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�ثا�ض عثا ا�سثد

ا�اد�طظ شغ رواغئ ا���سعن
كان ألبير كامو فيلسوفاً وروائياً فرنسياً،
حيث اشتهر بنظرية العبثية، وُعرف بحبه

للتمرد. صدرت رواية كامو "الطاعون"
عام 1947م، ومع جائحة كورونا، تصدرت

الرواية قائمة المبيعات في إيطاليا.

ضاإ �ثغثة
استلمنا كتب جديدة من مركز
عيسى الثقافي. تعرفوا عىل هذه

الكتب في ص2.

ضاإ طاظعسئ
تحتوي مكتبة "دراسات" عىل أكثر
من 7600 كتاب ورقي. شاهدوا

مجموعة الكتب العربية المستعرضة
في ص2.

ظصثم �ضط س�طغئ ا�ثش� اق�ضا�وظغ!
بمقدوركم اآلن دفع رسوم االشتراك السنوي لعضويات دراسات، وشراء مطبوعات
المركز عبر تطبيق بينيفت باي! التطبيق متوفر عبر متجري أبل وجوجل، واستعماله
سهل للغاية. فور اختياركم للمنتجات التي ترغبون في شرائها، سوف نرسل إليكم رمزاً

للمسح عبر التطبيق، والذي سيأخذكم إىل بوابة الدفع اآلمن.

لمعرفة المزيد عن فئات العضوية والمطبوعات المعروضة للبيع، يرجى التواصل عن
library@derasat.org.bh طريق البريد اإللكتروني

ا�سثد ا�ث�طج



يستعرض كتاب "تاريخ النظام

القانوني في البحرين خالل العقود
األوىل من القرن العشرين"، للدكتور

علي فيصل الصّديقي، الُبعدين

القانوني والتاريخي في مختلف فروع
ً من النظام القانون وجوانبه، بدءا
الدستوري والمالي، والنظام القضائي،
والقانون اإلداري، والتشريع الجنائي،
وصوالً إىل القوانين المدنية

والتجارية. وترتكز هذه الدراسة عىل
وثائق وتقارير بريطانية، ليقدم لنا
المؤلف خالصًة شاملًة حول تجربة

تأسيس الُبنية التشريعية البحرينية

في مطلع القرن العشرين.
أما كتاب السيد راشد عيسى

الجاسم، بعنوان "البروتوكوالت

والمراسم في عهد صاحب العظمة
الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل
خليفة"، فقد تم إصداره خصيصاً
بمناسبة أربعينية إنشاء مركز الوثائق
التاريخية بمركز عيسى الثقافي.

يتكّون هذا الكتاب من ثمانية فصول،
يستعرض الكاتب فيها أبرز سمات

وخصائص البروتوكوالت والمراسم

الملكية خالل مرحلة مهمة من تاريخ
مملكة البحرين الحديث. واستند

المؤلف في دراسته عىل المنهج

التاريخي في البحث العلمي، المبني
عىل وثائق ومصادر متخصصة،

ليشكّل بذلك مرجعاً أساسياً للباحثين
والمهتمين في مجال المراسم

والعالقات السياسية والدبلوماسية. 

هذه الكتب ُمتاحة لالستعارة من قبل
أعضاء مكتبة "دراسات".

يلجأ البشر للروايات كطريقة لتنمية
الخيال، والخروج من العالم الحقيقي
إىل عالم مليء بالمغامرات واألسرار.

ولكن هناك بعض المؤلفين، ممن
استخدموا قالب الرواية للكتابة عن
أوضاع سياسية وأحوال اجتماعية.

فعندما تم انتخاب الرئيس األمريكي
الحالي دونالد ترمب لرئاسة الواليات
المتحدة، تصدرت حينها رواية الكاتب
البريطاني جورج أورويل، "1984"، قائمة
المبيعات. وبينما يكافح العالم بأجمعه

اليوم فيروس كورونا المستجد،

تصدرت رواية الفيلسوف والكاتب

الروائي ألبير كامو، "الطاعون"، قائمة
المبيعات.

وتدور أحداث هذه الرواية حول عدة
شخصيات في مدينة وهران الجزائرية

إبان االستعمار الفرنسي، في صراعها
للبقاء، َعقب تفّشي وباء الكوليرا فيها،
وما ترتب عليه من أضرار صحية
ونفسية جسيمة عىل السكان. وقد
أشار كامو إمكانية فهم القارئ لرواية
"الطاعون" عىل عدة مستويات، إال أن
مضمونها الواضح يدور حول نضال

حركات المقاومة األوروبية ضد النازية،

ً الحركة النازية بالوباء، ومشيراً مشبها
إىل كون التضامن عبر التمرّد الجمعي

أكثر فاعليًة من التمرّد الفردي.
وفي دراسة مفصلة لديفيد شيرمان،
تبرز أهمية ما أضافه كامو للعبثية
بأعماله الروائية وغير الروائية، بأسلوب
مفصل مبني عىل جميع مؤلفات كامو.

هذا الكتاب: "ألبير كامو"، لديفيد

شيرمان، ترجمته للعربية عزّة مازن، عن
المركز القومي للترجمة بالقاهرة. هذا
الكتاب ُمتاح لالستعارة من قبل أعضاء

مكتبة "دراسات". 
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ضاإ �ثغثة:
إخثارات ط�ضج سغ�� ا�بص�شغ

هل تهمكم هذه الكتب؟

احصلوا عىل بطاقة المكتبة عبر

الهاتف

17752734

أو عبر البريد اإللكتروني

library@derasat.org.bh


