿؼ طٌٜٛ ٜٓبػٞ ع٢ً احملكل إٔ ٜطٚض ْؿػ٘ ع٢ً ا

 •ٚإضاز٠ ق١ٜٛ، ٌَٚٝ ملجٌ ٖصا ايعٌُ

َٚٔ ايكؿات ا٭خط٣ املطًٛب١ يف ٖصا اجملاٍ ايسق١ ٚا٭َا١ْ ايع١ًُٝ يف ايٓكٌ، ٚنصيو ايسق١ يف ايتؿهرل 

ٚتطزٜس ا٭خباض، بٌ ايػعٞ ٚايتعبرل، َع ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ ٚايتٛانع، ثِ ا٫ضتؿاع عٔ فطز ايطٚا١ٜ 



12 
 

٫غتذ٤٬ َعاْٝٗا، ٚبٝإ آثاضٖا يف اؿٝا٠، ٖٚٓاى ث٬ث١ أْٛاع َٔ ايعًُا٤ احملككني، ْٛع َجكـ بجكاؾ١ ع١ًُٝ 

َعاقط٠ تػتٓس ع٢ً ػطب١ ٚاختباض، ٜهعٕٛ َعاضؾِٗ يف خس١َ اؿكٝك١، ْٚٛع َجكـ بجكاؾ١ إغ١َٝ٬ 

ابكني ٚأؾهاضِٖ زٕٚ خطٚز عٓٗا، ٖٚ٪٤٫ ٫ ٜهعٕٛ املعطؾ١ تكًٝس١ٜ، ٜٚؿُٕٗٛ ٜٚؿػطٕٚ يف ن٤ٛ آضا٤ ايػ

ايػابك١ يف ن٤ٛ ايعًّٛ اؿسٜج١ ٚايؿطٚط املتػرل٠ ٖٚ٪٤٫ ٜبك٢ ؼكٝكِٗ تكًٝسًٜا ًَتعًَا زٕٚ خطٚز عٔ 

أَا ايٓٛع ايجايح ؾٗٛ ايصٟ اطًع ع٢ً ايجكاؾ١ اؿسٜج١ املعاقط٠، ٚعطف َساخًٗا  •ايكٛاعس ايػابك١ املأيٛؾ١

ٗا َٚهاَٝٓٗا، ٚتؿطب بطٚسٗا، َع إساطت٘ إساط١ ٚاع١ٝ بايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ ايػُش١، ٚبايتايٞ َٚٓاٖذ

ٜهٕٛ قس مجع بني ايجكاؾتني اؿسٜح ٚايتكًٝس١ٜ، ٖٚٛ ايٓٛع ايصٟ ْت٢ُٓ إٔ ٜػٛز بني احملككني ٭ْٓا عاد١ 

ْٛ٘ س١ً عكط١ٜ سسٜج١، إْٓا عاد١ إىل أَجاٍ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ايصٜٔ ٫ ٜؿططٛا بايكسِٜ ٫ٚ ٜػتٗٝٓٛا ب٘ بٌ ٜكسَ

إىل عًُا٤ حيذلَٕٛ سط١ٜ ايتؿهرل ٚايطأٟ اٯخط، ٜٚٛغعٕٛ ظا١ٜٚ ايؿِٗ، ٚميتًهٕٛ املعاٜرل ٚاملٛاظٜٔ يتكِٜٛ 

ايجكاؾتني اٱغ١َٝ٬ ٚاملعاقط٠، ٚميٝعٚا بني َا ٖٛ قشٝح ؾٝٗا، َٚا ٖٛ خاط٧ زٕٚ ؼٝع ٚزٕٚ َعطؾ١ تا١َ 

ٚزٕٚ ايتُٝٝع بني ايكاحل ٚايطاحل ٚبني اؿػٔ “اط١ بايجكاؾ١ املعاقط٠، بايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬، َٚٔ إس

 (89”)ٚايػ٧ٝ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى اظزٚاز بني ا٭قعا٤، ٫ٚ َٛيٛز غًِٝ ايب١ٝٓ ٚايطٚح َعًا

إٕ ع٢ً ايباسجني إٔ خيتدلٚا ا٭زي١ قبٌ إٔ خيتدلٚا ا٭قٛاٍ املػتٓس٠ إيٝٗا، إشا ناْت قشٝش١ ٜتأنسٕٚ َٔ 

