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 إلدارة املعرفة الدولية  املجلة العربية

 2022يناير العدد األول  - املجلد األول 

 إدارة حفظ وصيانة اجملموعات 
 

 

 

 ستخلصامل
واملعلومات،  ا من املوضوعات الحيوية في قطاع املكتبات  موضوع     تناولت هذه الدراسة  

بعمليات   تقوم  التي  هي  فاملكتبات  باملكتبات؛  املكتظ  املعرفي  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  وهو 

الحفظ والصيانة واملعالجة والترميم من أجل إعادة الوعاء إلى شكل قريب من األصل وال يقتصر  

ا   املحتوي املعرفي الحفاظ على مواد املكتبة على الجانب املادي فقط ، ولكن الحفاظ يشمل أيض 

ملنع تلف هذه األوعية ولكن قد يحدث بعض املشكالت باملكتبات نتيجة سوء استخدام هذه  

تحدث   التي  الكوارث  نتيجة  أو  املستفيدين،  قطاع  أو  أنفسهم  العاملين  من  سواء  الوسائط 

إلنسان  باملكتبات مثل الكوارث املناخية والجوية والجيوفيزيائية والبيولوجية أو التي من صنع ا

 . مثل السرقة وإبادة الكتب والتدمير وغيرها

عمليات التعقيم والتبخير والذي كان يتم بأساليب   ا أخر هوثم تناولت الدراسة موضوع  

هذه األوعية املعلوماتية وعلى صحة العاملين، ثم   تقليدية أثرت بشكل مباشر على تلف وتدهور 

العشرين ب القرن  نهاية  في  ا   كبير 
 

التعقيم مثل أجواء  ساحدث تحوال في  تخدام مواد غير سامة 

بهذه   العالقة  وامليكروبات  الحشرات  قتل  أجل  من  التجميد  وعمليات  املنخفض،  األكسجين 

في   واملستفيدين  العاملين  مفاهيم  من  تغير  وسيلة  عن  البحث  من  البد  كان  لذلك  األوعية؛ 

مقترح   برنامج  بتقديم  عليها  والحفاظ  األوعية  هذه  مع  وصيانة  التعامل  حفظ  علم  لتدريس 

 األوعية املكتبية الثقافية والتراثية.

 إدارة الكوارث   –التعقيم  –الصيانة   –الحفظ  الكلمات املفتاحية:

  

 خالد املزاحي د/  
 كبير أخصائي الترميم والصيانة  

 مكتبة االسكندرية 
mezahy@yahoo.com   

mailto:mezahy@yahoo.com
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 تمهيد   /0

 في املنظمة الدولية )اليونيسكو  ىيسع  
 

وضع   ى فيها إل   -  ا مصر عضو    - العالم أجمع متمثال

االتفاقيات والتوصيات لحماية التراث الثقافي، ويقتض ي ذلك إقرار نصوص تشريعية مناسبة  

وتبين التدابير التي تكفل توفير هذه    ،هاقتحدد طبيعة الحماية التي ينبغي توافرها وتحديد نطا

ا؛ ويجري إقرارها بالتدريج عل  ىلإالحماية، وترجع هذه النصوص التشريعية   ى  عهد قريب نسبي 

 املستويين :الدولي والوطني . 

إذ يالحظ   ،لقد حدد اليونسكو املبادئ واملعايير التي ينبغي أن تنظم حماية التراث الثقافي 

الثقافي   التراث  من  بند  أي  اندثار  ألن  بالتدمير؛  مهددان  الطبيعي  والتراث  الثقافي  التراث  أن 

ا لتراث جميع الشعوب )   (2016طه،  يوسف ناصف والطبيعي أو زواله يؤلفان افتقار 

وفي هذا البحث يتم الحديث عن حفظ وصيانة أوعية املعلومات التي تعد ذاكرة األمة،    

فحماية التراث الثقافي تساهم في تطوير املجتمعات وبناء السالم بفضل نهج علمي متكامل تلتقي  

ي شكلته عبر التاريخ،  فيه الطبيعة بالثقافة واملاض ي بالحاضر، وبحكم تنوع أصوله والتأثيرات الت

 مختلفة ملموسة وغير مادية، إال أن التراث الثقافي بات يفقد معناه  
 

يرتدي التراث الثقافي أشكاال

نظر  إنقله    ى وأمس  مؤكد  غير  أمر  القادمة  األجيال  الطبيعية  لى  للكوارث  وتعرضه  لضعفه  ا 

التراث    ةواإلهمال، لذا أصبحت حمايوالنزاعات التي يسببها اإلنسان وعمليات السرقة والنهب  

ا ضروري   ا يستند إلى سلسلة من األدوات واملعايير والتي عززها مبدأ  وحفظه لألجيال املقبلة أمر 

 .املسئولية التضامنية منذ ظهور مفهوم التراث العاملي

(As cited by unesco2016) 

ا يخدم   ا جديد  العشرون مولد علم  القرن  اإلنساني  -رة  بطريقة مباش-وقد شهد  التراث 

إلاملادي جنب   الذي    ىا  اآلثار"  "علم صيانة  في  العلم  هذا  ويتمثل  واآلثار  التاريخ  مع علوم  جنب 

اكتملت شخصيته بعد أن خرج من طور التجارب الفنية واليدوية البسيطة التي كان يقوم بها  

ال فنية املختلفة وعالجها املرممون في املاض ي من أجل إصالح ما قد تلف من اآلثار واملقتنيات 

  او 
 

لى أفضل الطرق واملواد  إنتقل إلى مرحلة املشاهدة والبحث واستخالص النتائج املهمة وصوال
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ثار التي تعرضت للتلف وصيانتها، وتوفير الظروف  الكيماوية التي يجب استخدامها في عالج اآل

ا عن التلف ومصادره املختلفة .)عب  ( 1997دالهادي، محمد  املالئمة لحفظ هذة اآلثار بعيد 

 الحفاظ على األوعية الثقافية    ةمسؤولي /1

 قيام من  الرغم وعلى   ،جميع العاملين على  املكتبة مجموعات  على املحافظة مسؤولية تقع     

 مسؤولية  فإن  املجال،  هذا  في به املناطة  املهام وتنفيذ  املشورة  بتقديم  األوعية  صيانة  خصائيأ

 ينبغي كما  ة، املكتب مدير فيهم بمن  املوظفين، جميع فيها يشترك املكتبة مقتنيات على املحافظة

ا  عليهم  .ومساندتها  ودعمها املجموعات على املحافظة إجراءات  تطبيق جميع 

 املستويين  على  مبانيها  صيانة عن   املسؤولين وكذلك املكتبة، في إدارة املسؤولين  على وينبغي

رب عن والتعاون  العمل  والخارجي، الداخلي
ُ
   . املقتنيات على املحافظة في زمالئهم مع ق

 البيئة  االعتبار بعين املكتبة  مواد على الحفظ عملية على  القائمون  يأخذ أن وينبغي

 املؤسسة   أهداف االعتبار  في ُيؤخذ أن  ينبغي كما مكتبتهم،  فيها   تعمل التي  والسياسية  االجتماعية 

 املقتنيات على املحافظة سياسات إعداد  ينبغي كما،املتوفرة واملوارد االقتناء وسياسات

 :التالية لألسباب املختلفة  اإلدارات مع بالتشاور 

مستعدة  أن  املكتبة  في واالقتناء  التزويد أقسام  على   •  املواد من  إضافية  نسخ  لشراء  تكون 

 تكلفة  من أعلى املواد هذه ترميم تكاليف تكون  عندما املرجعية،  كاملواد بكثافة، املستخدمة

 .استبدالها

على  • واملراجع  الكتب  من  النسخ اإلضافية  املعلومات  الفهرسة وقسم خدمات  يوفر قسم  أن 

   .الرفوف وليس النسخة األصلية

 وضع مقتنيات  يتم  التي  الجيدة  النوعية  ذات  الكافية املساحة  لتوفير التخطيط   األقسام على• 

 رأس ي. فيها كأن توضع الكتب الكبيرة بشكل أفقي والصغيرة بشكل  املكتبة

 األصلية  املواد استخدام على مفروضة   قيود بأي باملكتبةاالطالع   قاعة موظفي إحاطة ضرورة•

 .نسخها أو
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 املكتبة،  وملواد ألنفسهم السالمة توفير مجال  في املوظفين لتدريب الالزمة  املوارد إتاحة ضرورة•

 .إلى املستخدمين املجال هذا  في املكتسبة معرفتهم  ونقل معها السليم التعامل  وكيفية 

  داخل  املعارض هذه أقيمت سواء لألوعية التراثية، معارض إقامة  أثناء املعروضة املواد سالمة •

  املناخية.أخرى مع مراعاة الظروف  مؤسسات في للعرض املواد هذه  استعارة تم أو املكتبة

ر فقط يكفي ال•
ُّ
وف

َ
 من وغيرهم املواد على الحفاظ   موظفي لدى  والعلمية الفنية املعرفة ت

 . خبرتهم مستوى  كان مهما املجموعات، عن املسؤولين  املوظفين

 منها،  تتشكل التي واملواد املجموعات، بتاريخ الكافية املعرفة لديهم يكون  أيضاأن ينبغي بل         

  كما  أفضل بشكل عليها املحافظة مشكالت استيعاب على  قادرين يكونوا  لكي الوثائق، ومحتويات

 تخصص طالب  وكذلك  املستويات،  شتى  على  وموظفيها املكتبات اختصاص ي  طالعا ينبغي

  .وسياستها   املكتبة لوظيفة  العام اإلطار ضمن املواد  على املحافظة  أهمية على املكتبات،

 ( 2016)أدكوك، ب ادوارد، 

على    تقع  ا   أختصاص ي كما  اتخاذ  ضمان  مسئولية  لحماية  إل املكتبة  املناسبة  جراءات 

أفقي دون لف هذه   املفككة داخل صندوق، وأن توضع بشكل  األوراق  املجموعات مثل وضع 

امن الحموضة وأن تربط األ  وراق  األوراق أو طيها، وأن يكون الصندوق من الكرتون املعالج خالي 

 بشرائط قطنية، وأن تكون الرفوف معدنية، وأن تترك مساحة للتهوية بين الكتب. 

بالنسب  فني    ةأما  إشراف  تحت  املكتبات  لعاملي  برنامج  وضع  يتم  الكتب  لتنظيف 

متخصص في الصيانة وأن تفحص الكتب  بشكل دوري من أجل الحماية من التلف البيولوجي 

  .أو الكيميائي او الفيزيائي

 إدارة الحفظ  1/1

إن السبب الحقيقي لوجود املكتبة هو جمع الوثائق واملطبوعات واملخطوطات وغيرها من   

 تكون متاحة لكل املستفيدين .  ىوحفظها حت  ، األوعية الثقافية من املاض ي والحاضر

و من الضروري أن يدرك املكتبيون وكذلك املرممون أنهم يتعاملون مع أشياء ذات طبيعة  

لفة تمثل التعبير التاريخي عن الثقافات والتقاليد والتقنيات املختلفة،  لذلك ينبغي خاصة ومخت
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األصلي   الشكل  على  الحفاظ  مراعاة  مع  اإلمكان  قدر  بحرص شديد  الترميم   ,Dureau)إجراء 

marie1980) -Jeanne.  

   اقع الحفظو   1/2

يسعي الحفظ الى تبسيط املوضوع لغير املختصين، وأن برنامج الحفظ الفعال هو نتاج            

للعديد من العمل اليدوي واملعرفة التقنية املتعمقة لتحقيق مهمتها في الحفاظ على املجموعات  

أو املرممون أن   القيمة والنادرة من األوعية الثقافية والتراثية، لذلك وجب على أمناء الحفظ 

بتأمين املبني والتأهب للطوارئ، وهذا ال يتحقق إال من خالل التعاون والتعامل مع إدارة    يهتموا

املكتبة والعاملين بها .إن تحديد األولويات  وتنفيذ الخطط يساعد في تحقيق األهداف وذلك من  

 .Association Research Librariesنشورات التي تصدرها املخالل 

 Prioritiesتحديد األهداف واألولويات  1/3 

من الواجب على املكتبة أو املؤسسة أن تدعم أهداف الحفظ والتوجهات والخطط،  وأن  

االهتمام   مع  األجل  طويلة  وضع خطط  مع  الحالية  االحتياجات  مع  لتتناسب  تنفيذها  تحاول 

تركز   كما  الرفوف،  على  الكتب  مع وجود  املستفيدين  لطلبات  أوسع  أولويات بخدمات  قائمة 

ا على  املكتبة على اإلستراتيجيات قصيرة املدي كما توجد  أولويات متعددة يتم العمل عليها مع  

 املستويين اإلستراتيجيين الكلي والجزئي : 

  ي أمن املجموعات، والتأهب للكوارث ، وهذه األولوية سيكون لها تأثير إيجابي ف  األولوية األولى:

 الحفاظ على املجموعات.

في حالة طلب من املستفيدين بما في ذلك   يالحفاظ على املجموعات التالفة الت   ولوية الثانية:األ 

 املواد الضعيفة. 

ا والتي ليست في حالة مادية    األولوية الثالثة:
 
الحفاظ على املجموعات املكتسبة أو املقتناة  حديث

 مناسبة ألرفف املكتبة. 

