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منــوذج  يقــّدم  املوحــد  العربــي  الفهر�ــس  زال  ل 
التعــاون احلقيقــي بني الــدول العربية وي�شــر بخطى 
ثابتــه وداعمــه للثقافــه العربيــة واملوروث الإ�شــامي 
م�شت�شــرفا امل�شــتقبل واهميته لبناء املعرفة الإن�شانية 
التــي نت�شــارك بهــا مــع المم ونخــدم بهــا تطلعــات 

�شعوبنا.
وها هي املكتبة الرقمية العربية تت�شكل وتبداأ مرحلة 
تكوينهــا الأوىل بخطــوات مت�شاعــدة واآمــال عربيــة 
متدفقــة لتحقيق ما حققه التعــاون العربي من خال 
الفهر�ــس العربــي املوحد، فاملكتبــة الرقميــة العربية 
باتت �شرورة حلفظ الهوية ودعم اللغة العربية وهذا 
مــا يت�شــح من خــال عقــد املوؤمتــرات والنــدوات يف 

العديد من الدول.
ان مــا تقدمــه مكتبة امللــك عبدالعزيــز العامة على 
امل�شتوى العربي والعاملي من خال م�شاريعها الثقافية 
واملعرفيــة توا�شــل مــن خالــه الإجنــازات للمملكــة 
العربية ال�شعودية، اذا ما اآمنا بالرتابط اجلذري بني 
املعرفة والتنمية، وبني املعلومات والثقافة، ما ي�شاعد 
علــى ظهــور عطــاء فكري كبــر واإبراز منتــج حقيقي 

يحفظ الرتاث وي�شنع امل�شتقبل.
يف هذا العدد تقدم الت�شــجيلة لقــاءات ح�شرية مع 
�شخ�شيات بارزة على امل�شتوى الثقايف العربي، واأي�شًا 
تغطية �شاملة للزيارات التي يقوم بها مركز الفهر�س 
العربي  املوحد وتغطيات لاأحداث امل�شاحبة مل�شاريع 
مكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة والــذي كان اآخرها 
تد�شــني املوقــع الإلكــرتوين ملو�شــوعة اململكــة العربية 
ال�شعودية على �شــبكة الإنرتنت، بالإ�شافة اإىل تقدمي 
العديــد من الدرا�شــات العلمية واملقــالت لكوكبة من 

املتخ�ش�شني واملثقفني العرب. 01 4770033
infozstudio@gmail.com

الت�شميم الفني والإخراج والطباعة
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تاريخ مشرق شكله األجداد لحاضر األحفاد

المملكة والسلطنة...
حكاية عنوانها اإلخاء والمحبة
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مقدمة:

�شمــن اإطارهــا الوحــدوي اخلليجــي واأ�شالتهــا العربية 
والإ�شــامية تعي�س العاقات الثقافية ال�شــعودية العمانية 
اأزهــى مراحلهــا على الإطــاق، فمن خــال التوا�شل بني 
البلدين وال�شــعبني ال�شــقيقني تظهر على ال�شــطح قوا�شــم 
م�شــرتكة متثل رمزا حيا ملا يجــب اأن تكون عليه العاقات 
بــني الأ�شــقاء ا�شــتنادا اإىل معطيــات تاريخيــة وح�شاريــة 

�شاربة يف القدم.
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المملكة.. حاضن تاريخي

ت�شــكل اململكــة العربية ال�شــعودية الإطــار احلا�شن 
لكافــة دول التعــاون اخلليجي مبا فيها �شــلطنة عمان 
التــي يوؤمــن اأبناوؤها بالدور املحور الــذي تلعبه اململكة 
علــى امتداد تاريخها يف �شــبيل رفعــة املنطقة العربية 
ب�شكل عام ومنطقة اخلليج على وجه اخل�شو�س، هذا 
على اجلانب الإ�شرتاتيجي، اأما يف اجلانب الثقايف يف 
اململكــة العربيــة ال�شــعودية حتمل طابــع اخل�شو�شية 
يف نفو�ــس العمانيــني فهــي مهبــط الوحي وفيهــا اأوىل 
القبلتــني، كمــا اأن اململكة مبا ت�شمه به من اإرث ثقايف 
عريق تعرب بدورها عن كينونة اأبناء اجلزيرة العربية 
وتتحدث عن هويتهــم وتربز جميع اجلوانب احلياتية 
التــي متيزهــم، فاإن�شــان اجلزيــرة العربية اأ�شــهم يف 
ر�شم مامح احلياة املعا�شرة عرب تراكمات تاريخية، 