ا مل تهٔ قشٝش١ قششٖٛا، ٖصا ٖٛ املٓٗر ايكشٝح يًبشح عٔ اؿل ٚايكٛاب بعٝسًا عٔ قشتٗا، ٚإش

 •ا٭سهاّ املػبك١

ٚحيتاز احملكل إىل ثكاؾ١ أٚغع َٔ ثكاؾ١ امل٪يـ، ٭ْ٘ بؿهًٗا يف نجرل َٔ ا٭َٛض ٜتُهٔ َٔ تكسِٜ ايٓل 

ايجكاؾ١ ٚ َعطؾ١ باملهتبات  ايصٟ حيكك٘ سًٝا إىل ايكطا٤، ؾٗٛ عاد١ إىل اط٬ع دٝس ع٢ً كتًـ أْٛاع

ٚاـعا٥ٔ ٚنٝؿ١ٝ اغتدساّ ؾٗاضغٗا ملا ٖٛ عاد١ إىل اط٬ع دٝس ع٢ً ؾك٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚعًِ ايكطف 

يٝتُهٔ َٔ اغتذ٤٬ غٛاَض ايٓكٛم، أٚ َا شٖبت ب٘ ا٭ٜاّ، نُا ٖٛ عاد١ إىل اط٬ع ع٢ً عًِ 

املكازض ٚاملطادع شات ايك١ً مبٛنٛع  ايعطٚض ٚايكاؾ١ٝ، ٜٚهٕٛ لاس٘ يف عًُ٘ مبس٣ اط٬ع٘ ع٢ً

املدطٛط، َجٌ َ٪يؿات قاسب املدطٛط، ٚكطٛطات٘ ا٭خط٣، ٚايهتب شات ايك١ً ب٘، ٚغاق١ 

امل٪يؿات اييت اعتُسٖا امل٪يـ يف نتاب٘، َع نتب ا٭ع٬ّ ٚا٭ْػاب ٚاملعذُات ايًػ١ٜٛ ؾه٬ً عٔ نتب 

 أخط٣ ٜٗتسٟ إيٝٗا احملكل ٖٚٛ جيُع َكازضٙ

عطؾ١ احملكل بأْٛاع اـطٛط ايعطب١ٝ ٜعس َٔ ا٭َٛض اشلا١َ، ٚغاق١ عٓسَا ٜتكٌ ا٭َط مبدطٛط ثِ إٕ َ

قسِٜ، َٚعطٚف إٔ ايعطب ناْٛا ٜهتبٕٛ باـط ايهٛيف ست٢ ايكطٕ ايجايح اشلذطٟ، ٖٚٛ خط مل ٜهٔ 

، بُٝٓا مل َٓكٛطًا أٚ َؿه٫ًٛ، تكعب قطا٤ت٘، ثِ اـط ايجًجٞ ٚايٓػدٞ ٚايطحياْٞ يف ايعكط ايعباغٞ
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ٜؿتٗط اـط ايؿاضغٞ بأْٛاع٘ إ٫ بس٤ًا َٔ ايكطْني ايػازؽ ٚايػابع، ٚبًؼ َطس١ً ايهُاٍ يف ايكطْني 

أَا اـط ا٭ْسيػٞ ؾكس اظزٖط يف ا٭ْسيؼ بكؿات٘ اـاق١، ٚاـط اٱؾطٜكٞ يف  •ايعاؾط ٚاؿازٟ عؿط

 •ٚنإ يهٌ قطط خكا٥ك٘، ٚيهٌ َ٪يـ خط٘ ٚؾدكٝت٘ •املػطب

ظ يًُشكل إٔ ٜتسخٌ يف ْل املدطٛط َُٗا نإ ايػبب بٌ عًٝ٘ إٔ خيطد٘ بايؿهٌ ايصٟ ٜطنٞ ٫ٚ جيٛ

َ٪يؿ٘ ا٭قًٞ، ٚخيطد٘ نُا يٛ نإ سًٝا، بتكسِٜ ايٓل َكط٤ًٚا َٚؿه٫ًٛ، َٚٛثكًا ٚإثبات قشت٘ 

ٖس ٚعٓٛاْ٘ مل٪يؿ٘ بسيٌٝ عًُٞ قاطع، ٚايػٗط عًٝ٘ غٗطًا نًًٝا، يتجبٝت نٌ َا ؾٝ٘ َٔ ن٬ّ، ٚؾٛا