الرابعة: التالفة وليس عليها طلب من املستفيدين  بما في     الحفاظ على املجموعات  األولوية 

 ذلك املواد الهشة. 
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ا في شروط مناسبة  األولوية الخامسة:
 
 . الحفاظ على املجموعات املكتسبة حديث

الحفظ  أولويات  تركز  أن  يجب  أولى  املدي،   وكخطوة  طويلة  اإلسترتيجيات    ي أ  على 

التي من املحتمل أن تحقق مكسب   كإستراتيجيات وقائية    ،مقابل التكلفةأكبر  اإلستراتيجيات 

شاملة، مثل  اإلدارة البيئية واألمن، ويمكن الحفاظ على العديد من املجموعات بتكلفة أقل لكل  

  ه يدوعاء من اإلستراتيجيات العالجية األكثر تكلفة مثل الحفاظ على حالة  الوعاء أو إعادة تجل

 (soete, George 2013)أو تنظيفه أو تهيئته 

 طبيعة املبادئ واألهداف  1/4

ا لتحديد طبيعة وأهداف حفظ وترميم مقتنيات املكتبة وبالتالي        ا عام  تمثل املبادئ نهج 

إثبات سلوك    ىفه في  األساليب واإلجراءات، ولكنها ترغب  إلى إعطاء صورة كاملة عن  تهدف  ال 

 مسئوول في عمليات الحفظ والترميم. 

يجب تحديد الوسائل التقنية؛ لتحقيق أهداف الحفظ والترميم  بشكل مشترك من ِقبل  

جب أن يعتمد اختيار  كما  ي  ،أمناء املكتبات من ناحية، وخبراء الحفظ والترميم من ناحية أخرى 

مواد الترميم والحفظ على قواعد تضعها الهيئات العلمية املتخصصة كما يجب أن يتم العالج  

ا.  ا جيد   تحت إشراف خبراء مدربين تدريب 

ا   املكتبات، لكن في الغالب ال    ألختصاصييإن املخاطر التي تهدد املجموعات معروفة جيد 

والغرض من هذه املبادئ هو تشجيع املسئولين عن    ،تقبليعلنون عنها ويعرفون عواقبها في املس

مستقبل   بشأن  محددة  سياسة  وصياغة  العواقب،  هذه  مواجهة  على  املجموعات  رعاية 

 (Dureau, Jeanne Ibid )املجموعات، بمساعدة خبرائها العلميين والفنيين.

 Cost, Donation & Fundsالتكاليف واملنح والهبات    1/5

ع يحتاج   حت املسؤول  املجموعات  لصيانة  الفعلية  التكلفة  معرفة  الحفاظ  يمكنهم    ى ن 

الخامات أو األدوات املستخدمةا أو العاملين أو  التمويل  وقد يشبه    ،تخاذ قرارات ذكية حول 

املستشفيات  أختصاصيي بعض   بتكاليف  الحفظ  تكاليف  على    ،املكتبات  يركز  الحفاظ  إن 

الوقاية والعالج كإستراتيجيات فعالة من حيث التكلفة إلدارة دورة حياة مجموعات املكتبة كما  
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تتطلب اإلسترتيجيات بعيدة املدي أوالكلية مثل اإلدارة البيئية واألمن تكلفة أولية عالية، ولكنها  

 توفر منافع طويلة األجل . 

ا  تحديد تكاليف الحفظ ينطوي على ال
 
نظر في عدد من املتغيرات التي قد تختلف اختالف

ا على عدد املجموعات وحجمها  ا من مكتبة  إلى أخرى، اعتماد  وحالتها،والخامات وامليزانية    كبير 

الجيد، الحفظ  وشروط  عدد    املقترحة  حسب  التكلفة  بحساب  املكتبات  بعض  تقوم  وقد 

 الجزئي.   ى ك فيما يتعلق على املستو الصفحات؛ للمساعدة في التعرف على تكاليف الحفظ وذل

للعمل   كمتطوعين  الجامعيين  الطالب  ببعض  االستعانة   إلى  املكتبات  بعض  تلجأ  وقد 

ا   بأجر رمزي في عمليات الحفظ والصيانة، مما قد يقلل من التكاليف، كما يتطلب الحفظ كادر 

الطالب، هؤالء  على  لإلشراف  مناسب  بشكل  واملدربين  املهرة  العاملين  بعض    من  تلجأ  وقد 

عندما كان    -إلى االستعانة بشركات متخصصة في التجليد ) وقد شاهد الباحث ى املكتبات الكبر 

شركات متخصصة تقوم    -1998بمنحة لتعليم الصيانة والترميم بالكتبة الوطنية  الفرنسية عام  

الفرنسية إلعادة الوطنية  املكتبة  قبل  ُحددت من  بمواصفات  الجديدة  الكتب  تجليد    بتجليد 

 لوان مختلفة حسب تصنيف موضوع الكتاب ( أالكتب ب

من   أكثر  األمريكية  املتحدة  الواليات  ا وحسب    92تنفق  الحفظ سنوي  مليون دوالر على 

أن)    2001-2000إحصاءات   أفادت  حوالي)  113م  تنفق  أمناء    51(مكتبة  على  دوالر  (مليون 

الر على أمناء الحفظ، ويتم إنفاق  ( دو   300000الحفظ بتكلفة إجمالية متوسطة تقترب من)  

 as)(مليون دوالر على خدمات العقود التي تبرم مع شركات متخصصة في التجليد.  39أكثر من)  

cited by soete, jeorge) 

ا الرتفاع تكاليف خامات وأدوات الحفاظ على األوعية الثقافية؛  فقد   يري الباحث   " نظر 

امل الخاصة  املؤسسات  من  العديد  الثقافي  ساهمت  بالتراث  املهتمين  الدول  أو  لألفراد  ملوكة 

الهوالندية ، التي ساعدت مكتبة جامع     clausواملعرفي بالدعم املادي والفني مثل منحة البرنس  

العمري بغزة في فلسطين، واملنحة املقدمة من الحكومة اإليطالية إلنشاء معمل صيانة الكتب  

مثل  وحفظها  ا،  أيض  اإلسكندرية  األوربي    بمكتبة  االتحاد  الدعم    erasumsمنحة  تقدم  والتي 

 املادي واالستشارات في جميع املجاالت " 
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ا للتمويل مع تزايد أهمية املنح وحمالت العطاء السنوية وإدارة الوقف   رص 
ُ
يوفر الحفظ ف

)جمعيات املكتبات البحثية(، وقد أصبح الحفظ مجال اهتمام ملصادر  ARL لدعم عمل مكتبات 

ا من الضوابط  التمويل والجهات املانحة تمول مجموعات كاملة من إستراتيجيات الحفظ بدء 

البيئية حتى امليكروفيلم وعالجات الحفظ وتقوم بعض وكاالت التمويل بتشجيع ودعم املناهج  

التعاونية الجديدة التي تشارك فيها إدارات الحفظ مثل مشروعات رقمنة مقتنيات املتاحف أو  

 (soete, jeorge Ibid). املكتبات

  Preservationتعريف الحفاظ     6 /1

يعني   الحفاظ  وإجراءات   مصطلح  واملالية،  اإلدارية   االعتبارات  كافة  تشمل  عملية 

التوظيف، والسياسات، والتقنيات، واألساليب املستخدمة   التخزين واالستيعاب، ومستويات 

واملواد مواداملكتبة  على  املحافظة  تحتويها.  في  التي  واملعلومات  ادوارد    األرشيفية  أدكوك، ب   (

2016 ) 

تعني    الحفاظ  الدقيق  بإدارة  والتخصص  واملمارسة  واملعرفة  النظريات  وفهم  التدريب 

 اإلحترافي في التعامل مع األوعية الثقافية والتراثية النادرة . 

فتري   سنوات؛  لعدة  مستمر  تغير  حالة  في  واملصطلحات  التعريفات  أمناء    إن  جمعية 

الحفاظ بأنه املسؤولية األساسية       1974Society of American Archivistsالوثائق األمريكية  

ا   أيض  وهي  وصيانتها،  واملخطوطات  والسجالت  الوثائق  لحماية  الكافية  التسهيالت  توفير  في 

 األوعية الثقافية وترميمها .  ةإجراءات محددة فردية أو جماعية لصيان

التي    1992ام  أما في ع  فتري نفس الجمعية بأن مصطلح الحفاظ هو مجمل العمليات 

تنطوي على تثبيت الوثائق واملستندات وحفظها من التلف ونقل املعلومات إلى وسيلة أخري مثل  

 امليكروفيلم . 

الوطني للحفظ      National Conservation Advisory Councilأما املجلس االستشاري 

ئف الثالث الصريحة املتمثلة في الفحص، والحفظ، والترميم، ويمثل هذا  يري بأنه يشمل الوظا

املواد   املتعلقة بحفظ  املشكالت  في معالجة  ا لألنشطة   منطقي 
 

الوظائف تسلسال النهج متعدد 

حيثالثقافية التخزين،    ،   : مثل  التالية  املشكالت  من  العديد  الحفظ  برامج  بعض  تعالج 
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امل  صيانة  املناولة،  تقييم  اإلستخدام،  للكوارث،  التأهب  املعالجات،  النسخ،  إعادة  جموعات، 

املجموعات واحتياجاتها، تحديد أولويات الحفظ وتخصيص املوارد الالزمة من أدوات وخامات؛  

ومع ذلك وعلى الرغم من املخاوف املماثلة؛ إال أن الحفاظ على الوثائق من الضروري أن يتطور  

ا لبعض البرامج املختلفة .   (lynn, Mary 1993)وفق 

على   وترى        الحفاظ  مفهوم  فعل 
ُ
ن تجعلنا  أسباب  عدة  هناك  أن  األمريكية  املكتبات  جمعية 

 الكتب والوثائق واألوعية بشكل عام :

يعزز الحفاظ مبدأ اإلتاحة، أي أن تكون املجموعات متاحة للجميع أو املستفيدين دون أية   -1

 تفرقة، أي املساواة في مجال املعرفة .

حفاظ على املجموعات القديمة أو النادرة خاصة في العصر الرقمي والتي ليس لها نسخ  ال -2

عرضة للتلف؛ إذا لم توجد بها أساليب حفظ وقائية    موجودة على شبكة املعلومات وهي

 والرقمنة ليست مثل الطبعة األصلية . 

الطال  -3 جذب  على  يساعد  واملستقبلية  الحالية  املكتبية  املجموعات  على  ب  الحفاظ 

 واملستفيدين . 

أو   -4 ا  صعب  استبدالها  يصبح  سريع  بشكل  باملكتبة  املطبوعة  املجموعات  تتلف  عندما 

إلى  الوصول  ويحسن  وقيمتها،   عمقها  من  يزيد  وصيانتها  عليها  الحفاظ  فإن  ؛ 
 

مستحيال

 مجموعة واسعة من املوضوعات .

نستط -5 املكتبات  داخل  والنادرة  األصلية  املواد  على  الحفاظ  على  من خالل  نحافظ  أن  يع 

 التراث الثقافي القومي . 

 من خالل الحفاظ على املواد األصلية والنادرة تستطيع املكتبة أن تشتري مواد جديدة .  -6

الحفاظ على املجموعات القديمة يسلط الضوء على املاض ي، ويصل الحاضر، ويساعد على   -7

 تشكيل املستقبل .  

ا -8   الحفاظ على املجموعات من خالل تقديم خدمات 
 

تداوال املكتبة  إلعارة؛ وبذلك تضمن 

 طاملا أن هناك حاجة إليها؛ مما ال يجعل املكتبة في حاجة إلى استبدال أو تبادل هذه األوعية. 
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 أو املؤسسات العلمية بأوعية  ثقافية وتراثية ووثائق ال تقدر بثمن.   ى تحتفظ املكتبات الكبر  -9

 طاملا كانت  الحفاظ يعزز مبدأ الثقافة الخضراء  من  -10
 

خالل السماح لكل وعاء أن يظل متداوال

    (as cited by, ALA)وبالتالي إطالة عمره و القضاء على الحاجة لالستبدال. - هناك حاجة لذلك 

الثقافة الخضراء :تعني االنسجام بين اإلنسان والطبيعة أو خلق تكيف بشري مع البيئة و جميع  

 n culture, 2011)(Greeالنباتات الخضراء رمز للثقافة 

ستخدام املواد الكيماوية،  احماية املقتنيات الثقافية عن طريق تقليل    ييشير الحفظ إل

ا تقليل معدل التلف املادي وتحسين ظروف التخزين ا في  ا مهم  يلعب دور     يئيوالتحكم الب  ،وأيض 

 (Aiccom 2015 )ذلك؛ فالهدف هو إطالة عمر املواد الثقافية.

الثقافية  ن  أالباحث    ى وير  األوعية  تدهور  من  تؤخر  مبكرة  الحفظ هو عملية مالحظة 

مثل مالحظة وجود أتربة على الكتب أو ظهور عفن على الجلد؛مع وضع الخطط والبرامج   وتلفها

 املناسبة ملواجهة الكوارث. 

 Restorationتعريف الـترمـيم   1/7

الحلوجي يذكر  عبدالستار    د/  الحلوجي،  والتي    (1989)  الحكمة  دار  ميزانية  نشأها  أأن 

ا ملرمة ما عس   395الحاكم بأمر هللا في القاهرة سنه   أن ينقطع من الكتب وما    ى هـ كان فيها بند 

   .عساه أن يسقط من ورقها

العنصر  وتري الجمعية األمريكية للمكتبات أن الترميم هو فن إعادة الكتاب، أو الش يء، أو  

 (ALA, Ibid)املراد ترميمه في حالته األصلية أو في شكل قريب من األصل.