و�شارك يف تعزيز م�شرة احل�شارة الإن�شانية.
السلطنة.. نافذة حضارية

يف املقابــل ت�شــكل �شــلطنة عمان من خــال تفردها 
مبوقــع حيــوي مطل علــى اخلليج العربــي، نافذة على 
ال�شفة وعينا يف ج�شــد املكان، تعك�س ق�شته لاأجيال 
تعــدى  تاريخهــا،  يعــرف  ل  ملــن  فعمــان  املتاحقــة، 
نفوذهــا يف يــوم مــن الأيــام حــدود الإقليــم اخلليجي 
لي�شــل ال�شــمال الإفريقي، و�شــفنها حــازت الأف�شلية 
كاإحــدى الأ�شــاطيل الكربى التي �شــادت بحــر العرب 
بلوغهــا  عــن  ف�شــا  الإفريقــي،  القــرن  اإىل  و�شــول 
بــاد الهند وال�شني، فقد �شــكلت عمــان على امتداد 
التاريــخ مركزًا ح�شاريًا ن�شــطًا تفاعل منذ القدم مع 
مراكــز احل�شــارة يف العــامل القــدمي. وكانــت واحدة 
مــن املراكــز احليوية عــرب طريق احلرير بني ال�شــرق 
والغــرب، وكانت من اأكــر املراكز التجاريــة ازدهارا 
يف املحيــط الهنــدي حتــى الن�شف الثاين مــن القرن 
التا�شــع ع�شــر. وامتدت عاقاتهــا اإىل خمتلف القوى 
الدوليــة منــذ وقت مبكر، وتفاعلت بقــوة مع حميطها 
اخلليجي والعربي والدويل باعتبارها مركزًا للتوا�شل 
احل�شــاري مع ال�شــعوب الأخــرى. حيث كانــت لعمان 
عاقــات و�شــات مــع العديــد مــن الــدول يف مراحل 
تاريخيــة مبكــرة منهــا ال�شــني، والوليــات املتحــدة 
العمــاين  التاريــخ  مّثــل  وفرن�شــا.بدوره  وبريطانيــا، 
�شل�شلة مت�شلة احللقات اأ�شوة بتاريخ الأمم وال�شعوب 
ذات احل�شــارة والــدور التاريخي الــذي مير مبراحل 
خمتلفــة. وكان لختــاط العمانيــني مــع غرهــم من 
اأبنــاء الثقافات الأخــرى دور مهم يف التعريف بالوجه 
امل�شــرق لإن�شــان اجلزيــرة العربيــة وحجم مــا يحمله 

مــن قيم واأخاقيات فائقة الروعة، وكان 
اأهــل ال�شــلطنة بحــق خــر ناقــل للثقافــة 
العربيــة الأ�شيلة وخر معرب عنها، اإذ مل 
تكن القوة الع�شــكرية اأو التجارية وحدها 
هــي من اأهلــت �شــلطنة عمان لتبــوء تلك 
املكانة عرب التاريخ، ولكنها قيم الإن�شــان 
امل�شلم حني يجود مبا يحمل من م�شامني 

ويظهرها لاآخر الذي ل يعرفها. 
عمان.. العلم والمعرفة

يعتــرب قطــاع التعليــم يف �شــلطنة عمان 
اأحــد اأعــرق القطاعــات التعليميــة علــى 
م�شــتوى دول جمل�ــس التعــاون اخلليجــي 
فقــد بــداأ التعليــم النظامي يف ال�شــلطنة 
م،   1930 العــام  يف  احلديــث  ب�شــكله 
حيــث اأن�شــئت مدار�ــس حمــدودة تخ�شع 
للتخطيط والإ�شــراف احلكومــي واأخذت 
تدر�ــس مناهج حمــددة املحتوى ومتعددة 
تعيينهــم  مت  معلمــون  ويدر�شــها  املــواد 
مــن قبل الدولــة، و�شــكلت هذه املدار�ــس 
علــى ندرتها اأ�شا�ــس التعليــم النظامي يف 
عمــان قبــل عــام 1970 م. ويتنــوع التعليم 
يف عمــان الآن بــني حكومــي وخا�ــس كما 
يوجــد مدار�ــس دوليــة ومدار�ــس التعليــم 
التخ�ش�شيــة وبرنامــج ملحــو الأميــة. اأما 
التعليــم العــايل يف عمــان فيعتــرب حديثًا 
نوعــا ما فقد اأن�شــئت اأول جامعة حكومية 
يف ال�شلطنة وهي جامعة ال�شلطان قابو�س 
1986 م، وت�شاعــف عــدد اجلامعــات  يف 
لت�شــمل جامعــة ظفــار، جامعــة �شحــار، 