ٚأع٬ّ، َع ايعٓا١ٜ ايسقٝك١ بهبط ايهًُات اييت ؼتٌُ أنجط َٔ قطا٠٤، ؾٗٛ إشًا ع١ًُٝ إسٝا٤ ْل قسِٜ، 

ٚعطن٘ عطنًا عًًُٝا زقٝكًا، ٖٚصا ا٭قٌ، ٭ٕ ايٓل أَا١ْ َكسغ١ يف ضقب١ َٔ ٜتعٗس إخطاز ايٓل َٔ 

 )21َهآَ٘)

ٚآضا٥٘ ايؿدك١ٝ، ٚتعًٝكات٘، ٜصنط ؾٝٗا ٚتعس اؿٛاؾٞ املٝسإ اؿط يكًِ احملكل ايؿدكٞ، ٚؾطٚسـ٘، 

َا ٜؿا٤، ٚإشا نإ َٔ ٚادب٘ اٱبكا٤ ع٢ً َنت ايٓل نُا ٖٛ زٕٚ تبسٌٜ أٚ تػـٝرل، ؾإٕ اشلٛاَــ ٖـٞ ي٘ 

ٜٚعٝب ايهـتاب،  •ٜـسٕٚ َٓٗا َا ٜطٜس، ٚيهـٔ زٕٚ إطاي١ أٚ إنجاض َٔ ايؿطٚح ست٢ ٫ ٜطٖـل ايكاض٨

عٔ إؾـاضات تٛنٝش١ٝ، أٚ ؾـطٚح َٛدـع٠ أٚ تكشٝح خطأ ٚضز يف ايٓـل ٜٚؿهٌ إٔ تهـٕٛ تعًٝكـات٘ عـباض٠ 

 •ا٭قًٞ، أٚ ؾـطح ْكط١ غـاَه١

ٚجيب ع٢ً احملكل إٔ ٜهع ؾٗاضؽ يًُدطٛط، َجٌ ؾٗاضؽ ا٭ع٬ّ املصنٛض٠ يف ايٓل، ٚؾٗاضؽ اٯٜات 

املدطٛط َجٌ  ايكطآ١ْٝ ٚا٭سازٜح ايؿطٜؿ١، ٚؾٗاضؽ ا٭ؾعاض، ٚؾٗاضؽ أخط٣ ٜطاٖا نطٚض١ٜ ٜٚتطًبٗا

ؾٗاضؽ ا٭يؿاظ، ٚؾٗطؽ املباسح ايه١َٝ٬، ٚؾٗطؽ ا٫غتعاضات ٚاجملاظات ملدطٛطات عًّٛ ايب٬غ١ 

 •ٚغرلٖا

ٚعًَٛ٘ ٚؾٝٛخ٘،  •ٚجيب ع٢ً احملكل إٔ ٜهع َكس١َ ٚاؾ١ٝ يًُدطٛط تعطف ب١ٜٛٗ قاسب٘ ٚعكطٙ

ٙ ؾٝ٘ أٚ عًل عًٝ٘، نُا ٜكـ ٚت٬َصتِٗ ٜٚتشسخ ؾٝٗا عٔ َٛنٛع ايهتاب َٚٔ غبك٘ إيٝ٘، َٚٔ تبع٘ بعس

اؿسٜح عٔ َهإ ٚدٛزٖا، ٚعسز أٚضاقٗا ٚقٝاؽ نٌ ٚضق١، ٚعسز ايػطٛض ؾٝٗا، “ؾٝٗا املدطٛط١ َجٌ 

ْٚػب١ نُاشلا أٚ ْككٗا ٚعٝٛبٗا، ْٚٛع ايٓكـ ٚأيٛاْ٘، ٚقش١ ْػب١ ايعٓٛإ َٚا شنط َع ايعٓٛإ ْٚٛع 

شيو، ٌٖٚ ايٓػد١ َع١ٜٓ، ٚتاضخيٗا، َٚس٣  ايكًِ ايصٟ ْػدت ي٘، ٌٖٚ ٖٛ َٓكٛط َٚؿهٍٛ َٚس٣ قش١

ثِ ٜعطف بايتعًٝكات  •َٚطتبت٘ ايع١ًُٝ، ٚأَاْت٘ •ٚنِ قًًُا ْػدٗا، ٚاغِ ْاغدٗا •ع٬قتٗا بٓػد١ امل٪يـ