أن الترميم هو استعادة أو استكمال أو إعادة    ى أما املعهد األمريكي للصيانة والحفظ فير 

 .Salehioun, L)حالته األصلية ويحتاج إلى تكلفة عالية وخامات معتمدة. ىلإالعنصر أو الكتاب  

Azadi 2019)                                              

هوكل اإلجراءات املطبقة مباشرة على عنصر واحد ومستقر؛ يتم تنفيذ هذه اإلجراءات    الترميم: 

ا من أهميته أو   وظيفته من خالل التغيير أو التدهور في فقط عندما يكون العنصر قد فقد جزء 

 .(as cited by journal open edition 2019)وهي تستند إلى احترام املواد األصلية . ،املاض ي
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 نواع الترميم  أ

 نواع : الترميم اليدوي، والترميم اآللي، والترميم الحراري أ يمكن تقسيم الترميم إلى ثالثة  

يدوية خاصة تتصل بقوة التحكم، ومهارة العمل، وجمالية التعامل  : هو عملية  الترميم اليدوي 

آخر   إلى  شخص  من  تختلف  التي  الخاصة  األدوات  بعض  باستخدام  واملخطوطات  اآلثار  مع 

يصنعها وينتقيها بنفسه لتتيح له استخدام ذوقه الفني ومهارتة وعلى الرغم من التطور العلمي  

الترمي أن  ا 
 
مازال معروف في  والتقني فإنه  النادرة  الترميم، وهو الحرفة  أنواع  أغلي  اليدوي هو  م 

الى   القيمة  وإرجاعها  النادرة، والوثائق  إلى املخطوطات، والكتب  الروح  التي تعني إعادة  العالم 

 ( 2010أصلها؛ فالترميم يحتاج الى صبر ودقة وخبرة عالية )سميح، منصور 

لورقية، ويستعمل في أضيق الحدود بالنسبة  باستخدام األلياف ا   Leaf-Casting:الترميم اآللي 

بالنسب استعماله  يكثر  ولكنه  املاء      للمطبوعات  ةللمخطوطات،  علي  الورقية  األلياف  بوضع 

وتثبيت الصفحات علي الجهاز ثم يتم انتشار األلياف وتوزيعهاعلي سطح املاء، ثم يتم شفط املاء  

الورق ثقوب  األلياف  فتسكن  أسر   ،ألسفل  الطريقة  على  وهذة  املرمم  كفاءة  وتعتمد  وأدق  ع 

 (2002)داغستاني، بسام  .حساب كمية األلياف مع عدد الثقوب 

ستخدم  يجهاز التدعيم الحراري،وهو    هويطلق علي  Lamination:  الترميم أو التجليد الحراري 

القديمة  والتي من الصعب ترميمها   الجرائد، واملجالت، والقصص، والكتب  للمطبوعات مثل 

ا   أنسجة  يدوي  مثل  صناعية  بمواد  الورق  لتقوية  يستخدم  وهو  املاء،  بواسطة  ا  آلي  أو 

Cerex+Bifix     بمكبس حراري عليهما  الضغط  ثم  السابقتين  املادتين  هاتين  بين  الورقة  بوضع 

وقد حقق هذا الجهاز طفرة كبيرة في تجليد الجرائد والكتب واملجالت ولكن عندما    ، لبضعة ثوان

فرنسا باملكتبة الوطنية للتدريب على فنون الترميم والتجليد  شاهد العاملين    ىلإذهب الباحث  

من القرن املاض ي ثم عاد مرة أخري للتدريب    93/94باملكتبة يقومون بالتجليد الحراري عامي  

عامي   املكتبة  كبيرة    98/99بذات  أحدث خسارة  االستغناء عنه؛ ألنه  تم  الجهاز  هذا  أن  وجد 

موضة شديدة بالورق وتفتت للصفحات؛نتيجة استخدام أنسجة صناعية  بالورق تمثلت في ح

 (1993)الباحث بمكتبة فرنسا 
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 ولكي نتجنب بعض املخاطر في عملية الترميم هناك بعض الشروط  الواجب اتباعها: 

ا باملنهجية العلمية الشاملة للحفاظ على الكتب أو الوثائق في   .1
 
الترميم يجب أن يكون محاط

 صالحة . بيئة  صحية 

 لى إنقاذ سريع أو عالج  . إضرورة اختيار الكتب التي تحتاج  .2

 التدخل يكون في أضيق الحدود .  .3

ا ألنه قد يؤدي إلى بعض التلف وعمليات الترميم يفضل أن   .4 التدخل يجب أن يكون حذر 

 تكون مرئية . 

األصلية،  الخامات واألدوات واملواد املستخدمة البد وأن تكون مطابقة ومالئمة مع املواد   .5

ورق    –وتكون من نفس العينة القديمة، ) مثل جلود املاعز القديم ترمم بجلد ماعز جديد  

مصنع من خامات طبيعية يرمم بورق مصنع من خطوات طبيعية ( وأن تكون هذه املواد  

  
 
وميكانيكيا  

 
كيميائيا املواد  من هذه  يتحقق  أن  املرمم  وعلى  اختبارها  وتم  حالة جيدة  في 

 لل
 
مواد املستخدمة مثل مراجعة الورق من ناحية قوة الشد أو الحموضة أو امللمس  وبيئيا

 أو التصنيع .

التعرف على كل العناصر املستخدمة في الترميم؛ فإذا تم التحقق منها وثبت صالحيتها تم   .6

 التلف .  ىاالستعانة بها أما اذا ثبت عكس ذلك فقد يؤدي إل

ف وواضح للجميع، وكل عملية البد من تسجيلها  أن تتم عمليات الترميم بشكل أمين وشفا .7

 (oddos, jean paul 1995)وتوثيقها في استمارة بحالة الكتاب 

القديم   .8 الشكل  على  يحافظ  أن  املرمم  على  فيجب  القديمة،  واألساليب  الطرق  احترام 

 للكتاب أو الوثيقة . 

علينا   .9 إذا طرأت  الحاجة  إزالتها عند  يمكن  أي  في  الترميم عملية عكسية؛  مناهج جديدة 

 العالج.

اإلخالص واألمانة في العمل؛  فكل أنواع الترميم هي إعادة بناء املخطوط مرة أخري؛ لذلك   .10

 يجب على املرمم الحفاظ على الشكل األصلي وسؤال الخبراء إن أمكن. 
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وجودها،  .11 ومكان  وتاريخها،  الوثيقة،  بيانات  بها  يوضح  استمارة  بعمل  وذلك   التوثيق 

يتسنى لنا املتابعة    ى تخدمة في عملية الترميم، والتصوير في كل املراحل، حتوالخامات املس

 ومحاسبة املخطئ أو يكون سند علمي في عمليات التدريب للمرممين الجدد. 

حت  .12 بالعمل؛  متعلقة  متساقطة  أشياء  أي  فيه  توضع  حاوية  أو  مظروف  من وجود    ى البد 

 (Adam, Claude , 1991)أصلها  ىيمكن إعادتها إل

 Conservation  تعريف الصـيانـة  1/8

والفحص،   الحفظ،  أنشطة  تشمل  الثقافية  املمتلكات  على  للحفاظ  مخصصة   مهنة 

 .   ( AIC, Ibid )والتوثيق، والعالج والصيانة الوقائية ، مدعومة بالبحث والتعليم 

مرتبطة   أفكار  ثالث  يحتضن  الذي  املصطلح   preservation, protect, andهو 

maintenance       الحماية واإلصالح وفق  ACLS American Council of learnedا   الحفظ و 

Societies          

إن الحفاظ  على مواد املكتبة هي املشكلة األكثر خطورة؛ لذلك فإن مجال الصيانة اليزال  

 وال يأخذ حقه في العلم ؛فإذا لم يتم االهتمام  الكامل بموضوع الصيانة والحفظ لألوعية  
 

مهمال

  nation’s collectiveالثقافية؛ فهناك احتمال أن يختفي تراثنا الثقافي وذاكرة" األمة الجماعية "  

على   التدريب  الكبرى  املكتبات  من  ا  دائم  تطلب  الحكومية  أو  البلدية  أو  الجامعية  فاملكتبات 

 الفهرسة والتصنيف واختيار الكتب فقط وليس الصيانة أو الحفظ.

هذه   استخدمت  حيث  ما،  حد  إلى  واضح  غير  والصيانة  الحفظ  مصطلحي  بين  الفرق 

وقد  إاملصطلحات   الترميم،  مصطلح  جانب  مرور  لى  مع  املصطلحات  هذه  تعريفات  اختلفت 

الوقت، استخدم مصطلح الحفظ منذ بداية الثمانينيات في املكتبات ومراكز املعلومات كمظلة  

 . (NEDCC) لألنشطة التي تقلل الضرر إلطالة عمر املجموعات 

للعناصر   املادية  املعالجة  في  ا  تحديد  أكثر  بشكل  استخدم  فقد  الصيانة  مصطلح  أما 

 .التالفة
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 وتنقسم الصيانة إلى الصيانة العالجية، والصيانة الوقائية   

-  :
ا

 : Conservation treatmentالصيانة العالجية  أوال

عريضتين:   يتميز العالج عادة بفئتين،  إلى إصالح عناصر محددة داخل املجموعاتوتشير      

األوراق( واالستقرار الكيميائي)مثل  االستقرار املادي )مثل إصالح كعب الكتاب وترميم وإصالح  

ا من أهداف العالج،  ،  إزالة الحموضة من خريطة ما( ويمثل العمل الجمالي في بعض األحيان جزء 

ا من الباحثين للمواد التي تضررت بشدة   ا  مكثف  واملعالجة  مطلوبة للمواد التي تتطلب مجهود 

(American Philosophical Society) اإلجراءات املطبقة مباشرة على عنصر    . كما تشمل  جميع

أو مجموعة من املواد التي تهدف إلى وقف العمليات الضارة الحالية أو تعزيز هيكلها، ويتم تنفيذ  

هذه اإلجراءات فقط عندما تكون هذه العناصر في حالة من الهشاشة أو التدهور، ومن أمثلة  

 . الورق وتجفيف املواد األثرية الرطبةالصيانة العالجية تعقيم الكتب، وإزالة الحموضة من  

ا:   -  Preventive conservation  الصيانة  الوقائيةثانيا

ى تدهور أو خسارة في املستقبل وتقليلها.  أهي اإلجراءات والخطط التي تهدف  إلى تجنب  و      

العمر  العناصر بغض النظر عن   يتم تنفيذها داخل السياق أو في املناطق املحيطة باملواد أوو 

والتخزين  األ   ، ومن  والحالة للتسجيل  املناسبة  :التدابير واإلجراءات  الوقائي  الحفظ  على  مثلة 

الضوء ، الرطوبة، التلوث، ومكافحة اآلفات،  :واملناولة، التعبئة والنقل، األمن، املراقبة  البيئية  

-ICOM )قانون.والتخطيط لحاالت الطوارئ، وتثقيف املوظفين، والتوعية العامة، والخضوع لل

CC 2008)  

في     الصيانة هي عملية إصالح ومتابعة لكل عنصر  :أن  األمريكية  املكتبات  وتري جمعية 

أن الصيانة تتضمن كل    ى حالة صالحة لالستخدام، أما املعهد األمريكي للحفظ والصيانة فير 

ا كل  بذل  من  والبد  العمل،  هذا  لصيانة  الالزمة  والتسهيالت  والشروط  لجهود  اإلجراءات 

الصيانة عمليات  في  الصحيحة  اإلجراءات  التباع  فتر   أما  ،واملحاوالت  الكونجرس  أن    ى مكتبة 

السريعة، والتقوية،   البيئي، والتنظيف، والتجليد،   على الضبطالصيانة تحتوي   واإلصالحات 

الفنية والكيميائية، وذلك  أشكاله سواء  أ والدعم، والترميم بكل   ا واملعالجات  آلي  أم  ا  يدوي  كان 

 (Library of Congress) النفقات.إلطالة عمر الكتب داخل املكتبة ولتقليل  
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الصيانة يسهل علينا تحديد املجموعات التالفة في املكتبة عن طريق الفهرسة   اتخاذ قرار

والضع القوة  نقاط  لتقييم  شاملة  أدوات  وتوجد  حقل  الشاملة،  مثل   RLG researchف 

libraries group     حقل من حقول الفهرسة الخاصة بالوعاء املعرفي يشير الى أن الوعاء موجود(

املكتبات تحديد املواد التي ستشكل مجموعة شاملة في موضوع    ألختصاصييبالصيانة( ويمكن  

 (NEDCC, Ibid )م معين وتحتاج الى قرار صيانة  البدء في عمل برنامج حفظ تعاوني شامل له

 أخصائي الترميم   1/9

شخص محترف يقوم بممارسة أعمال الحفظ والصيانة من خالل تعليم متخصص   هو

 ا لقواعد أخالقيةوخبرة لصيانة وتنفيذ جميع أنشطة الحفظ والصيانة وفق    ةوتدريب ومعرف

(moses, pearce 2005)      . 

بأن الذي يقوم بعملية    ى ير   (AIC 2016)أما املعهد األمريكي لألشغال التاريخية والفنية  

الترميم هو الشخص الفني الذي لديه املعرفة والخبرة والقدرات الفنية والدقة والصبر إلصالح  

 . وترميم األعمال الفنية التي لها قيمة تاريخية أو فنية

باملكتبات عبارة عن حجرات صغيرة بها فرد أو فردين فقط  ا ما تكون هذه املعامل  وغالب   

مما يؤدي ذلك الى ضعف معلومات املرمم نتيجة قلة الدعاية وتداول املعلومات ويصبح املرمم  

والباحثين   املرمم  بين  اتصال  يحدث  فال  الكبرى  املكتبات  منظومة  خارج  ألنهم  عزلة  في 

ن وهذا يسبب ضعف خبرة املرمم ألن املرمم يكتسب  املتخصصين في الكيمياء والفيزياء أو املؤرخي

خبراته من خالل التعامل مع الوعاء الثقافي مثال ذلك وليام بارو الذي كان يعمل أمين مكتبة في  

 جامعة أمريكية وكان لدية شغف بترميم وصيانة الكتب . 