وجامعة نزوى.
معالم السلطنة.. جمال دائم

عندمــا ياأتــي ذكــر عمــان فــا �شــيء يف ال�شــلطنة 
يتجاوز �شهرة »�شالة« بطبيعتها ال�شاحرة، �شالة.. 
املدينــة احلاملــة ذات الوجــه احل�شــن املمتــزج باملــاء 
هــذا  ال�شــاهقة،  اجلبليــة  والت�شاري�ــس  واخل�شــرة 
املــكان بات نقطة التقاء ثرية و�شورة اإبداعية يحملها 
ال�شعوديون يف وجدانهم، من خال زياراتهم املتكررة 
اإىل ال�شــلطنة، فهــم يــرون يف �شالــة املــكان املائم 
لا�شــتجمام وال�شــتمتاع باإجازات مريحــة، ودافعهم 
الأكيــد هو النظرة اإىل اأن عمــان بلدهم الثاين واأبناء 
عمــان �شــركاوؤهم يف املواطنــة اخلليجيــة. كما تزخر 
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ال�شــلطنة بالعديــد مــن املواقــع الرتاثيــة واحل�شارية 
وبــار،  �شــ�شر،  راأ�ــس احلمــراء،  ياأتــي يف مقدمتهــا 
وادي دوكــة، وادي �شــاب، وخــور روري، مدينــة البليد 
التاريخية، ال�شــويح، راأ�ــس اجلنز، راأ�ــس احلد، وعني 
حمــران. كمــا تنت�شــر العديد مــن القــاع واحل�شون 
يف  الأثريــة  وامل�شــاجد  والبيــوت  والأ�شــوار  والأبــراج 
خمتلــف مناطــق ووليــات عمــان وهــي حتكــي ق�شــة 
احل�شارة والتاريخ العماين العريق حيث يتجاوز عدد 
القاع واحل�شون يف �شــلطنة عمان 500 قلعة وح�شن 

وبيت اأثري. 
الخنجر والسيف.. حكاية إنسان

واإذا قي�ــس املــكان مبــن ي�شــكنه فاأهــايل ال�شــلطنة 
ارتباط اأخوي باأبناء اململكة، حيث ل تف�شل جغرافية 
املكان ول تباعد امل�شــافات بينهــم، فيما تاأتي احللوى 

العمانيــة كعنــوان اأمثــل ونكهــة فريــدة ملــذاق العروبة 
الأ�شيلــة، فقطعــة احللــوى العمانية تاأخــذ طعما اآخر 
حني تختلط مبرارة فنجان القهوة العربية، وكاأن كا 
منهما �شرورة لاآخر، حتى يكتمل اللقاء بني الأحبة، 
متاما كلقاء اخلنجر العماين بال�شيف ال�شعودي. تلك 
رمــوز ومامــح ولكــن يظل مــا بينهمــا هو الأهــم، اإذ 
اإن �شــواهد التاقي كثــرة واأوجه التباعــد اإن وجدت 
فهــي قليلــة، ولكــن �شــرعان مــا ين�شهــر الختــاف 
وتــذوب الفــوارق يف بوتقــة الأخــوة، عنــد اأول ملمــة 
تلحق بالأخ ال�شــقيق، وهنا تكمن وحدة ال�شف وتربز 
�شــور التاحــم، ول جمــال عندهــا لر�شــد التبايــن، 
ل�شــيما واأننــا ب�شــدد وحــدة خليجية م�شــرتكة جتمع 
امل�شالح الر�شمية وال�شعبية وتوؤ�ش�س مل�شتقبل الأجيال 
القادمة وتبني اأ�شــوارا ح�شينة من التعاون والتكاتف 

بني الأ�شقاء.
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موسوعة المملكة العربية السعودية..

منارة العلم الخـــــالدة!
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موسوعة المملكة العربية السعودية..

منارة العلم الخـــــالدة!

اأو اال�صطللاح  املعنللى  وبالنظللر يف  ابتللداًء, 
املعجمي لكلمة مو�صللوعة, جنللد اأنها تخت�صر 
اأو ميكللن اخت�صارهللا يف عبللارة دائللرة معللارف 
يجمللع  كتللاب  يف  تت�صللع  اأن  ميكللن  وكذلللك 
يف  اأَو  املعرفللة,  مياديللن  كل  يف  معلومللاٍت 
ميدان منها, مرتبًة ترتيباً هجائًيا اأو ح�صللب 
املو�صوعللات. واملتاأمللل خلللط هذه املو�صللوعات 
يجد اأن اأوجب اأهدافها املتحققة وال�صرورية 
يكمللن يف �صللم القدر االأكرب من مناهل العلم 
بحيللث  اأو حمللدد  وا�صللع  ميللدان  املختلللف يف 
يجللد الباحللث والقارئ مللورًدا واحًدا ي�صللتقي 
منه اأ�صل املعلومة املحققة بدرجة عالية من 
املنهجية العلمية و الدقة والتبني والو�صوح. 
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وعلــى هذا اخلــط من التوثيق وال�شــتق�شاء العلمي 
ال�شــامل عــن اململكــة العربية ال�شــعودية اأ�شــدر امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شــعود اأمًرا �شامًيا بتاريخ 
1422/9/12 بتكليــف مكتبة امللك عبــد العزيز العامة 