ثِ تعطٜـ بايٓػذ ايؿطع١ٝ، ٚٚقؿٗا  ••ٚاشلٛاَـ ٚاٱداظات ٚا٭ختاّ ٚايتًُهات املهاؾ١ ع٢ً ايٓػد١

ٌٖٚ ٖٞ َطبٛع١ غابكًا ٚأ١ُٖٝ ايٓػد١ املطبٛع١ ٚعٝٛبٗا  •َٓٗا، ٚأُٖٝتٗاٚقؿًا زقٝكًا، َٚس٣ ا٫غتؿاز٠ 
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ؾكس ٜعتُس احملكل ع٢ً ْػد١ ٚاسس٠ ؾٝطبعٗا، ٚقس ٜؿكس أقٌ ايهتاب بعس طبع٘، ٖٚصا ٜعٜس َٔ أ١ُٖٝ 

ثِ ٜبني خطت٘ )احملكل( يف َطاسٌ عًُ٘ ايتشكٝكٞ، ٚايؿطسٞ، ٚايؿٗطغٞ، ْٚٛع  ••ايٓػد١ املطبٛع١

ثِ ايتعًٝل ع٢ً أغًٛب  •ٚايطَٛظ اييت اتبعٗا يف إخطاز ْػدت٘ •ٚأغـُا٤ َٔ َسٚا ٜس ايعٕٛ مٛٙايكعٛبات، 

امل٪يـ ٚأؾهـاضٙ، ٚإشا ناْت ايٓػد١ زٕٚ تاضٜذ، نـٝـ شيٌ شيو، ٚإشا مل ٜصنط ؾٝٗا َٔ اغِ امل٪يـ، 

اشز، ٫ٚ نـٝـ متهٔ َٔ انتؿاؾ٘؟ ثِ خيتِ شيو نـً٘ ببعض ايٛضقات املكٛض٠ َٔ املدطٛطات نُٓ

(، ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ تبك٢ 28ٚتطقِ ٖصٙ املكس١َ با٭ظس١ٜ، ٚتًشل بأٍٚ ايهـتاب) •غُٝا ا٭ٚىل ٚا٭خرل٠

 •املُاضغ١ املٝسا١ْٝ، ٚايتذطب١ خرل فاٍ يًُشكل، ٚأؾهٌ غبٌٝ

 :مقرتحات عامة

َات ايسٍٚ ايعطب١ٝ يكس عطؾت املدطٛطات ايعطب١ٝ اٖتُاًَا ًَشٛظًا يف ايػٓٛات املان١ٝ َٔ قبٌ سهٛ

ٚامل٪غػات ايطزل١ٝ ٚاـاق١، َٚٔ قبٌ ايباسجني، إ٫ إٔ شيو َا ظاٍ عاد١ إىل َعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ ٚايطعا١ٜ 

ٚايسعِ، ٫غُٝا ٚإْٓا ْعٝـ عكط ايعٛمل١ ايصٟ ٜػع٢ إىل ايكها٤ ع٢ً ايؿدك١ٝ ايٛط١ٝٓ يًسٍٚ ايٓا١َٝ، 

ب إٔ تأخص ٖصٙ ايكه١ٝ قسضًا أندل َٔ ضعاٜتٓا يصيو جي •ٚغاق١ َٓٗا ؾدكٝتٓا ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬

ْٚكسّ ؾُٝا ًٜٞ بعض املكذلسات اييت ميهٔ إٔ تؿٝسْا يف تسعِٝ  •ٚاٖتُآَا سؿاظًا ع٢ً ٖٜٛتٓا ٚٚدٛزْا

 :ْؿاطٓا، ٚتك١ٜٛ فٗٛزاتٓا يف ٖصا ا٫ػاٙ

اييت تبصشلا ـ إْؿا٤ قٓسٚم عطبٞ خام يتٌُٜٛ محا١ٜ ايذلاخ املدطٛط ْٚؿطٙ، ٚتعهٝسًا يًذٗٛز 8ـ

اؿهَٛات ٚامل٪غػات ايع١ًُٝ يف ٖصا اجملاٍ، َع تبازٍ اـدلات ايؿ١ٝٓ ٚايبعجات ايتسضٜب١ٝ املتك١ً 

باملدطٛطات، ٚتكٜٛطٖا، ٚقٝاْتٗا، ٚتطَُٝٗا، ٚتبازٍ ايؿٗاضؽ يًتعطٜـ مبا تكتٓٝ٘ نٌ زٚي١ َٔ 