اديمي  واملرمم من وجهة نظر الباحث هو الفرد الذي لدية مهارة يدوية وتلقي تثقيف أك 

 .في حفظ األوعية الثقافية أو التراثية  هصابعأفي حفظ التراث الثقافي وخبرة عملية على استخدام  

 التعاون بين أخصائي الترميم وأمين املكتبة 1/10

إن التعاون بين  أخصائي الحفظ وأمناء املكتبات يعمل على وجود خطط فعالة ومنظومة       

والتخطيط   الضرورية  والسياسات  الخطط  يتم وضع  كما  كارثة  عند حدوث  للتأهب  مشتركة 
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لى صيانة أو  إلنقل املجموعات كما يتضمن إدارة املجموعات تحديد التالف منها أو التي تحتاج  

 (soete, jeorge, Ibid)تجليد .

ويبدأ التعاون بين أمين املكتبة وأخصائي الصيانة في املكتبة بالتنسيق بينهما بمعني أن   

يقوم أمين املكتبة بزيارة معمل الترميم؛ لكي يتعرف على مراحل الترميم املختلفة، والوقت الذي  

استقبال الكتب النادرة  وعلى أمين املكتبة أن يضع في اعتباره قدرة املرمم على    ،ينجز فيه العمل

الترميم بزيارة قاعات    ىوالوثائق والخرائط حت  التنفيذ، وباملثل يقوم أخصائي  إن كانت صعبة 

املكتبة؛  لرؤية املجموعات وطريقة حفظها  سواء أكان ذلك من ناحية وضعها على الرفوف أم  

يمه بمعزل عن الكتب  الظروف املناخية والكتب التالفة، وال يجب أن يكون الكتاب الذي تم ترم

األخرى، وبذلك تتم املشاركة بينهما في ملف الترميم؛ فيقوم أمين املكتبة بكشف الحالة األصلية  

 للكتاب وهذا يتم من وجهة نظره .

 سجل الترميم   1/11

قاعدة   ووجود  الصيانة،  إجراء  أثناء  الوعاء  مع  أو سجل  استمارة  وجود  الضروري  من 

واألدوات   املستهلكة  وبعدها والخامات  وأثناءها  الصيانة  قبل  الكتاب  فيها صور  بيانات يوضح 

ا   ا وسعر   محسوبة كم 

لكتاب  وتعتبر هذ االستمارة كاشفة لحالة الوعاء، ووثيقة أساسية ملعرفة الحالة الصحية ل 

 تي :  ويحتوي السجل على اآل

 . نوع الوثيقة-1

   .وصف العناصر التي تسمح بكشف الحالة األصلية للكتاب -2 

   .وصف حالة الحفظ -3 

 .مشروع الصيانة -4 

   .الخامات واألدوات املستخدمة والتكلفة -5 

 . تقرير الترميم -6 
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اقبة الجودة   1/12   مر

ا   جيد  الوعاء  باستالم وفحص  املكتبة  أمين  يقوم  الوعاء  ترميم  أعمال  من  االنتهاء  عند 

نجازه من أعمال، وهذه خطوة مهمة للمرمم  اومراجعة تقرير الصيانة والصور، لتقدير ما تم  

مكانه   ىلإنجاز ما تم تحقيقه وللوقوف على حالة الكتاب، وبالتالي إعادة الوعاء  االذي يشهد ثمرة  

ت بالكتاب  أو  يرفق  أن  على  الحموضة  من  ا  خالي  الورق  أو  الكرتون  من  حاوية  داخل  خزينه 

   ىاالستمارة املدون بها حالة الوعاء، وعل
 

  أمين املكتبة أن يضيف داخل الفهرسة الوصفية حقال

 يشار فيه حالة الترميم  . 

يجب على املرمم أن يعمل مع أمين املكتبة في أن يميزوا بين التدخل الضروري والالزم   

واملمكن واملستحيل، ألن خطر التالعب أو التغيير في أصول الوعاء قد يؤدي إلى تلف العنصر  

لذلك يجب أن تتم جميع التدخالت عن طريق فحص منهجي وعلمي يهدف الى فهم الوعاء من  

  . (oddos, Ibid )يجب مراعاة عواقب كل تالعب في األثر جميع جوانبه كما

 إدارة الكوارث في املكتبات  /2

 تمهيد   2/0 

" إن قتل  كتاب أشبه ما يكون بقتل إنسان بل إن     ”john Miltonيقول جون ملتون         

ا نافعا   ، أما من يدمر كتابا
ا

ا يقتل مخلوقا عاقال
ا
العقل نفسه  ا فهو إنما يقتل  من يقتل إنسان

 (2018")كما ذكر نوث، ربيكا

النهب تحت الضغوط         أو للحريق أو  تعرضت بعض املكتبات لنكبات الحروب األهلية، 

األحداث   عن  تحدثنا  والتي  واملتخصصة  التاريخية  املؤلفات  من  العديد  تمأل  كما  السياسية، 

ا علي الحضارة اإلنسانية ات بفترات تعتريها األزمات والكوارث  وتمر املكتب ،  املؤسفة التي تعتبر عار 

كغيرها من املؤسسات االجتماعية والصناعية والتي يتحتم فيها توفير قدر من التخطيط املسبق  

  ىواإلدارة املناسبة لتلك الكوارث الصناعية، وعليه فإن إدارة األزمات مهارة إدارية بالدرجة األول

يج الذي  الناجح  اإلدارة  مدير  بها  يتصف  أن  والقواعد  يجب  والنظم  الخطط  وضع  عليه  ب 

أخ لكوادر  وتدريسها  الخسائر  صيصات املناسبة،  لتقليل  تدريبية؛  دورات  وتنظيم  املكتبات،  ي 

 ( 2002وتجنب األزمات ما أمكن .) صادق، أمنية 
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عام    فلورنسا  اجتاحت  التي  الفيضانات  أتلفت  كان    1966وقد  كتاب،  مليوني  قرابة 

نادرة منها مخطوطات  عام    العديد  وفي  زهاء  1988وثمينة،  نيران مدمرة  التهمت   مليون    3.6م 

تصيبنا   الكوارث  هذه  مثل  أن  من  الرغم  وعلى  ليننجراد،  في  العلوم  أكاديمية  مكتبة  في  كتاب 

الكوارث   من جراء  الكتب  لدمار  فاستجابتنا  بالخسارة؛  ا  إحساس  نفوسنا  في  وتخلف  بالحزن، 

ها املتعمد فغالبا ما يكون لقوة العامل اإلنساني في حالة الطبيعية تختلف عن استجابتنا لتدمير 

ا، كما أن األضرار التي تلحق بالكنوز الثقافية في هذه الحالة ال تثير   ا ثانوي  الكوارث الطبيعية دور 

الكتب   ا عندما تنهب  ا كلي 
 
النسق األساس ي للمجتمع، ولكن الحال يختلف اختالف أسئلة بشأن 

ب وتحرق  املكتبات  ومدروسة  وتقصف  متعمدة  هجمة  بصدد  هنا  تكون  إذ  منهجية؛  طريق 

 تستهدف ثقافة مجتمع ما ) نوث، ربيكا مرجع سابق(.

والصيانة   الحفظ  لبرنامج  اإلفال  منظمة  الثقافية    PACوتركز  األوعية  على  الحفاظ  في 

الت التأخير،   : الوقائية مثل  التدابير  بينت مجموعة من  لف، والتراثية أطول فترة ممكنة، وقد 

املجموعات الوثائقية هنا وتبرز بالدرجة األولي تلك التي تندرج مع وضع خطة للطوارئ؛    اختفاء

لذلك قررت منظمة اإلفال تنظيم عدد من الندوات واملؤتمرات العلمية وورش العمل التي تهدف  

 إلى إلقاء الضوء على املخاطر التي تهدد التراث الثقافي الوثائقي . 

عام   لتحديد  جريأ  2003ففي  وذلك  الوطنية  للمكتبات  عاملية  استقصائية  دراسة  ت 

 177املكتبات التي ال يتوافر لديها خطة للطوارئ، وقد جاءت النتائج مثيرة للقلق فمن مجموع  

مكتبة    28مكتبة فقط  لديها خطة للطوارئ، وأن    39مكتبة وطنية شملتها الدراسة وجد أن  

برر الذي قدمته أغلب املكتبات هو عدم وجود نموذج  أبدت رغبتها في إعداد خطة للطوارئ وامل

ا   IFLA-PACمحدد لهذه الخطة، ولذلك اتخذ برنامج اإلفآل   بنشر كتيب يوضح النقاط التي    قرار 

يجب اتخاذها بعين االعتبار عند وضع خطة للطوارئ : مثل تقيم املخاطر، إدارة املخاطر وكيفية  

التأ إعادة  حدوثها،  عند  معها  املكون  التعامل  املوضوعات  هذه  وتشكل  الطبيعي  للوضع  هيل 

 (2006الرئيس لهذا الدليل .) ماكلوين، جون 

 تعريف  الكوارث   2/1

عِرِّف األمم املتحدة الكارثة بأنها اضطراب خطير في أداء املجتمع،
ُ
وتنطوي الكوارث على    ت

تأثيرات بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، تتجاوز قدرة املجتمع أو املجتمع  
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عِرِّف جمعيتا الصليب األحمر والهالل األحمر إدارة  .املتضرر في التعامل مع موارده الخاصة  
ُ
كما  ت

مع جميع الجوانب اإلنسانية لحاالت    الكوارث بأنها تنظيم املوارد وإدارتها واملسؤوليات للتعامل

 (F.C Cuny 1993).الطوارئ، وال سيما التأهب واالستجابة والتعافي من أجل تقليل أثر الكوارث

تحدث بشكل مفاجئ سواء كان بفعل عوامل    والباحث يري أن الكارثة هي تهديد أو صدمة

 .الطبيعة أو بفعل عوامل البشر؛ مما يسبب خسائر مادية وبشرية

 أنواع الكوارث   2/2

 يوجد خمسة أنواع من الكوارث والتي تحدث بصورة طبيعية:  

 مثل الزالزل، واالنهيارات األرضية، وأمواج تسونامي، والنشاط البركاني    : الكوارث الجيوفيزيائية-

 مثل االنهيارات الثلجية والفيضانات . :الكوارث الهيدرولوجية- 

 مثل درجات الحرارة القصوى والجفاف وحرائق الغابات. :الكوارث املناخية- 

 مثل األعاصير، والعواصف أو اندفاعات األمواج.: الكوارث الجوية-

 مثل األمراض الوبائية، واألوبئة الحشرية أو الحيوانية   :الكوارث البيولوجية-

أو  يميز مكتب األمم   الطبيعية فيما يتعلق بحجمها  املتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

املثال: الزالزل قصيرة املدة،   شدتها ، وسرعة ظهورها ، ومدتها ، ومجال انتشارها ، على سبيل 

وتتالش ى، ببطء،  الجفاف  تتطور حاالت  بينما  ا،  نسبي  منطقة صغيرة  تؤثر على  ما   .O )وعادة 

Reilly, Naomi) ا   كبيرة.ؤثر على مناطق  ما ت  وغالب 

يري االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أن الكوارث التي يصنعها  و

ا؛   اإلنسان هي أحداث يتسبب فيها البشر، وتحدث في املجتمعات  البشرية أو بالقرب منها غالب 

 صنع الطبيعة مثال ذلك: نتيجة لحاالت الطوارئ البيئية أو التكنولوجية ، كما يوجد كوارث من  

ائق  •    الحروب والحر

النهب    وأعمال  والتلف  الحريق  من  املعلومات  ومراكز  والوثائق  املكتبات  دور  تسلم  لم 

اإلسكندرية   مكتبة  مثل  العصور،   عبر  حدثت  التي  والتفجيرات  والتدمير  والخراب  والسرقة 
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ا من  والتظ  القديمة، وحريق مكتبة الكونجرس، ومكتبة سراييفو، وغيرها اهرات قد تكون سبب 

وتتعدد أسباب اندالع الحرائق باملكتبات فمنها التدخين    ( Oddos , Ibid )أسباب تدمير املكتبات

جازات  أو املاس الكهربائي أو سوء التهوية في األيام الحارة، والتي تغلق فيها املكتبة لعدة أيام في األ 

اإلشعال الذاتي، مثال ذلك حدوث تسعة  الرسمية مع عدم وجود تهوية كافية، وتوافر عناصر  

والتي تسببت في خسائر فادحة ) صادق،   1952:1968ا في مكتبات تورنتو بكندا بين حريق   عشر

 .أمنية مرجع سابق(

   السرقة •

الكتب أو قطع بعض   املكتبات في القدم من سرقة  هي ظاهرة قديمة؛ فقد كانت تعاني 

األخيرة ظلت هذه املمارسة محدودة النطاق، وأثرت بشكل  األوراق من الكتب، ولكن في العقود  

رئيس على بعض األوعية القيمة، ومع زيادة أعداد املستفيدين أصبحت الوثائق محمية بشكل  

إن سرقة الكتب تمثل مشكلة كارثية للمكتبات فاملكتبة البريطانية تتكلف حوالي أكثر  ،  أفضل

ا  1.5من   التطور  ومع  إسترليني،  جنية  وضع  مليون  تم  األوعية  هذه  على  للحفاظ  لتكنولوجي 

عالمات مغناطسية للمجموعات وحواجز لكشف السرقة، وجرد دقيق ملحتويات الصناديق أو  

املجلدات وغيرها من الروابط التي تحتوي على أجزاء متعددة، وترقيمها أو التحقق منها مباشرة  

االت السطو املنظم ال تأخذ السرقة  باألشعة تحت الحمراء وأنظمة اإلنذار التلقائي، ماعدا ح 

ا ما  شكل الكارثة املفاجئة في املكتبات على عكس املتاحف حيث إن اختفاء عنصر واحد غالب  

 . (Oddos Ibid) يشكل كارثة 

 Libricide: إبادة الكتب •

األنظمة   برعاية  واملكتبات  للكتب  النطاق  واسع  التدمير  إلى  املصطلح  هذا  استخدم 

القرن  في  أهداف    السياسية  تحقيق  بهدف  حيكت؛  التي  املدروسة  الخطط  تلك  أي  العشرين 

التي   والثقافية  االجتماعية  االنتهاكات  أنماط  ومثل  والبعيد،  القريب،  املديين:  علي  أيدولوجية 

حت بعيد  حد  إلى  مرئية  غير  الكتب  وإبادة  األهلية  االضطرابات  أو  الحروب،  أثناء  في    ى ترتكب 

 
 
نمط ويظهر مصطلح  أصبحت  ا  منهجي  ا  عدوان  يمثل  اإلآا  اإلبادة  ويعني    ethnocideثنية  خرهو 
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  genocideتدمير ثقافة ما، دون أن يعني هذا بالضرورة قتل حملتها ومصطلح اإلبادة الجماعية  

 وهو إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها، كالقتل الذي يمثل إنكار حق الفرد في الحياة . 