مبهمــة اإعــداد مو�شــوعة عن مناطــق اململكــة الثاث 
ع�شرة، وكان اأبرز هدف هو �شد ثغرة كبرة يف املكتبة 
العربيــة بعامــة وال�شــعودية بخا�شة وهي قلــة املراجع 
املو�شــوعية التي تقدم املعلومة ال�شــاملة والدقيقة عن 
اململكة مــن اجلوانب املختلفة: التاريخية واجلغرافية 
والقت�شاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، وغرها. ويف 
ع�شــرين جملدا مت التعريف بالنه�شة التي ت�شــمل كل 
اأنحــاء الوطــن وكذلــك توثيــق التطــورات واملنجزات 
املتاحقة التي تعي�شها اململكة لتواكب ال�شباق املعريف 

العاملي من حيث املعلومة الدقيقة لطالبيها.
هــذه املواكبــة ظهــرت جليــة يف ات�شــال املو�شــوعة 
بنوافــذ مفتوحــة عــدة، اأهمهــا نافــذة الإنرتنــت عرب 
تد�شــني البوابــة الإلكرتونيــة للمو�شــوعة العربيــة بعد 
اإ�شدار الن�شــخة املطبوعة، وكذلك الأقرا�س املدجمة 
كــي حتقق اأف�شل ا�شــتفادة يف توفر املعلومات املوثقة 
عــن اململكــة ب�شــكل ظاهر التن�شــيق والرتتيــب، حيث 

يتــاح عــرب هــذا املوقــع الطــاع على جميــع جملدات 
املو�شــوعة مبا يف ذلك اخلرائــط باأنواعها اجلغرافية 
وكذلــك  والتو�شيحيــة  واملو�شوعيــة  والطبوغرافيــة 
ال�شــور الفوتوغرافيــة التــي يزيــد عددهــا علــى 10 
اآلف �شــورة خا�شــة وح�شريــة، )اإذ خ�ش�س ما بني 
500و1000 �شــورة يف كل منطقــة مــن مناطق اململكة( 

وتدعــم املحتــوى العلمــي وتنزيــل مــا يحتاجونــه مــن 
بيانــات ومعلومــات اأو �شــور بــكل ي�شــر و�شــهولة ووفق 
املو�شــوعية  الإ�شــدارات  تنفيــذ  يف  املعايــر  اأرقــى 

الإلكرتونية. 
البوابة الإلكرتونية تبداأ عرب مدخل تعريفي عام ثم 
بعــد ذلك وعرب اأيقونات علوية مق�شــمة تظهر الثاث 
ع�شرة منطقة بكامل اأبوابها املتنوعة بني اخل�شائ�س 
الثقافيــة  واحلركــة  الأثريــة  واملواقــع  اجلغرافيــة 
والقت�شــاد والــروات الطبيعيــة والتطــور التاريخــي 
والأمناط الجتماعيــة والعادات والتقاليد واخلدمات 
واملرافق التنموية واحلياة الفطرية وال�شياحة والتنزه 
والرئا�شــات والوزارات واملجال�س والدواوين والهيئات 
واملوؤ�ش�شــات وامل�شالــح واملراكــز اإ�شافــة اإىل التعريج 
عــن اأهميــة اململكــة ومكانتهــا واأنظمتهــا واحلقائــق 
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والعا�شمــة  وال�شــم  والتطــور  الن�شــاأة  عــن  املوجــزة 
الأبــواب  هــذه  واللغــة.  والد�شــتور  والديــن  وال�شــعار 
املعلوماتيــة هــي نتاج بنية تنظيميــة مرتبة ت�شم هيئة 
ا�شت�شــارية واأع�شــاء جلــان علميــة وتنفيذيــة موؤهلــة 
مــن الباحثني والدار�شــني ملناحي احليــاة املختلفة يف 

اململكة العربية ال�شعودية. 
افتتــاح املجلدات يبداأ مبدخل عام وباب اأول يتناول 
حقائــق موجــزة عــن اململكــة واأهميتهــا مــن الناحيــة 
والقت�شاديــة  والدينيــة  والتاريخيــة  اجلغرافيــة 
اأنظمــة  الثــاين علــى  البــاب  ثــم يعــرج  وال�شيا�شــية، 
الدولة ال�شيا�شــية والق�شائية والقت�شادية، ويف بقية 
الأبــواب يف هذا املجلد تظهر اخل�شائ�س اجلغرافية 
وحديــث عن اأهم الآثار واملواقع التاريخية والقت�شاد 