 •طب١ٝكطٛطات، َع ايػعٞ ٱجياظ ايؿٗطؽ املٛسس بإؾطاف َعٗس املدطٛطات ايع

ـ تكسِٜ َعٜس َٔ ايسعِ ؾٗٛز َعٗس املدطٛطات ايعطب١ٝ ٚامل٪غػات ايع١ًُٝ يتكٜٛط املدطٛطات ايعطب١ٝ 2ـ

املٛدٛز٠ يف ايعامل، ٚغاق١ يف تطنٝا، اييت تكتين فُٛعات نبرل٠ َٔ تطاثٓا املدطٛط ايصٟ ٚدس ؾٝٗا 

ٕٚ َع ايْٝٛػهٛ ٚزٍٚ ايعامل يف ٖصا ٚجيب إقا١َ َعٜس َٔ ايتعا •خ٬ٍ اؿهِ ايعجُاْٞ يًب٬ز ايعطب١ٝ

ايػبٌٝ، َع نطٚض٠ ا٫غتعا١ْ مب٪غػات تكٜٛط شات خدل٠ عاي١ٝ يف ٖصا ايعٌُ، ٚتٛقٝع ا٫تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ 

 •َع ايسٍٚ يتشكٝل ايػا١ٜ

ـ ٚنع قإْٛ عطبٞ َٛسس ؿُا١ٜ املدطٛطات، نـتتٜٛر يًكٛاْني ايٛط١ٝٓ يهـٌ زٚي١، ٜٚؿٌُ نـٌ َا 3ـ

املدطٛطات، ٚقٝاْتٗا، ٚإزاضتٗا ًَٚهٝتٗا ٚغبٌ ايتعطٜـ بٗا، ٚمجعٗا، ٚسؿعٗا، ٚتطقُٝٗا، ٜتكٌ بأَٔ 
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ٚتكٜٛطٖا ٚتكِٝٝ ا٫ْتؿاع بٗا إىل غرل شيو َٔ ا٭َٛض مبؿاضنـ١ املتدككني يف ا٭ضؾٝـ ٚاملدطٛطات 

طٜبٗا، َع ٚنع ٚضداٍ ايكإْٛ، ٚٚنع ايعكٛبات ايطازعـ١ يهٌ عٌُ َٔ ؾأْ٘ اٱغا٠٤ إىل املدطٛطات أٚ تٗ

املهاؾآت اي٬ظ١َ يهـٌ َٔ ٜػٌٗ مجع املدطٛطات ٚٚنعٗا ؼت تكطف اؾٗات املػـ٪ٚي١ عٔ محاٜتٗا 

 •ٚضعـاٜتٗا

ـ ا٫غتُطاض يف بصٍ اؾٗٛز ع٢ً املػتٜٛات ايٛط١ٝٓ يًتعطٜـ بأ١ُٖٝ املدطٛطات يف سٝا٠ نٌ أ١َ، َٚتابع١ 4ـ

 •ٚايتعطٜـ بٗا ٚؾل أؾهٌ ايػبٌ ٚايٛغا٥ٌايػعٞ ٫قتٓا٥ٗا، ٚضعاٜتٗا، ٚسؿعٗا، ٚتطقُٝٗا 

ـ إدطا٤ َػح ؾاٌَ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ زٚي١ عطب١ٝ يًُدطٛطات احملؿٛظ١ يف املهتبات ايعا١َ ٚاـاق١ 5ـ

املٛدٛز٠ ؾٝٗا، ْٚؿط قٛا٥ِ بٗا، متٗٝسًا ٱقساض ؾٗطؽ املدطٛطات املٛسس ع٢ً املػت٣ٛ ايعطبٞ، ٚتكٜٛطٖا 

ٚنصيو ْؿط  •صٙ ايكٛض ؼت تكطف ايباسجني يف نٌ زٚي١ عطب١ٝبٛغاط١ املكػطات ايؿ١ًُٝٝ، ٚٚنع ٖ

قا١ُ٥ َٛسس٠ يًطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ع٢ً َػت٣ٛ املادػترل ٚايسنتٛضا٠ اييت تٓاٚيت ؼكٝل املدطٛطات ع٢ً 

 •َػت٣ٛ اؾاَعات ايعطب١ٝ أٚ اؾاَعات ا٭دٓب١ٝ اييت اٖتُت بتشكٝل كطٛطات عطب١ٝ

ل املدطٛطات شات احملتٜٛات ايع١ًُٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿٕٓٛ ـ تٛدٝ٘ َعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ يتشك6ٝـ