امل  هذين  جرائم  إن  توصف  ما  وغالبا  فضفاضة،  بطريقة  يستخدمان  صارا  صطلحين 

ثنية إرهاصا لإلبادة الجماعية، كما كان الحال في  اإلبادة اإلثنية بأنها جماعية؛ إذ تأتي اإلبادة اإل

استخدام هذين املصطلحين غير    أملانيا النازية والتبت والبوسنة ومع نهاية القرن العشرين صار

احد في اآلخر بصورة متزايدة، ال سيما عندما يستخدمها الساسة والناشطون  مستقر، وذاب الو 

أخالقية، صدمة  عن  يعبران  مصطلحين  باعتبارهما  الناس  وعموم  قيام    الحقوقيون  ومع 

اإلمبراطورات وانهيارها اتبعت الظروف املحيطة بتدمير املكتبات في العادة ثالثة أنماط رئيسة:  

نتيج املكتبات؛  ضياع  استولاألول  التي  واملعابد  والقصور،  للمدن،  العام  االجتياح  عليها    ىة 

إلى   النظرة  تطور  ومع  قبضته،   وي 
َ
وق املنتصر  سلطان  والتدمير  االجتياح  هذا  وعزز  الغزاة، 

النصوص بوصفها ممتلكات قيمة برز نمط ثان للتدمير؛ حيث أصبحت الكتب واملكتبات غنيمة  

املنتصرو  واستولي  الحروب،  غنائم  الثقافي  من  اإلرث  عزز  مما  لهم؛  امتيازا  باعتبارها  عليها  ن 

للمنتصرين، ومكانة مجتمعهم، بينما شعر املهزومون بالخزي والذل، والنمط الثالث: تشكل في  

حظرها    ىوجود األنظمة الدينية واأليدولوجية التي صنفت مواد معينة باعتبارها ضارة، ودعت إل

ائي، مثال التفسيرات املختلفة لزوال مكتبة اإلسكندرية  عن طريق تطهير عنيف، أو تدمير انتق

ا، والتزال جميع األنماط الثالثة للتدمير تؤدي الى إبادة الكتب واملكتبات . .) نوث ربيكا  مرجع   نهائي 

 سابق(

 األمطار والسيول واألعاصير  •

ا على مقتنيات املكتبة، ويمكن أن تكون األسباب داخلية  ا كبير  ناتجة عن    تشكل املياه خطر 

الصرف الصحي، أو تسريب أنابيب املياه، أو التدفئة املركزية، أو تكييف الهواء، ومن الخارج  

أدكوك، ب ادوارد مرجع  )  الجدران، أو من خالل النوافذ أو األسطح    ىنتيجة األمطار التي تصل إل

 سابق(

وتتعرض بعض املكتبات ملوجات من السيول واألعاصير واألمطار؛ حيث إن هذه املكتبات   

الكافي أو يكون بنائها في موقع مخرات السيول أو أن مجرد اإلهمال في إغالق   غير محمية بالقدر

بأكملها   قاعة  مقتنيات  مجموعة  يعرض  قد  زجاجي  امليا  ىلإشباك  صنابير  ا  أيض    ه التلف،  
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ا جسيمة بالكتب، مثل غرق املجموعات وهذا النوع من  ومصارف املج اري باملكتبة تحدث أضرار 

 املكتبات يتعرض لحجم هائل من الخسائر املادية ) صادق، أمنية مرجع سابق( 

الورق؛ فاملخطوطات والكتب قبل   ا لعمر وحالة  تبع  املاء بنسب مختلفة  والورق يمتص 

ب املصنعة من قش األرز أو الخشب، واملاء يؤثر % أكثر من الكت80م تمتص املاء بمعدل 1840

 (Grau, Astrid 2000 )ا من الحرق والبقع وتكوين العفن .على الجلد، ويحدث نوع  

املجموعات،   إنقاذ  في  السرعة  املكتبة  أمين  يجب على  املكتبية  باملواد  تلف  وعند حدوث 

إل الضرر، واللجوء  ا  ىوتالفي  أو  الصيانة،  في عمليات  التقليدية،  املتخصصين  الطرق  ستخدام 

أدكوك، ب ادوارد مرجع    (مثل املراوح، أو أجهزة شفط الرطوبة، أو استخدام طرق التجميد. .

 سابق(

 الزالزل  •

اهتزازات مفاجئة تصيب القشرة األرضية ،وتحدث عدة أضرار، منها انهيار املبني أو ميله،                 

سقوط الكتب من الرفوف ،تدمير  الحاسبات وفقدان البيانات، اشتعال الحريق.. وغيرها من  

باملكسيك   الوطني  األرشيف  مثل    ، املادية  سان  1985األضرار  في  البلدي  واألرشيف  م 

 (2008ما ذكر عبدالكريم بجاجة )ك 1989فرانسسيكو

 األوبئة واألمراض املُعدية  •

نتهي؛ نتيجة التقدم العلمي والطبي، وأن البشرية  ايظن بعض الناس أن زمن األوبئة قد        

في مأمن منها، وأن جميع أنواع األوبئة أصبح لها لقاح، ولكن األمراض املعدية تنتشر بين الناس  

يؤث مما  املغلقة؛  األماكن  املوقف في  هذا  مع  التعامل  اخالقيات  إن  سلبا.  األفراد  على صحة  ر 

أكثر   اتخاذه  يمكن  الذي  اإلجراء  فيه  يصبح  الذي  األمر  وهو  القيود،  من  ا  كثير  علينا  تفرض 

صعوبة من إطفاء النيران، إن انتقاء العبارات الدبلوماسية ملنع مصاب من الدخول للمكتبة أمر  

ال تجرح مشاعرهم .)صادق، أمنية مرجع    ىالعبارات الالئقة حت   ار الختي لى تمرين وخبرة،إيحتاج  

 سابق(
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رتباك في جميع أنحاء العالم    اوالذي أحدث      (covid 19)مثال ذلك ظهور فيروس كورونا   

انتشر هذا  2020 وهو مرض يصيب الجهاز التنفس ي، وقد أصاب املاليين وفتك باآلالف، وقد 

اللعاب أو إفرازات األنف عندما يسعل اإلنسان؛ ونتيجة قوة هذا الوباء الوباء من خالل رذاذ  

أغلقت املكتبات أبوابها أمام الجمهور لعدم انتشار العدوي بين املستفيدين، وكان على املكتبة  

اإل  شبكة  على  صفحاتها  تغلق  من  أال  األدنى  الحد  تقدم  املكتبات  بعض  بدأت  كما  نترنت، 

ثر صرامة؛ فقد أتاحت استعارة الكتب وإرجاعها من خالل طاولة  الخدمات وتطبق إجراءات أك

الكتب دون   أو من خالل إعارة واستالم  املكتبة،  إلكتروني داخل  أو تطبيق  مخصصة للكتب، 

ا تطبيق سياسة العزل الصحي للكتب املرتجعة وتنفيذ إمكانية التعلم عن   مغادرة السيارة، أيض 

تخفيض    ة حددت بعض املكتبات العمل من خالل املنزل أوبعد، أما بالنسبة للعاملين باملكتب

أعداد العاملين، والعمل نصف الوقت، وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي، واالتصال املستمر  

املكتبة   استخدام  تعزيز  مع  خدماتها  أو  املكتبة  موارد  استخدام  فرص  حول  املستخدمين  مع 

 الرقمية. 

على الشبكة الدولية للمعلومات مثل املكتبة   قدمت بعض املكتبات العربية محاضرات 

الوطنية الفرنسية معارض افتراضية، وتقوم املكتبة الوطنية األسبانية بالترويج ملحتواها الرقمي  

نترنت  الذي يمكن استخدامه لدعم التعليم، وتدير مكتبة نيويورك العامة نوادي للكتب على اإل 

تطبيق   عل   simply Eباستخدام  يعتمد  الكتب  والذي  بإعارة  يقوم  برنامج  تطبيق  تحميل  ى 

فيها  إلكتروني   يتبادل  التي  الفيديوهات  من  مجموعة  بعرض  اإلسكندرية  مكتبة  قامت  كما  ا، 

بتقديم بعض املحاضرات  صصاتأخ الوطنية  أيضا  قامت مكتبة قطر  املعلومات خبراتهم،  يو 

التي ي الوقاية  "إجراءات  األنترنت مثل  في املكتبات عند  التوعوية من خالل شبكة  اتباعها  جب 

إعادة فتحها للجمهور مع استمرار جائحة كورونا " ، " صيانة املخطوطات وحفظها " ، "املحافظة  

 (2020على تراث تسجيالتنا الصوتية واملرئية " وغيرها باللغة العربية .)كما ذكرت منظمة افال 

 الوقاية من الكوارث املحتملة 2/3 

يقصد بالوقاية  تحديد اإلجراءات الالزمة؛ لتجنب وقوع الكارثة و حماية املجموعات     

من الضرر، والوقاية هى مجموعة من التدابير، الهدف منها منع وقوع حوادث أو كوارث محتملة،  
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وا األضرار،  هذه  من  تحد  التي  اإلجراءات  كل  فتشمل  الحماية  املقتنيات  أما  بها  تتأثر  قد  لتي 

 الثقافية.)ماكلوين جون، مرجع سابق(

وبالنسبة للزالزل البد من تحديد قوة الزلزال االحتمالية بمقياس ريختر، وذلك عن طريق  

االتصال بإدارة األرصاد الجوية، أو مراكز البحث املختصة بالزالزل، وجمع معلومات عن الزالزل  

 ي على مقاومة الزالزل املحتملة بمساعدة املهندسين املختصين.  السابقة، وتقييم قدرة املبن 

أما عن الفيضانات،  فينبغي جمع معلومات عن الفيضانات السابقة، ومراجعة حواجز  

األمواج والتأكد من ارتفاع السدود، ووضع الكتب بمخازن علوية، )شاهد الباحث خالل زيارته  

الوطنية الفرنسية مخازن مرتفعة ج ا عن سطح األرض؛ وهي عبارة عن حاويات بها  للمكتبة  د 

ا( مع االتصال الدائم مع الجهة املنوط بها التنبؤ بحدوث   كتب محفوظة داخل صناديق  تعمل آلي 

 الفيضان واألمواج الكبرى أو التسونامي.

قد تكون الكارثة نتيجة أخطاء هندسية، مثل شبكات الصرف الصحي   ى وبالنسبة للمبن

للصيانة املستمرة، ومنع مرور أنابيب املياه  داخل    ىه؛ لذلك يجب أن يخضع املبن أو مواسير امليا

 املخازن، مراقبة األنابيب باستمرار.  

