والمتبرعات
المتبرعون
ّ
ّ
إبراهيم شبّوحأحمد الحبيب الجلّولي)(1930-2011أحمد المهدي النّيفر)(1908-1987أحمد ديدياألخضر العبيديبدر الدّين بن سليمانالبشير شوروالبشير الفورتي)(1884-1954البشير النّيفرجالل األخضرجمال الدّين بن ال ّشيخ
جوليان ملتيوجون فونتان)(1936-2021حامد القروي)(1927-2020الحبيب الجنحانيالحبيب بن مسعود اللّمسي)(1930-2017الحبيب بوعجينةحسن الم ّمي)(1927-2020حسن حسني عبد الوهّاب)(1884-1968ح ّمودة ّالطاهري
خالد األصرمبليش عجرود
خديجةّ
خليفة شاطرخميّس الخيّاطيد ّرة محفوظرابعة بن عاشور عبد الكافيرفيق حسني)(1901-1965
زين العابدين السّنوس ّللا
-زينب بن زينة بن عبد ّ

سامي المسهليشارل جوزيف تيسّو)(1828-1884صالح الدّين الج ّمالي)(1947-2019صوفي وصندرابسّيس
 ّالطاهر الخميري)(1904-1976
 ّالطاهر باي)(1877-1941
ي
عبد الباقي الهرماس ّالرحمان الج ّمالي
عبد ّالرحمان الكعّاك)(1890-1945
عبد ّعبد الوهّاب الدّخليعثمان الكعّاك)(1903-1976عز الدين ّ
 ّالطالبي
عمر العونيعمر حفحوففتحي بن سالمةفرانسيس صويلحطرازي)(1865-1956
فيليب دي ّي
كلثوم مزيو وورثة أحمد الدّرع ّكمال الدذينجعيّط (()2012-1922ليلى سالمة)(1968-2015ماري روزالي بن زايدالرحمان
ماهر عبد ّمحجوب ّعزام
مح ّمد الحبيب الهيلة)(1931-2019
مح ّمد الح ّماميالراجحي
مح ّمد ّمح ّمد العزيز الحيّوني)(1871-1956
مح ّمد مقداد الورتتاني)(1875-1950ورثة مح ّمد المنصف المنستيريمح ّمد المنصف جعيّط-مح ّمد بن صالح

مح ّمد رشاد السّماريمح ّمد علي العاتيمحمود التّريكيمصطفى اليوسفينازلي فاضل ،األميرة)(1853-1914نور الدّين خضرنورة السّافيفاطمة حدّاد ال ّشامخ
الهادي بالخوجةالهاشمي ّالطرودي)(1944-2015
هنري جاك ستيكروسيلة بيرم بن عصمانياسين بوسالميالمتبرعين في السّنوات األخيرة
بعض
ّ
صا بالهبات ،ويتمثّل في استقبال المطبوعات أو المخطوطات ،وجردها ،ومعالجتها
في سنة  2015سنّت المكتبة بروتوكوال خا ّ
المتبرع عليها ،وتمكينه أو تمكين ورثته من فهرس للمجموعة ،وطلب سيرة ذاتيّة له ،وتكريمه أو
بيبليوغرافيّا ،ووضع ختم
ّ
والمتبرعات يعاد نشرها وتحيينها في ك ّل مذ ّكرة للمكتبة.
للمتبرعين
تكريم ورثته ،وحفظ اسمه في قائمة
ّ
ّ
الحبيب اللمسي)(1930-2017
كان من عشاق الكتب قراءة وطباعة ونشرا ،وقد أسس في بيروت دار نشر منذ سنة " 1980دار الغرب اإلسالمي" .قبل وفاته
بالتبرع بمكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية .وهذه المكتبة تض ّم حوالي  100ألف عنوانا ،وهي من
يوم  18ماي  2017أوصى
ّ
أه ّم األرصدة المهداة.
صالح الدين الجمالي)(1947-2019
أحرز على الدكتوراه من جامعة السوربون في مادة الجغرافيا ،وله مؤلفات في الجغرافيا اإلقتصادية واالنسانية ،يجيد اللغة
العربية والفرنسية واألنقليزية واإلسبانية ،وتقلّد عديد المهام من بينها:
كاتب دولة للشؤون المغاربية والعربية واإلفريقية بوزارة الشؤون الخارجيةسفير تونس على التوالي بسورية والمملكة العربية السعودية ومصر واألردن وليبيا.قنصل عام لتونس بجدة وباريس.وتعدّ مكتبته  2170عنوان كتاب و 35عنوان دورية
محمد الراجحي)(1925-...
تحصل على شهادة الكفاءة في التربية سنة  ،1950والشهادة العالمية في اآلداب سنة  ،1952وديبلوم المدرسة التونسية لإلدارة
سنة  1953وديبلوم في دراسة المناهج المطبقة في التربية والتأهيل المهني للمعوقين من المعهد الوطني لبحوث اإلعاقة سنة
.1975هو مستشار فني رئيس ،خبير لدى المنظمات الدولية واإلقليمية .عمل كثيرا لفائدة المكفوفين وضعاف البصر ،على
ي والدولي ،من ذلك التعريف بمنظومة لويس براي في تونس والعالم العربي.
الصعيد الوطني واإلقليم ّ
أهدى مكتبته الخاصةالتي تعد أكثر من  1500عنوانا وكتبا بكتابة البراي ،وهذا الرصيد هو النواة األولى للجناح الخاص
بالمكفوفين بدار الكتب الذي أسّسته الدكتورة رجاء بن سالمة.