والروات الطبيعية وغرها.
التق�شــيم  اأ�شا�ــس  املو�شــوعة  اعتمــدت  ذلــك،  بعــد 
الإداري للمملكــة اإىل ثاث ع�شــرة منطقــة منها اأربع 
مناطق ياأتي كل منها يف جملدين؛ وهي: مكة املكرمة، 
واملدينة املنورة، والريا�س، واملنطقة ال�شــرقية، وت�شع 
مناطــق ياأتــي كل منها يف جملد واحد؛ وهي: ع�شــر، 
وجنــران،  وحائــل،  وتبــوك،  والق�شيــم،  وجــازان، 

والباحة، واجلوف، واحلدود ال�شمالية.
ثم يف جملدين نهائيني ياأتي الك�شاف العام املف�شل 
الذي يعد مبنزلة مفتاح الو�شول اإىل املعلومة املطلوبة 
بي�شــر و�شــهولة، اعتمــاًدا علــى ترتيــب األفبائي يحقق 

اأق�شى فائدة من هذا العمل الثقايف الكبر.
بحــق يفخــر الإن�شــان مبثل هــذا اجلهــد العظيم يف 
توثيــق املعارف املختلفة عن موطنه و�شــكناه، وي�شــعد 
يف اإبراز ال�شورة ال�شادقة للمملكة العربية ال�شعودية 
ومنجزاتهــا املنوعــة، وعلــى كل مــا يف املو�شــوعة مــن 

مادة علمية مكتوبة بروح العلم اخلال�س.
�شــكٌر ل تفيه الكلمات لكل من �شــارك يف هذا العمل 
املعــريف ال�شخم، بدًءا من خادم احلرمني ال�شــريفني 
امللــك عبــداهلل بــن عبدالعزيز اآل �شــعود ملك اململكة 
العربيــة ال�شــعودية ومــروًرا بنخبــة العلمــاء والأدبــاء 
الإداريــة  بالهيئــة  وتو�شــًطا  والباحثــني  واملوؤرخــني 
امل�شــرفة وح�شــن ختــام وانتهــاء مبكتبــة امللــك عبــد 
العزيــز العامــة التــي حملت م�شــعل ال�شيــاء منذ اأول 

الفكرة اإىل منتهاها.
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ترفد المحتوى المعلوماتي الضخم من خالل إبرازه على شبكة اإلنترنت

البوابة اإللكترونية لموسوعة المملكة  األمير عبد العزيز بن عبد الله يدشن 
واأ�شاف �شــموه: اإن بوابة مو�شوعة اململكة ل يقت�شر 
نفعهــا على فئــة عمرية حمددة اأو �شــريحة اجتماعية 
دون غرها، فالأبناء من طاب املدار�ــس واجلامعات 
�شــوف ي�شــتفيدون مــن بوابــة املو�شــوعة الإلكرتونيــة 
�شــاأن الأكادمييــني والباحثــني والإعاميــني  �شــاأنهم 
وطــاب العلم مــن خال ما يتوفر لهــم من معلومات 
اأن  موؤكــدًا  املباركــة،  بادنــا  عــن  ودقيقــة  موثقــة 
البوابة �شــوف يتــم تطويرها وحتديثها بــكل البيانات 
واملعلومــات ل�شــتيعاب كافــة امل�شــتجدات يف م�شــرة 
التنميــة الوطنية وما يتحقــق من اإجنازات �شخمة يف 
جميــع القطاعــات حيث ميكــن لزوار موقع املو�شــوعة 
التاأكــد مــن �شحــة البيانــات واملعلومــات عــن اململكة 

بطريقة �شهلة ومي�شرة. 

 فيما عرب معايل الأ�شتاذ في�شل بن عبد الرحمن بن 
معمر عن �شــكره لرعاية �شاحب ال�شــمو امللكي الأمر 
عبد العزيز بن عبد اهلل حلفل تد�شني بوابة املو�شوعة 
ومتابعته جلميع مراجل اإجناز هذا مل�شروع املو�شوعي 
الكبر الذي يعد بحق �شــجًا موثقًا و�شامًا للمملكة، 
ال�شــاأن  يف  والدار�شــني  للباحثــني  جامعــًا  ومرجعــًا 
ال�شــعودي. ولفــت معاليــه اإىل اأن حر�ــس مكتبة امللك 
عبــد العزيــز العامة علــى اإن�شــاء البوابــة الإلكرتونية 
للمو�شوعة ينطلق من قناعة را�شخة باأن توفر املعلومة 
التنميــة  برامــج  لدعــم  �شــرورة  واملوثوقــة  الدقيقــة 
ال�شاملة، وتقدمي �شورة مو�شوعية �شادقة عن بادنا 
يف جميع مراحل تطورها التاريخي وم�شــرة نه�شتها 
املعا�شــرة، بعيــدًا عــن بع�س ما يروج لــه من مفاهيم 