والخروج، ومراقبة الوافدين      عند الدخول   ىوأما عن  املستفيدين، فينبغي مراقبة املبن

املبن للحريق    ى على  آلي  نظام  ووضع  والباحثين،  الزوار  حقائب  وتفتيش  العمل،  ساعات  أثناء 

ا عند وجود دخان أو مواد تحترق، ووضع نظام يدوي   مرتبط بجهاز الرقابة املركزية ويعمل آلي 

 على سبيل االحتياط.) بجاجة مرجع سابق(

ة الطبية بأمريكا  وهناك عدة مكتبات تتبع سياسة مقاومة الكوارث، مثل املكتبة الوطني

:National Library of Medicine     الكوارث معلومات  إدارة  أبحاث  مركز   Instituteلديها 

Disaster Information Management Research Center     الذي أعد خطة طويلة املدي تبدأ

متعلقة    2016  ى وحت  2006من   معلومات صحيحة  بجمع  وتهتم  كوارث،  ؛للتأهب عند حدوث 

خر، مع  عن طريق محاضرات وندوات ألمناء املكتبات من وقت آل   ثم تنظيمها ونشرها  رثبالكوا

 .Rattan,P )توفير معلومات في قواعد البيانات ذات الصلة وكيفية التصرف عند حدوث أزمات  

     2013) 
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 دور اإلنسان في تلف املخطوطات والكتب 2/4

اإلنسان هو املسئول األول عن تلف هذه األوعية الثقافية في وجود هذه  العوامل    ُيعد

ا الفيزيقية؛  فاإلنسان يستطيع أن يمنع أو يحد من تأثير   السابقة البيولوجية والكيميائية وأخير 

هذه العوامل، ويستطيع أن يسمح لها بالتغلغل داخل هذه األوعية، فترك املخازن بدون مكيفات  

وية، أو اإلضاءة غير املقننة وغيرها من األسباب؛ قد تكون السبب الرئيس في إتالف األوعية  أو ته

  والبكتريا ووجود الحشرات، فاإلنسان ُيتلف وُيدمر بدون وعي وعن جهل، وال   ةوتكوين العفون

ا. ) املزا  ة تقع املسئولي حي،  كاملة على أمين مخازن الكتب وحده ولكن املسئولين واملستفيدين أيض 

 ( 2016خالد 

 تلف األوعية الثقافية   ى العوامل البشرية التي تؤدي إل

 تمزق وتشوه حواف الصفحات.        ىالتقليب املستمر والسريع للصفحات يؤدي إل •

ا وبصمات على الورق.   •  التقليب بأصابع ملوثة بالحبر أو املاء أو التراب يسبب بقع 

 ثني الورق وتركه فترات طويلة يؤدي إلى تكسير األلياف.    •

 األكل والشرب والتدخين داخل املخازن.   •

 الضغط على كعب الكتاب عند تصويره.  •

 ألتواءها.    ىكتب يؤدي إلعدم وضع الكتاب بشكل منتظم على الرفوف، فالوضع املائل لل •

 عدم وجود معايير لدرجات الحرارة والرطوبة والضوء. •

 اإلهمال في حمل الكتاب أو سحبه من مكانه، مما يؤدي إلى تلف الكعب من أعلي .   •

 الكتابة على الورق، وظهور عالمات داخل الكتاب بأقالم ملونة. •

 قسم التجليد باملكتبة غير مؤهل على اإلطالق.  •

 خطة للتعقيم الدوري.عدم وجود  •

 .(2010سرقة بعض الصفحات من الكتب.) فرحات ، أحمد  •
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 الطرق الكيميائية والفيزيائية في التعقيم   /3

 الطرق الكيميائية 3/1

 Alcoholsالكحول   3/1/1

الكحول والفينول مركبات عضوية، تحتوي جزيئاتها على مجموعة أو أكثر من مجموعات  

،    Rاتصلت مجموعة الهيدروكسيل بمجموعة ألكيل )الهيدروكسيل؛ فإذا  
 

(، ُسمي املركب كحوال

  Arأما إذا اتصلت بمجموعة أريل )
 

  ويقسم الكحول تبعا ملجموعة األلكيل: ،  ( سمي املركب فينوال

 (2017)سمير، محمد  OH-5H2C، والكحول اإليثيلي  OH3CHإلى الكحول امليثيلي 

الكحوالت هي مبيدات ميكروية نشطة  أن    Bacilkova"(as cited s.sequeira2012)"ى وتر 

الحية   الكائنات  ضد  فعالية  أكثر  املائي  والكحول  للميكروبات،  كمضادات  تستخدم  الغشاء، 

   .ا على نوع الكحول ٪، وذلك اعتماد   90٪ و  50الدقيقة، من الكحول النقي بتركيزات بين 

النب األشكال  ضد  فعالة  الكحوالت  تكون  أن  للبكتيريا،يمكن  والفطريات،    اتية 

تأثيرها ضد الكائنات الحية الدقيقة مثل   لم يتم إثباته بعد    sporulatingوالفيروسات، ولكن 

 . فهو مستخدم للتطهير من الجراثيم وليس التعقيم 

 Ethanol  OH5H2Cاإليثانول أو الكحول األيثيلي 1/ 3/1/1

الهيدروكسيل، وهو من أقدم املركبات العضوية التي  عد من الكحوالت األولية أحادية  يُ   

املواد   تخمر  من  عام  آلف  ثالثة  من  أكثر  منذ  املصريين  قدماء  فقد حضره  ا  صناعي  حضرت 

والبنجر   السكر  زراعات قصب  فيها  تكثر  التي  البلدان  في  اإليثانول  وينتج  والنشوية،  السكرية 

 ير، محمد مرجع سابق(والذرة وفي مصر ُيحضر اإليثانول من املوالس.) سم 

)و  وتري"O6H2Cاإليثانول  كمطهر،  استخدما  اإليثيلي  الكحول  أو   )Bacilkova" 

(s.sequeira Ibid )عام    ىأولن  أ إلى  تعود  البكتيريا  على  اإليثانول  بتأثيرات  املتعلقة  الدراسات  

م، ويعمل اإليثانول على قتل الفطريات؛ فهو قادر على النفاذ لغشاء السيتوبالزم وتُسرب  1880

 لى تفكك الخلية.  إالعصارة الخلوية؛ مما يؤدي في النهاية 
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الغمر، أو بتعريض    املسح، أو  ة، أو يتم تطبيق اإليثانول عادة عن طريق الرش، أو بالفرشا

املركب هذا  ألبخرة  املصابة  بها    و،  األوراق  الورق  من  عينات  على  استخدام  املركب  هذا  أن 

( بين  Penicillum notatum و  Aspergilusفطريات  بتركيز  للتبخير  بتعريضها    %،90%و  30( 

ملدة   الفطريات  نمو  إعادة  تمنع  أن  الت  14يمكن  إجراء عملية  من  وبالنسب يوم  للمواد    ةبخير، 

.
 

 السميكة مثل الكتب، فالعالج ليس فعاال

ومن عيوب الكحول أنه يسبب تغيرات على الورق الشفاف عند غمره تشمل فقدان ملعان  

ا مع ذوبان الغراءات، واألختام، واألحبار، وألن اإليثانول قابل لالشتعال  
 
ا بسيط الورق، وتشوه 

أنه قد يسبب ضيق  بشكل كبير فإنه، يجب تطبيقه وتخ ا عن مصادر الحرارة، كما  زينه بعيد 

ا  ا   بالجهاز التنفس ي وتهيج 
 
 بالجلد؛ لذلك يجب أن يحضر ويستخدم داخل دوالب الغازات.   وجفاف

 Alkylating Agents   عوامل األلكلة    3/1/2

الحمض    هي  مع  يتداخل  الذي  السرطان،  في عالج  املستخدمة  األدوية  من  النووي  نوع 

 للخلية ويمنع نمو الخاليا السرطانية.

والسلفهيدريل   والكربوكسيلية  األمينية  املجموعات  مع  األلكلة  عوامل  تتحد  أن  يمكن 

هذه املركبات قادرة على إبطال نشاط    ،واألمينية في البروتينات واإلنزيمات في الخلية امليكروبية

 Russell (s.sequeira Ibid )البكتيريا والفطريات والفيروسات حسب "  

 O4H2Cأكسيد اإليثيلين  1/ 3/1/2

وأكسيد   والضغط   الغرفة  حرارة  درجة  عند  لالشتعال  وقابل  اللون،  عديم  غاز  هو 

هو مطهر للجراثيم ، ومبيد للفطريات، وهو فعال ضد معظم الكائنات الدقيقة،     Etoاإليثيلين  

بما في ذلك الفيروسات، ويتم استخدامه كمادة تبخير للمواد الغذائية واملنسوجات، وكعامل  

 . مستحضرات الصيدالنيةللتعقيم الغازي لل

لقوة  والوثائق؛  واملتاحف  املكتبات  تعقيم  في  وفاعلية  بكفاءة  املبيد  هذا  استخدم 

اختراقه  داخل املواد األرشيفية، ويمكن استخدامه في درجة حرارة الغرفة العادية بشكل غازي  

  ؛ ليخفف من درجة السمية Eto%  12مع    dichlorofluoromethane%  88كما يمكن إضافة  

ساعة؛ إال    24واالشتعال واالنفجار والوقت املحدد لتعقيم الكتب يتراوح من ثالث ساعات الى  
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الغاز    )  ( Strassberg  "s.sequeira Ibid أن" هذا  تعرض  عند  الوقت  مضاعفة  بزيادة  ينصح 

 لتعقيم الحشرات ومقاومة العفن . 

ا؛   Mendos  "(s.sequeira Ibid)وينصح" جيد  التعقيم  إجراء  بعد  املكان  تهوية  يتم  أن 

على الخواص الكيميائية، والفيزيائية   Etoلى أمراض سرطانية، كما يؤثر  إاليتعرض الفرد    ىحت

لتحمل للطي، واصفرار قليل للورق، وبعض الحموضة في الورق، كما يقلل  للورق، مثل تقليل ا

من درجة البلمرة، وقد يصبح الورق أكثر عرضة لهجوم امليكروبات، وعلى الرغم من منع هذا  

نه اليزال يستخدم مع بعض  أاملركب داخل دول أوربا حسب اتفاقيات املفوضية األوربية؛ إال  

 القيود.

الكتب باستخدام أكسيد االثيلين في مدينة سابليه، وهي من املدن  شاهد الباحث تعقيم   

الصغيرة تقع غرب فرنسا، وبها مكان مخصص للتعقيم فوق سطح املكتبة الوطنية الفرنسية  

 من القرن املاض ي .  1993/1994 وذلك عامى

 Formaldehyde  الفورمالدهيد  2/ 3/1/2

من   عضوي  مركب  الغازات  أالفورمالدهيد  من  ويعتبر  األليفاتية  األلدهيدات  بسط 

الفورمالدهيد ويصنع  املاء  في  الذوبان  سريع  وهو  متفجرة  مادة  و  االحتراق   السريعة 

formaldehyde  في نطاق واسع من أكسدة امليثانول methanol   وله رائحة كريهة و نفاذة وعديم

 . (B. agarwal 2011)اللون  

درجة    30عتباره مادة تبخير يتم وضع هذا الغاز داخل فرن مغلق عند درجة حرارة  اب

مئوية مع كمية مماثلة من املاء، يتم تبخيرها من أجل منع الجفاف وتكسير املواد الحساسة،  

ساعة؛ للقضاء على الفطريات املوجودة بالكتب، كما    24مثل الرق والجلد، يتم التعقيم ملدة  

ساعة مع رطوبة نسبية اكثر من   12أن يتم التبخير ملدة  Gallo1963    "(s.sequeira Ibid)اقترح"

درجة، ثم يتم تعريض الكتب في الهواء لساعات طويلة أو أليام    18% ،ودرجة حرارة أكثر من 60

 تتم إزالته من أسطح الكتب او املواد .  ىحت

كلValentin & Garcia"(s.sequeira Ibid) 1999ما"أ       له    فيري  الغاز  هذا  أن  منهما 

 تأثير محدود على الفطريات.  
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في ضعف،أ ومن عيوبه   املتمثلة  والوثائق  الكتب  ا على  تأثير ا ضار  له  الورق،   ن    ومرونة 

وحموضة واملواد املحتوية على البروتين، مثل الرق والحرير والجلد، كما يعمل على صدأ وتأكل  

ا  للعين واألنف    للحبر  الحديدي، وله تأثير علي اإلنسان باعتباره مادة مسرطنة كما يسبب تهيج 

 .IARCوالحنجرة والجلد حسب تقرير الوكالة العاملية ألبحاث السرطان 

 Azoleاألزول  3/1/3

، وفقا    triazolesو    imidazolesاملركبات املضادة للفطريات، والتي تنقسم إلى  يعد من   

لعدد من جزيئات النيتروجين في بنائها  الدائري العضوي ، ولآلزول نشاط مضاد للفطريات التي  

املخاطية. الجلد واألغشية  ذرات    ي يحتو   (.Britannica )تصيب  من  ثالث  أو  ذرتين  على  األزول 

م وأدت األبحاث املكثفة إلى أن مركبات    1958م وتم تفعيله    1944هر األزول  النيتروجين، وظ 

مبيد فطري في الكيمياء الزراعية،  وهو  كاألزول يمكن استخدامها في البحوث البيطرية والبشرية  

 .يعمل على وقف نمو الفطريات

وا  Fabri  "(s.seqeira.Ibid)ختبر"اوقد   للجراثيم  األزول كمضاد  تأثير  لفطريات  وآخرون 

باستخدام   الفطريات  نمو  تثبيط  على  يعمل  أنه  النتائج  وكانت  الورق  من  مختلفة  أنواع  على 

 . ميكونازول وايكونازول

 Essential Oils  الزيوت األساسية   3/1/4 

ريا للمركبات املضادة للفطريات؛ لذلك يفي العقود القليلة املاضية زادت مقاومة البكت      

البحث عن بديل لهذه املركبات من املنتجات الطبيعية املشتقة من نباتات مضادة  كان البد من  

الزيوت    للفطريات املستخدمة في الطب البديل، إما مركبات نقية أو مستخلصات نباتية  مثل 

  العطرية شجر الشيح، القرنفل، شجرة الشاي، نبات الالفاندر. هذه الزيوت العطرية مثل أبخرة 

Linalool LN   السرطانية املختلفة   ضد الخاليا   ول أحادي يمارس نشاطه املضاد للتكاثركح   هو  

وجد أن أبخرة    ،(science direct)امليفالونات والتي تعمل على إبادة الفطريات بكفاءة    مسار  عبر

اللينالول التي تم تطبيقها بالرش على الكتب تحدث أكسدة في الصور وفي الجلد؛ وعلى الرغم  

النباتات الطبية، مثل الكزبرة قد تمنع نمو بعض األنواع الفطرية، ويمكن أن تعزز  من أن بعض  

 نها تعتبر جاذبة للحشرات. أإال   ى نمو نباتات أخر 
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  Phenol derivativesمشتقات الفينول   3/1/5

هذه    ، يوجد العديد من مشتقات الفينول املستخدمة في خصائصها املطهرة والحافظة

أيونات املركبات هي مضادات   تفكيك  الفينول، على  تعمل مشتقات  كما  النشطة؛  للفطريات 

 الهيدروجين، وقادرة على تشكيل األمالح، مثل: 

   Dichlorophenثنائي كلوروفين  1/ 3/1/5

م، استخدم كمبيد  1929تم إعداده    GD  Panacide or Preventol  سم اا بيعرف تجاري   

لتهابات  للفطريات املوجودة بالورق والكرتون واملنسوجات واملواد الالصقة، يستخدم لعالج اال

 Kowalik  (s.sequeira     يري و الفطرية املوجودة بالجلود، ليس له تأثير قوي على الفطريات،  

Ibid ) ب تأثيرات ضارة على املخطوطات  أن هذا املركب ال يغير من درجة حموضة الورق ، ويسب

 واألحبار والورق؛ نتيجة وجود الكلورالذي  يسبب تهيج للعين والجلد.