محمد الحبيب الهيلة)(1931-2019
ليتخرج منها في الخمسينات
ولد بحي الحلفاوين بتونس العاصمة ،وهو مؤرخ وباحث ،دخل الى الجامعة الزيتونية في األربعينات
ّ
متحصال على أعلى شهادات الزيتونة سنة .1956
والمصورة ،وقد حرص على فهرسة
تفضّل األستاذ الهيلة بإهداء المكتبة رصيدا ها ّما من المطبوعات والمخطوطات األصليّة
ّ
المخطوطات األصليّة بنفسه.
كرمته دار الكتب الوطنية يوم  18أكتوبر .2017
وقد ّ
األستاذ األخضر العبيدي)(1928-...
زيتوني التكوين .اشتغل بالتدريس لعدة سنوات ،وتحصل على جائزة تجويد القرآن في السبعين من عمره .في سنة  2016أهدى
مكتبته الخاصة التي تعدّ  142عنوانا ،وفي سنة  2018أهدى الجزء الثاني ويضم  168عنوانا.
حسن الممي)(1927-2020
ولد بتونس العاصمة ،محام ،أحرز على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة واإلجازة في الحقوق من المدرسة التونسية للحقوق.
انخرط في سلك القضاء سنة  1952-1951واضطلع بعدة مسؤوليات قضائية ثم تولّى عديد الخطط ،منها رئاسة بلديّة تونس
العاصمة.له عدّة مؤلّفات في الفقه والقانون.
أهدى مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية سنة  2016وهي تعدّ  948عنوانا من الكتب ومخطوطين إثنين.
محمود التريكي)(1936-...
ّ
ولد بسوسة ،وتحصل على اإلجازة في الحقوق بباريس ،وفي العلوم السياسية بمدينة قرونبل بفرنسا .كان موظفا وصحفيّا
ودبلوماسيّا ،ونشر مجموعتين شعريّتين .تضم مكتبته الخاصة المهداة سنة  1736 2016عنوانا.
ليلى سالمة)(1968-2005
ولدت بالمعمورة .أستاذة مبرزة أولى تحصلت على رسالة الدكتوراه سنة .2014
كانت من أبرز رواد المكتبة الوطنية ،ولما ألم بها المرض في سن مبكرة من عمرها أوصت عائلتها بإيداع مكتبتها الخاصة
بالمكتبة الوطنية .وتحتوي مكتبتها على  380عنوانا .نظمت دار الكتب الوطنية أربعينية الفقيدة يوم  18ديسمبر .2015من أهم
مؤلفاتها " الصبي في الفقه المالكي".
محمد علي العاتي)(1932-....
وتخرج الدراسة العليا من دار المعلمين
العاصمة
بتونس
بالصادقية
درس
الجبل.
رأس
بمدينة
من مواليد  26أكتوبر 1932
ّ
بتونس.
أهدى دار الكتب الوطنية سنة  2017مجموعة من الكتب ( )200والخرائط(28).
جالل األخضر)(1958-....
ولد بتونس العاصمة .كان سفير الجمهورية التونسية سابقا بالسنغال وغينيا والراس االخضر وغامبيا وغينيا بساو.
وكانعضوابمجلس النواب التونسي ،وعضوا المجلس االقتصادي و االجتماعي.
أهدى مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية والتي تضم أكثر من  200عنوان.
صوفي وصندرابسّيس
المؤرخة صوفي بسّيس وأختها صندرابسّيس بمكتبة والديهما جولييت سعادة وألدوبسّيس.
تبرعت
ّ
ّ
جوليات سعادة)(1925-2017
ّ
ّ
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ولدت بقابس .قابس يوم 16
ّ
ّ
ّ
درست التّاريخ في ملحق المعهد الصادقي خزندار سنة  ،1956ث ّم فيالمعهد العلوي
وأصبحت من نشطائه إلى جانب زوجها ألدوّ .
ودرست تاريخ تونس والمغرب الكبير بجامعة باريس  8فانسان.
تونس.
استقرت بباريس سنة ّ 1972
ّ
ألدوبسّيس)(1918- 1969
صحراء بعد ذلكوعمل
ي .اشتغل بوزارة الفالحة من سنة  1947إلى سنة  .1962انتقل إلى العمل بإفريقيا جنوب ال ّ
مهندس زراع ّ
بمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.
تض ّم المكتبة المهداة أكثر من  700عنوان كتاب ودورية.