يف خطوة جديدة لتوظيف معطيات التقنية مبا 
يخدم امل�صلحة الوطنية د�صن �صاحب ال�صمو امللكي 
االأمري عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
نائب وزير اخلارجية ع�صو جمل�س اإدارة مكتبة 
امللك عبد العزيز العامة موؤخراً بوابة مو�صوعة 
اململكة العربية ال�صعودية على �صبكة االإنرتنت يف 
احتفال اأقيم مبقر مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 
بالريا�س ح�صره اأع�صاء جمل�س اإدارة مكتبة 
ني يف  امللك عبدالعزيز العامة والعديد من املخت�صّ
ال�صاأن الثقايف واملعريف باالإ�صافة اإىل رجال االإعام 
باعتباره احلدث البارز والذي يعطي بعداً كبرياً 
ملا تقوم به املكتبة من جهود الإبراز ثقافة اململكة 
العربية ال�صعودية وتاريخها. وقال �صمو نائب 
وزير اخلارجية يف ت�صريح عقب تد�صني البوابة: 
نحمد اهلل العلي القدير على هذا االإجناز الكبري 
الذي حتقق بعد االإ�صدار املطبوع ملو�صوعة الوطن 
واإتاحتها عرب �صبكة املعلومات الدولية ليت�صنى 
مل�صتخدمي هذه ال�صبكة العنكبوتية االطاع على 
تاريخ اململكة العريق وحا�صرها الزاهر ومتابعة 
خطواتها الواثقة على طريق التنمية والتطور يف 
جميع املجاالت. 
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مغلوطة اأو معلومات غر دقيقة عن بادنا يف اخلارج، 
معربــًا عــن ثقتــه بــاأن ي�شــهم موقــع املو�شــوعة علــى 
�شــبكة الإنرتنــت بعد تد�شــينه يف توفــر كل املعلومات 
املوثقــة والدقيقــة عــن اململكة ول�شــيما لأبنــاء الدول 
واملجتمعــات الأخــرى، بالإ�شافة اإىل مــا يتيحه املوقع 
من فر�شــة لأبناء الوطن والأجيــال اجلديدة للتعرف 
علــى تاريــخ بادهم العريــق وحا�شرهــا الزاهر. من 
جهتــه، ا�شــتعر�س املدير التنفيذي مل�شــروع مو�شــوعة 
اململكة العربية ال�شــعودية الدكتور فهد ال�شلطان اأبرز 
اخلدمات التي تتيحها بوابة املو�شــوعة على الإنرتنت، 
ومنهــا اإمكانية الطاع وت�شفــح حمتويات جملداتها 
الع�شرين التي تقدم معلومات وافية عن تاريخ اململكة 
ونظامها ال�شيا�شي واخل�شائ�س اجلغرافية واملناخية 

والثقافيــة جلميــع املناطــق ال�شــعودية، بالإ�شافة اإىل 
اإمكانيــة حتميل وطباعة ال�شور واخلرائط والر�شــوم 
البيانيــة والتو�شيحية التي تدعم معلومات املو�شــوعة 
و�شــهولة البحــث عــن اأي معلومــة يف منطقــة معينــة. 
الإلكرتونيــة  البوابــة  اإن�شــاء  اأن  ال�شــلطان  واأ�شــاف 
للمو�شــوعة ي�شاعــف فر�ــس الطاع علــى حمتوياتها 
لأعــداد هائلة من م�شــتخدمي �شــبكة الإنرتنت داخل 
اململكــة وخارجها، معربا عن امتنانه وتقديره لرعاية 
بــن عبــد اهلل وت�شــريفه  �شــمو الأمــر عبــد العزيــز 
حلفل تد�شــني بوابة مو�شــوعة اململكة، وهو ما يج�شــد 
عنايــة ولة الأمــر- يحفظهم اهلل - بالعلــم واملعرفة، 
تقــدمي �شــورة مو�شوعيــة م�شــرفة  وحر�شهــم علــى 

لتاريخ بادنا العريق وحا�شرها الزاهر.