 Thymolالثيـمول  2/ 3/1/5

ا كقاتل لجميع أنواع البكتريا والفيروسات مركب    وهو  ، مادة فينولية لها تأثير قوى جد 

من" مستخرج  مصر  monoterpene phenolطبيعي  في  استخدم  على  "  للحفاظ  القديمة 

وقد تم    ( ويوجد في الزيوت العطرية مثل الزعتر والبردقوش،2012املومياوات،)مصيلحي، خالد  

بكفاءة  الجرثومية، واستخدم  الخلية  داخل  النفاذ  على  قادر  فهو  كمبيد حشري؛  استخدامه 

ا لعدد كبير من الباحثين وقد أظهرت النتا ئج أن الثيمول  كمضاد للفطريات املوجودة بالورق وفق 

يتعد ال  الفطريات  ىتأثيره  تعود  ثم  الفطريات،  على  للقضاء  أيام  أخرى   ثالث  يعني  مرة  ، وهذا 

كمضاد للفطريات، والثيمول قد يهاجم الغراء، ويذيب األحبار ويترك بعض اآلثار  ه  ضعف تأثير 

   على الرق والورق، وقد يغير من لون الورق.

 املحفز الضوئي  3/1/6

نهاية التفاعل   إوء وتسهل التفاعل عند  مادة تمتص الض  ضافتها، وتظل دون تغيير في 

 ومن أنواعه: 
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 2Titanium TiOالتيتانيوم :  1/ 3/1/6

في   وهو  األلومنيوم  مع  سبائكه  وتستخدم  كثافة،  أقل  ولكنه  الصالبة،  شديد  عنصر 

املرتفعة في  الطائرات واملركبات الفضائية؛ ألنه يحافظ على متانته في درجات الحرارة  صناعة 

الوقت الذي تنخفض فيه متانة األلومنيوم، كما يستخدم في عمليات زراعة األسنان واملفاصل  

الجسم  ألن  مرجع    الصناعية؛  محمد   )سمير،  التسمم.  من  نوع  أي  يسبب  وال  يلفظه،  ال 

ا كمركب نانوي، متعدد الطبقات، وفي حماية الوثائق الورقية    2TiOسابق(وقد استخدم  
 
حديث

واألعمال الفنية من تأثير األشعة فوق البنفسجية والبكتريا والعفن والغازات امللوثة،تم خلط  

Klucel G(.hydroxypropylcellulose  )من    0.7، وإضافة %من اإليثانول   0.2هذا املركب مع %

 الفطريات: عن طريق الرش لعينات من الورق، به نوعان من  

"niger and Penicillium وجد  ،" :"Afsharpour  "(s.sequeria Ibid)  من خالل التجربة أن

الدقيقة، وقد رأت الوكالة  هذا املركب يمنع تشكيل األغشية الحيوية وال يقتل الكائنات الحية  

الطبقات   يخترق  حيث  الجلد  على  التيتانيوم  أكسيد  ثاني  تأثير  السرطان  ألبحاث  الدولية 

 الخارجية للجلد؛ ألنه من املواد املسرطنة . 

    Quaternary ammonium compounds (Quats) مركبات األمونيوم الرباعية  3/1/7

 August Hofmann”  1851”  (s.sequeria Ibid)الرباعية بواسطةتم اكتشاف مركبات األمونيوم  

3/1/7 /1 Dimethyl-lauryl-benzyl: ammonium bromide 

د االستخدام ) ( ؛بسبب السمية الحادة املرتفعة  RUPبروميد امليثيل هو مبيد آفات مقيَّ

له، باسم  بالنسبة  ا  تجاري  املستوى، وهو    Sterinolيعرف  منخفض  الطب كمطهر  في  يستخدم 

في تجربة على  )  (Rozanski"s.sequeria Ibidمبيد غير نشط . تم اختبار هذا املركب من قبل "

دقيقة في املركب السابق، وأظهرت النتائج فاعلية    15ورق به عفن بوضع الورق في ماء دافئ ملدة  

قطر؛ إلزالة هذا املركب املتبقي بالورق بعد إجراء  هذا املركب، لذلك البد من غسل األوراق بماء م

حت  الحموضة   ى املعالجة؛  درجة  مثل  للورق،  الفيزيائية  الخصائص  على  سلبي  بشكل  يؤثر  ال 

 وبياض الورق ومحتوي األلفا سليلوز.
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3/1/7 /2 Lauryl-dimethyl-carbethoxymethyl ammonium bromide 

التجاري  اال  املكتبات، ودور الوثائق للقضاء على العفن    Cequartyl BEسم  يستخدم في 

% من تركيز املركب مع الكحول؛ باستخدام مسدس الرش أو ضاغط هواء،  5الفطري بوضع  

غمر الورق    )  ( Triolo"S.sequeria Ibidمتر مكعب، وقد اقترح "  1% من املركب في  5وتكون نسبه  

درجة مئوية   105ة حرارة  جتم وضع الورق في در   داخل هذا املركب، وبتقادم املحلول على الورق،

أيام وأظهرت النتائج وجود سواد طفيف في الورق وحموضة بسيطة، ومع مرور الوقت   ملدة ثالثة

هذا املركب له تأثير سلبي على السليلوز، وعلى  و بدأت الحموضة في الورق بعد عملية التقادم.  

تهييج   على  يعمل  التعقيم؛ ألنه  اجراء  لألنف عند  واق  الغراءات، واألحبار، ويفضل استخدام 

 .  الغشاء املخاطي 

 الطرق الفيزيائية   3/2 

  Dehydration التجفيف   3/2/1

الرطوبة من العوامل الرئيسة التي تساعد على  نمو الفطريات، ويعتبر الجفاف من أفضل    

الطرق لوقف نمو الفطريات على املواد املبللة، فهي تنفذ سريعا ملنع تطور امليكروبات وينصح  

ى الكتب القديمة والتراثية، ويمكن استخدام أجهزة إلزالة  بالتجفيف البطئ ملنع تغير األبعاد عل

 الرطوبة أو وضع أقمشة أو أوراق مخصصة المتصاص الرطوبة من األجسام أو الكتب . 

 Gamma γ - Irradiation أشعة جاما 3/2/2 

هي    وأشعة جاما  ،م1900"في العام  Villardاكتشفت أشعة جاما بواسطة العالم الفرنس ي "

عبارة عن إشعاع كهرومغناطيس ي؛ يستخدم في العديد من املجاالت الطبية والدوائية والزراعية  

،وهي قادرة على اختراق روابط   60للتعقيم، ويتم الحصول على هذه األشعة من معدن الكوبالت  

 .DNAالكربون، وتدمير الحمض النووي الخلوي  

قيم  املواد الورقية باستخدام جرعات  م؛ لتع1960استخدمت هذه األشعة في روسيا عام  

ا زيادة   منخفضة؛ وعلى الرغم من أن الجرعات املنخفضة كان لها تأثير قاتل بالفعل الحظت أيض 

مشكلة   تمثل  أن  يمكن  والتي  اإلشعاع،  بعد  الفطرية  األنواع  بعض  على  الصبغات  كثافة  في 

قاومة امليكانيكية للورق لم تعان  ولدراسة حالة الورق بعد عملية اإلشعاع وجد أن امل  للوثائق،
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من أي تعديل، وبعد عملية التقادم األصطناعي وجد أن الورق يعاني من بعض التغيرات؛ وهي  

 عدم الثبات أو البقاء أو التحمل للطي .

 High Frequency Currentالتيارات العالية التردد:  3/2/3 

 (free dictionary 2018)أكثر في الثانية دورة أو  10.000تيار كهربائي متناوب له تردد وهو 

م ؛ لتجفيف الوثائق الرطبة والحظوا أن هذه  1947استخدمت هذه الطريقة في روسيا  

الطريقة قادرة على قتل الفطريات . تتميز هذه الطريقة بسرعتها الفائقة؛ حيث يتم وضع الوثائق  

بين لوحين مع مرو  أو خزانة،  والضغط عليها بقوة  تيار من)  داخل صندوق  في  1.6  ىلإ  1.5ر   )

ثير املبيد  أدقيقة ، والترددات العالية لها نفس ت  15الى  12درجة ملدة    100-90ات حرارة بين  جدر 

ا سلبية بسيطة    الحشري؛ مع أنها ال تحتوي على أي كيماويات،  ولكن هذه الطريقة تركت آثار 

ضغط والحرارة املرتفعة؛ لذلك  على الجلود والرق واألختام والورق يصعب معالجتها؛ بسبب ال

الغبار  أو  التراب  من  الكتب  تنظيف  حت  يجب  التشغيل  قبل  ا  نتيجة وجود    ال  ىمسبق  تشتعل 

 الحرارة العالية . 

 Law- Oxygen Environmentsأجواء األكسجين املنخفض  3/2/4 

تعني استخدام األكسجين املنخفض، و الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، وهو أمر شائع  

أن ثاني أكسيد النيتروجين أكثر فاعلية في السيطرة على  Hocking “في صناعة األغذية ويري"   

في دراسة أجرتها على تأثير انخفاض     Valentin   (s.sequeria Ibid)   )   ”نمو الفطريات، ورأت"

  flavus "جين على امليكروب في بيئة رطبة وقد أجرت التجربة على عينة من الرق بها فطراألكس

 . أظهرت النتائج ضعف نمو الفطر على الرق "

إن الفكرة تعتمد على خفض األكسجين واستبداله بالنيتروجين؛ ألن الفطريات تحتاج  

توجد بعض   ولكن  تنمو،   لكي  األكسجين  قليل من  من  إلى  أقل  تركيز  في  تنمو  %  1الفطريات 

 أكسجين . 
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مصادر   آفات  ملقاومة  اإلسكندرية  مكتبة  في   املستخدمة  والفيزيائية  الكيميائية  الطرق 

 املعلومات 

املصرية  والجامعة األملانية في مصر  ومراكز    استخدمت مكتبة اإلسكندرية وهيئة اآلثار

ا  
 
جديدة في تعقيم  املقتنيات الثقافية؛ وهي طرق آمنة على صحة  الوثائق واملكتبات العاملية طرق

العاملين ال تحتوي على أية غازات سامة أو مواد فاتكة تؤثر على الصحة العامة،) عيد زيدان  

 (  مثل:2016

سموم   او  كيماويات  بدون  منخفض  بأكسجين  الحشرات  معالجة   very lowجهاز 

oxygen( veloxy) 

نية استخدام املناخ املتحكم فيه في مكافحة اآلفات باملتاحف، كان  إمكا ىلإإن أول اشارة 

"كان له  Jonathan Banksم إال أن ما قام به الباحث"  1985"عام  Keith Storyعلي يد الباحث "

معالجة  بغرض  به  قام  ما  مع  بالتوازي  وقد حدث  التكنولوجيا،  هذه  تدعيم  في  الفعال  األثر 

 ار املصرية.املومياوات امللكية لهيئة اآلث

وهو عبارة عن استخدام الغازات الخاملة، مثل األرجون والنيتروجين، أو استخدام ثاني 

   1000PPM% أو  0.1أكسيد الكربون في ظل وجود مستوي منخفض من األكسجين يصل الى  

 21)أقل من ألف جزء في املليون( ملدة زمنية تختلف من حشرة ألخري، ولكن اتفق على أن تكون  

 
 
 %.100لكي يتم التخلص من جميع األطوار الحشرية بنسبة يوما

 مزايا نظام األنوكسيا 

إل  -1 تصل  عالية  األطوار  100)    ىكفاءة  جميع  من  التخلص  علي  قدرته  نتيجة  ؛   )  %

الحشرية، بجانب تأثيره الواضح علي جميع الكائنات الدقيقة ذات الصلة باملقتنيات، وخاصة  

 الفطريات.  

ا العتماده علي خفض نسبة األكسجين وإحالل  يعتمد علي مك  -2 ونات صديقة للبيئة نظر 

  ( من  يقرب  ما  يشكل  والذي  منه،  بدال  قليل  78النيتروجين  فهو  لذا  الجوي؛  الهواء  من   )%

 النفقات مقارنة بالطرق التقليدية.



 إدارة حفظ وصيانة املجموعات

227 
 الدولية إلدارة املعرفةاملجلة العربية 

 2022يناير العدد األول  - املجلد األول 

ليست له أي تأثيرات سلبية علي األحبار والصبغات، وجميع املواد املصنوع منها تلك    -3

الوقائي   بالحفظ  يعرف  فيما  يستخدم  لذا  سهولة    - Preventive conservation.4املقتنيات؛ 

ا العتماده  وأمانه، حيث إنه ال يشكل أي خطورة تذكر علي اإلنسان؛ نظر    التعامل مع هذا الجهاز

 علي مواد صديقة للبيئة.  