 •ايعػهط١ٜ،ْعطًا ٭١ُٖٝ ٖصٙ املٛنٛعات، ٚق١ً اٖتُاّ ايباسجني بٗا

 

ـ ٚدٛب تعُِٝ ايططم ٚايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ اؿسٜج١ يف سؿغ املدطٛطات ٚقٝاْتٗا، ع٢ً كتًـ املهتبات 7ـ

ْٚٓٛٙ ٖٓا  •أَهٔ شيو، ْٚؿط املعًَٛات اي٬ظ١َ سٍٛ ٖصا املٛنٛع ٚزٚض ايٛثا٥ل اييت تكتين كطٛطات َا

 •يف ٖصا اجملاٍ” باؿا١َ“باؾٗٛز اييت تبصشلا املهتب١ ايٛط١ٝٓ اؾعا٥ط١ٜ 

ـ إقا١َ َعٜس َٔ ايسٚضات ايؿ١ٝٓ اـاق١ بذلقِٝ املدطٛطات ٚقٝاْتٗا ٚتعؿرلٖا ٚاؿؿاظ عًٝٗا، إىل داْب 8ـ

اـطٛط ٚايٛضم ٚاؿدل ٚايهتاب١ ٚاـطاطني ٚايٛقا١ٜ َٔ اٯؾات اييت َٛنٛعات أخط٣ تتكٌ بأْٛاع 

ٚسبصا يٛ أزخًت ٖصٙ املٛنٛعات نُاز٠ َكطض٠ يف أقػاّ املهتبات ٚايتاضٜذ يف اؾاَعات ايعطب١ٝ  •تكٝبٗا 

 •”املدطٛطات ايعطب١ٝ“نُٔ َكٝاؽ 
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 :اخلامتة 

ؾإٕ َٔ ٚادبٓا مٔ ايعطب املػًُني إٔ ْهٕٛ  إشا ناْت ا٭َِ ٚايؿعٛب املدتًط١ تع٢ٓ بذلاثٗا املدطٛط،

أنجط َٓٗا عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ ٚاٖتُاًَا، ْعطًا يذلاثٓا املدطٛط اشلا٥ٌ املٛدٛز عدل ايعامل، ٚايصٟ ٜكسضٙ َعٗس 

املدطٛطات ايعطب١ٝ بج٬ث١ ٬َٜني كطٛط، ٖٚٞ ثط٠ٚ ٫ تعازشلا ثط٠ٚ ْازض٠ نإ شلا زٚض نبرل، َ٪ثط 

اٱْػا١ْٝ، ٌْٗ َٓٗا ايػطب قطٕٚ ط١ًٜٛ، ٚأؾاز َٓٗا يف قٓع ايٓٗه١، ٚإقا١َ ٚؾاعٌ يف قٓع اؿهاض٠ 

 •سهاضت٘ اييت تعًٌ ايعامل ايّٝٛ

إٕ ايتعًل بايذلاخ ٚبصٍ اؾٗٛز ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ ؿُاٜت٘ ٚؼًًٝ٘ ٚزضاغت٘ ٚايتعطٜـ ب٘ بطٚح ع١ًُٝ ٚاع١ٝ 

ٚإشا ناْت  •ع٢ً تطغٝذ أقساَٗا بني ا٭َِ ٖٛ أسس َعاٖط اٱميإ با٭١َ ٚتاضخيٗا ٚأفازٖا، ٚايعٌُ

ايبؿط١ٜ َاظايت عاد١ إىل ثطٚاتٓا املاز١ٜ، ؾإْٗا أنجط ساد١ إىل ثطٚتٓا ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ٖصا ايعامل 

املهططب ايصٟ امسضت ؾٝ٘ ايكِٝ، ٚتعجطت أَاَ٘ ايػبٌ مٛ إقا١َ فتُعات تػٛز ؾٝٗا احملب١ ٚاٱخا٤ 

دتُاع١ٝ، يصيو نً٘ لس أْؿػٓا ايّٝٛ أنجط ساد١ َٔ أٟ ٚقت َه٢ يٓؿط ٖصٙ ٚاملػاٚا٠ ٚايعساي١ ا٫

 •ايكِٝ ٚاملجٌ ايعًٝا ؾٝ٘ عدل أسسخ ايٛغا٥ٌ، ٚأؾهٌ ايػبٌ

 