ترفد المحتوى المعلوماتي الضخم من خالل إبرازه على شبكة اإلنترنت

البوابة اإللكترونية لموسوعة المملكة  األمير عبد العزيز بن عبد الله يدشن 



14

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

ru
c.

o
rg

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
.a

ru
c.

or
g

سفير خادم الحرمين لدى الجزائر:

مشروع الفهرس فرصة العرب نحو التكامل 
الثقافي

التقى وفد الفهر�ــس العربي املوحد برئا�شة الدكتور �شالح 
امل�شــند مديــر مركــز الفهر�ــس العربــي املوحد �شــفر خادم 
احلرمــني ال�شــريفني لــدى اجلزائر �شــعادة الدكتور �شــامي 
بــن عبــداهلل ال�شالح، وذلك �شمــن زيارة الوفــد التي يقوم 
بــه الفهر�ــس يف اجلزائــر  لإقامــة العديــد مــن الن�شــاطات 
والدورات التدريبية للعاملني يف املكتبات ومراكز املعلومات، 
وقــد اطلــع �شــعادة ال�شــفر خــال هذه الزيــارة علــى اآليات 
العمل املكتبي واأق�شــام التوثيــق يف مكتبات اجلزائر، وتناول 
اللقــاء اجلهــود والإجنــازات الكبــرة التــي حققتهــا مكتبــة 
امللــك عبــد العزيــز العامــة، واملتمثلــة يف عدد من امل�شــاريع 
الثقافيــة الرائــدة، وعلــى راأ�شــها م�شــروع الفهر�ــس العربي 
املوحد، حيث نوه �شــفر خادم احلرمني ال�شريفني بامل�شروع 
كونه يج�شــد اأ�شــمى �شور التكامل والتعاون العربي، ويربهن 
على الدور الريادي الذي ت�شطلع به اململكة يف جميع جوانب 
العمــل العربي امل�شــرتك ومنها اجلانب الثقايف. ونوه �شــفر 
خــادم احلرمني ال�شــريفني يف حديثه خال اللقاء مب�شــروع 
الفهر�ــس العربــي املوحــد، واعتــربه حلما لكل مثقــف عربي 
املجــال وخــادم  لي�شــت جديــدة يف هــذا  اململكــة  اإن  وقــال 
احلرمني ال�شــريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظه 
اهلل - لــه جهــود كثــرة يف كل القطاعــات وكل الجتاهــات، 
وبــا �شــك فــاإن هــذا امل�شــروع وغره مــن امل�شــاريع الأخرى 
مل يكــن ليتحقــق لول هــذه اجلهود العظيمة، كما اأكد �شــفر 
خــادم احلرمــني ال�شــريفني لــدى اجلزائــر علــى اأهميــة اأن 
يح�شــى م�شــروع الفهر�ــس العربي املوحد بدعــم احلكومات 

العربيــة وتعاون جميع الــدول العربية، وخلــق املناخ الفكري 
الواحــد وربــط الــدول العربيــة بحيــث ي�شــتطيع املثقــف يف 
امل�شــرق الطاع على انتاج املثقف يف املغرب والعك�ــس بي�شر 
و�شــهولة، الأمر الذي من �شاأنه اأن يخلق ف�شاءات اأخرى من 
التعــاون. كمــا اأثنــى ال�شــفر ال�شــعودي على جهــود �شاحب 
ال�شــمو امللكي الأمر عبد العزيز بن عبد اهلل ع�شو جمل�ــس 
اإدارة مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة يف دعــم الفهر�ــس 
وقال: ل �شــك اأن حر�س �شــموه يعترب دللة على رغبة خادم 
احلرمني ال�شــريفني لنجاح هذا امل�شــروع ودعم اأي م�شــاريع 
اأخــرى تنــدرج حتتــه وهو حلم كل اإن�شــان عربــي، بحيث يتم 
ا�شــتكمال ما مل ت�شتطع اأن تقوم به الدول العربية من تكامل 
يف اجلوانــب الأخــرى ويف اعتقــادي اأننــا قــادرون علــى اأن 
نحققــه ونخلق ف�شــاء تعاونيا تكامليا علــى الأقل يف اجلانب 

الثقايف.
وعلــى اجلانــب الآخــر ذكر �شــعادة مديــر مركز الفهر�ــس 
العربــي املوحــد عن اعتــزازه وتثمينــه لهذا ال�شــتقبال غر 
امل�شــتغرب علــى �شــعادة ال�شــفر، وذكر اأنــه دائمًا مــا تكون 
�شــفارات خــادم احلرمــني ال�شــريفني وامللحقيــات الثقافيــة 
بقــدر امل�شــوؤولية، وتتعــاون بــكل  المكانــات وت�شــخر جميــع 
مــا ميكــن لإبراز جهــود اململكــة العربية ال�شــعودية يف جميع 
املجــالت املختلفــة؛ مما يعك�ــس التكامــل الثقــايف واملعريف، 
والنهو�ــس بامل�شــاريع التــي تقدمهــا حكومة اململكــة العربية 
ال�شــعودية بقيــادة خادم احلرمني ال�شــريفني -حفظه اهلل- 
واأعرب يف نهاية حديثة عن امتنانه الكبر لهذا ال�شتقبال.
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الملحق الثقافي السعودي في المغرب: 
الفهرس.. تشكيل الوعي العربي عبر ربطه 