اإلسكندرية والقائم علي برنامج  يعد هذا الجهاز دعما للنظام املتبع للمكافحة بمكتبة    -5

   IFLA .مثلواملوص ي به من جهات عديدة،   (IPM) املكافحة املتكاملة لآلفات.

في   -6 أية مواد سامة )كما هو متبع  في فكرة عمله علي استخدام  النظام  ال يعتمد هذا 

 آلتي: الطرق التقليدية ملعالجة املقتنيات(؛ حيث إن لها أثار سلبية متعددة، تتمثل في ا

o    .تشكل خطورة بالغة علي صحة اإلنسان لكونها في األساس مادة سامة 

o      الدقيقة، وال تحدث التأثير املطلوب في كل األطوار ذات كفاءة محدودة علي الكائنات 

 الحشرية.      

o   .تحدث تأثيرات سلبية علي الصبغات واملواد التي تتكون منها تلك املقتنيات 

o عروفة للنظام البيئي.تعتبر من امللوثات امل 

o .ذات تكلفة مرتفعة، كما أنها تحتاج ألماكن ذات مواصفات خاصة 

 تم التوصية باستخدام نظام األنوكسيامن خالل عدة مشروعات بحثية أوربية: 

( من خالل تعاون بعض املعامل    2000  –  1998بي لحماية املقتنيات الفنية )  و املشروع األور  –

إسبانيا، وبريطانيا، والسويد، وإيطاليا، والذي عني بتأثير هذا النظام  الوطنية في كل من  

  علي اآلفات الحشرية املختلفة

حيث قام علي اشتراك عدد من املعامل   DISIO يطلق عليه اختصارا  املشروع الثاني، وهو ما –

عل النظام  هذا  تأثير  لدراسة  البحثية  واملعاهد  الجامعات  ببعض  الكائنات    ى الخاصة 

 . الدقيقة
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ستخدام هذا النظام ملعالجة املقتنيات باملكتبات واملتاحف  اوكانت التوصية باملطالبة بتعميم  

أن تكون   التراث  الحشرية    21وجميع مراكز حفظ  األطوار  التخلص من جميع  يتم  لكي  ا؛  يوم 

 %.100بنسبة

  Anoxiaطريقة عمل جهاز ال 

ليتجمع في خزان للهواء الجوي واملكون     Compressorيتم سحب الهواء الجوي عن طريق  

% غازات ومواد أخري( وعند الوصول لضغط معين،   1  –% أكسجين    21  –% نيتروجين    78من )

الشوائب،   من  لتنقيته  الفالتر  من  عبر مجموعة  الهواء  مرور  بالـ    ىلإيتم  يعرف   Nitrogenما 

generator     أو مولد النيتروجين، والذي بدوره يقوم بفصل النيتروجين عن باقي مكونات الهواء

هي  أشهرها  الفصل،  لعملية  متعددة  طرق  علي  ا  اعتماد   Pressure swingالجوي؛ 

adsorption((PSAإل % ، ثم يتم تجميع    99.99  ى، والتي ينتج عنها نيتروجين بدرجة نقاء تصل 

بكو  يتميز  والذي  عل النيتروجين  مباشرة  استخدامه  يمكن  ال  لذا  خزان،  في  ا 
 
جاف ا  غاز    ى نه 

انخفاض حاد للرطوبة بها، وبالتالي يمر غاز النيتروجين في املرحلة    ىال يؤدي إل  ى املقتنيات؛ حت

بوحدة   إلHumidifier unitاألخيرة  الغاز  دخول  قبل  الرطوبة  ضبط  بالـ   ى ؛بغرض  يعرف  ما 

Bubble  تحتوي علي ثالثة منافذ، أحدها لدخول النيتروجين ، والثاني   أو الفقاعة، والتي بدورها

لخروج الهواء الجوي، والذي يتم إحالل النيتروجين محله، واملنفذ األخير يتم توصيله بالجهاز  

مرة أخري؛ وذلك للقياس املستمر للرطوبة النسبية ومستوي األكسجين داخل تلك الفقاعة.  

% وعندها يتم إغالق الفقاعة ملدة    0.1  ىكسجين بالداخل إلوفي النهاية يجب أن يصل تركيز األ

ا علي أن يتم التأكد من مستوي القراءات السابقة علي فترات مختلفة؛ للتأكد من بقائها  يوم   21

 في املستوي املوص ي به. 
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 ( جهاز األنوكسيا ملعالجة وتعقيم الكتب بدون مواد سامة 1الشكل رقم ) 

 "2016 رئيس قسم املكافحة ومعالجة اآلفات املكتبية .مكتبة اسكندريةعيد زيدان "

  Ultraviolet Radiationاألشعة فوق البنفسجية   3/2/5 

من      يتراوح  املوجي  الطول  من  كهرومغناطيس ي  إشعاع  عن  عبارة  نانوميتر،    400-10هي 

نانوميتر؛    260للتعقيم فيتكون في نطاق    ة أما بالنسب،  ويستخدم في املجاالت العلمية والصناعية
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ا في جزيئات الحمض النووي ، وتسمى األشعة فوق البنفسجية  ألن هذا الطول املوجي يسبب تلف 

املجردة بالعين  رؤيتها  عدم  بسبب  السوداء؛  باألشعة  ا  الطب    ،أحيان  في  عدة  تطبيقات  ولها 

 والكيمياء. واإلضاءة

يعمل على    Florian"( s.sequeria Ibid)رة وفقا ل"إن تعرض الكتب ألشعة الشمس املباش 

لتعقيم الكتب أو املنسوجات بسبب    ة"أنها غير فعال   Galloإيقاف نمو الفطريات ولكن يري "

ضعف قوة االختراق وتعمل األشعة فوق البنفسجية على إحداث تلف في املواد الورقية كاصفرار  

 Bukovsky"(s.sequeria Ibid) .؛ حسب تجارب"هالورق وهشاشته وتبييض 

 Temperature extremesدرجات الحرارة القصوي   3/2/6

    Freezing التجميد-1/ 3/2/6

فات الحشرية والحفاظ على الصور الفوتوغرافية؛ فهو مثل  يستخدم التجميد لقتل اآل   

درجة يعمل    ىقص  أإن انخفاض درجات الحرارة إلى  ، حيث  التبريد يستخدم ملنع نمو الفطريات

على قتل الكائنات الحية الدقيقة كما يعمل على توقف ذوبان األحبار، ومحو الكتابة وعدم إذابة  

يري   التجميد  عملية  أثناء  وفي  الالصقة،  يمتص     Florian  (s.sequeria Ibid)املواد  الورق  أن 

اب أو الخصائص امليكانيكية وأن الكونديا الجافة   بعض بلورات الثلج، وقد يغير من أبعاد الكت

"Conidia نوع من الفطريات تسمي الغبيرات ( أكثر مقاومة للتجمد من الجراثيم املائية والخيط("

الفطري النباتي؛ بسبب محتواها  املائي املنخفض  والذي ال يتشكل على هيئة بلورات ثلجية. هذه  

ذوبان الثلج وتصبح في حالة نشطة .وعلى الرغم من توقف    الخاليا التزال على قيد الحياة بعد

نشاط امليكروبات أثناء التجميد إال أن هذه امليكروبات قد تسهم في تلف التفاعالت الكيميائية،  

  - مركبات عضوية تشمل الدهون أو الشمع  -مثل تفاعالت األس الهيدروجيني وأكسدة اللبيدات  

تسبب   وقد  التفاعالت  هذه  تنشط   الورق  وأن  والتصاق  الصور  أو  األحبار  أو  الورق  في  ا  تلف 

 وإحداث تغيرات وتشوهات في الكتب.

 وسائل آمنة أخري تطبيق طريقة التجميد في متحف املخطوطات  بمكتبة اإلسكندرية: 

في حالة الهجوم الحشري على املخطوطات أو الكتب النادرة، يتم التخلص منها عن طريق  

است  عن  بعيدة  آمنة  والبيئة  وسائل  األرشيفية،  باملواد  الضارة  الكيميائية  املبيدات  خدام 
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درجة في حضان خاص للقضاء علي جميع أشكال الحشرات باملجموعات  (  ۱۸  –)  ىكالتجميد حت 

 (2018األرشيفية.) حسام الديب 

التغير    ون املختص   ى ير  طريق  عن  الحشرات  يقتل  التجميد  أن  اإلسكندرية  مكتبة  في 

بشكل كبير    السريع في درجة الحرارة كما يوقف نشاط الفطريات ونمو العفن، ويستخدم الجهاز

لآلثار القديمة واملنسوجات؛ فهو قادر على قتل الحشرات في كل أطوار حياتها، ولكن ال بد من  

ا في املواد املراد تعقيمها، يجب أن تصل درجة التجميد )  ال تحدث  ىاتباع التعليمات حت   (20ضرر 

  24درجة مئوية أو أقل أي يجب أن يكون الجهاز قادر على الوصول إلى درجة التجميد خالل  

الى  الحرارة  املطلوبة، وتصل درجة  الحرارة  إلى درجة  الوصول  الجهاز عند  كفاءة  وتزيد  ساعة 

الى    ساعات وأن تصل  4صفر مئوي خالل   درجة مئوية خالل سبع ساعات    20-درجة الحرارة 

 فقط .

سوف تتأقلم الحشرات، ولن يتم القضاء عليها، وسوف تأخذ    ىءإذا تم إذابة التبريد ببط

 للتبريد ال 
 

ا طويال  ختراق هذه الكائنات . وقت 

قبل    أثيلين  البولي  مادة  من  بالستيكية  أغلفة  داخل  الكتب  وضع  يتم  العمل:  طريقة 

ا يمكن وضع  أميد؛ ملنع التلف والتدمير الناتج عن التغير في درجات الرطوبة النسبية،  التج يض 

القلوية، العضوية  لضبط    املواد  األكياس  داخل  وضعها  يمكن  الحموضة  من  خال  ورق  مثل 

 الرطوبة النسبية وامتصاصها.  

درجة    18-ة  فات عند درجسبوعين لقتل وإبادة كل أنواع اآل أتحتاج املواد العضوية إلى   

أيام فقط إلبادة كل األنواع    درجة يحتاج الى ثالثة  30-مئوية، أما إذا كان الجهاز ذا كفاءة أعلى  

 الحشرية.

األغلفة حت على  الحفاظ  الجهاز يجب  الكتب من  إخراج  إلى درجة    ى وعند  الكتب  تصل 

 حرارة الغرفة ملنع تكثيف بخار املاء على الكتب . 

حالتها    ةوبالنسب تثبيط  على  يعمل  ولكن  الفطريات،  قتل  الجهاز  اليستطيع  للفطريات 

أو   الكحول  مثل  مختلفة،  بوسائل  منها  التخلص  على  املختصين  يساعد  مما  تأثيرها  وإيقاف 

 األيزوبروبيل  

م الرق أو اللوحات الزيتية؛ حيث يغير من مالمحها ويحدث لها  يستطيع الجهاز تعقي  ال

 بعض التشوهات. 
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 ( الحضان الخاص لقتل الحشرات والفطريات 2الشكل رقم ) 

   High temperatureدرجات الحرارة العالية -2/ 3/2/6

درجة ملدة    65-55تعمل درجات الحرارة العالية على قتل الحشرات في درجات حرارة من    

  thermophilicمثل فطر    ساعة واحدة، ولكن بعض الفطريات تقاوم  درجات الحرارة العالية

 Maheshwari   "( s.sequeriaدرجة مئوية .ويري"  60-50والذي يستطيع أن ينمو في درجة حرارة  

Ibid)درجة   121فقد تصل إجراءات التعقيم إلى    ؛  100عقيم الكتب فوق درجات حرارة  أن يتم ت

النباتية،     ىداخل حضانة مخصصة حت  الجرثومية واألشكال  الدقيقة  الكائنات  تستطيع  قتل 
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ا في املواد الورقية واللواصق وقد تغير من حجم   ولكن قد تسبب درجات الحرارة العالية تدهور 

 الكتاب.

 اخلامتة  

الحفاظ على التراث الثقافي يساهم بشكل فعال في التعليم، والنهوض باملعرفة، والسياحة،   

العناية به وحمايته، والحفاظ علية لصالح األجيال   واالقتصاد، ويضمن أن تراثنا الثقافي يتم 

على  ثراء املجتمع ، كما أن الحفاظ  إالحالية والقادمة، كما يساهم الحفاظ على التراث الثقافي في  

نقاذ املاض ي؛ فنحن ال ينبغي أن  إاألوعية الثقافية من كتب، ومخطوطات، ووثائق ... هو عملية  

 نفقد املاض ي. 

ا في غاية األهمية ألن التوعية ووضع خطة     إن توعية العاملين بخطورة الكوارث املحتملة أمر 

سيع كارثة  أي  حدوث  عند  واملستفيدين  للعاملين  املستمر  والتدريب  تقليل  مكتوبة  على  مل 

 املخاطر التي تتعرض لها املكتبات .

واملواد      ا  وفيزيائي  ا  كيميائي  التعقيم   في  التقليدية  املواد  بعض  البحث  هذا  عرض  كما 

العاملين، ولقد قدم   الثقافية وصحة  األوعية  املستخدمة والتي أثرت بشكل مباشر على تلف 

في التعقيم مثل تقليل األكسجين والتجميد   البحث العلمي في نهاية القرن العشرين طرق حديثة

 وكان لها األثر األكبر في استخدام هذه الطرق؛ ألنها اكثر أمانا على الكتب والعاملين واملستفيدين. 
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