بهويته
زار وفــد الفهر�ــس العربــي املوحد برئا�شــة الدكتور 
�شالــح امل�شــند اململكــة املغربيــة ال�شــقيقة موؤخرا، يف 
اإطــار التح�شرات الأولية للموؤمتر ال�شاد�ــس لأع�شاء 
الفهر�ــس املزمع عقده خال �شــبتمرب القادم، والتقى 
الوفــد خــال زيارته �شــعادة ال�شــتاذ نا�شــر بن نافع 
الرباق امللحق الثقايف ال�شعودي لدى اململكة املغربية، 
واطلع مدير مركز الفهر�ــس �شــعادته على ما يقوم به 
الفهر�س العربي املوحد من ان�شطه وتعاون مع العديد 
مــن اجلهــات الثقافيــة والكادمييــة يف املغــرب، ونوه 
�شــعادة امللحــق الثقــايف باحتفــاء الأو�شــاط الثقافيــة 
والأكادميية يف املغرب ال�شــقيق مبا ي�شدر من اململكة 
العربيــة ال�شــعودية مــن نتاج فكــري، وا�شــرتاتيجيات 
ثقافيــة تخــدم العــامل العربــي والإ�شــامي، مبــا يف 
ذلك الفهر�ــس العربــي املوحد ومركز خادم احلرمني 
ال�شــريفني لتعليم اللغــة العربية، واعترب اأن املنجزات 
احل�شاريــة الثقافية وامل�شــاريع املعرفيــة التي تتبناها 
مكتبــة امللك عبد العزيز العامــة مل تكن لتخرج للنور 
لــول اجلهود اجلبــارة والدعم والروؤيــة الوا�شحة من 
لــدن خــادم احلرمــني ال�شــريفني امللــك عبــد اهلل بن 
عبد العزيز - حفظه اهلل - الذي اأوىل هذه امل�شــاريع 
اهتمامــا بالغــا حتــى و�شلــت اإىل مــا و�شلــت اإليه من 
تطــور. ممــا �شــيمكنها م�شــتقبا مــن ت�شــكيل وعــي 
الأمــة العربيــة وربطهــا بالهوية والقيــم الأ�شيلة. كما 
اأبــدى امللحــق الثقايف ال�شــعودي �شــعادته الكبرة باأن 

تكــون مكتبة امللحقية �شمن اأع�شاء الفهر�ــس العربي 
املوحــد، اآما ان ي�شــهم هذا امل�شــروع احليوي والهام 
يف خدمــة الثقافة العربية ب�شــكل عام ويقدم ال�شورة 
الإيجابيــة للثقافة والإنتاج ال�شــعودي. وتطرق امللحق 
الفهر�ــس  لأع�شــاء  ال�شاد�ــس  املوؤمتــر  اإىل  الثقــايف 
العربي املوحد والذي يعد حدثا �شنويا كبرا، ل �شيما 
يف ظــل توافــد العديد من ال�شــخ�شيات مــن مفكرين 
وخمت�شــني، وقــال: اإن امل�شــروع بــا �شــك �شــيخدم 
املكتبــات العربية والثقافــة العربية، لفتا اإىل ترحيب 
امللحقيــة بــاأن تكــون من �شمــن امل�شــاركني يف املوؤمتر 
وتاأهيــل املعنيــني باملكتبات والرفع من م�شــتوى الداء 
لديهم عرب تقنيات الفهر�ــس العربي املوحد، �شيما ان 
مكتبــة امللحقية الثقافية ال�شــعودية حتوي العديد من 
الكتــب والر�شــائل اجلامعية وق�شــم خا�ــس بالطفال 
ومكتبة لــذوي الحتياجات اخلا�شة ومعر�س لل�شور، 

وتعترب مرجع للباحثني واملهتمني.
وذكر مدير مركز الفهر�س العربي املوحد بان املركز 
يرحــب بان�شمــام مكتبــة امللحقيــة لع�شوية الفهر�ــس 
وتقدمي جميع ما حتتاجه امللحقية من تطوير وتدريب 
وتاأهيــل من�شــوبيها لفتًا اىل ان مكتبــة امللحقية حلقة 
و�شــل لنتــاج الكتــاب ال�شــعودي اىل املثقــف املغربي، 
وذكر الدكتور امل�شند بان مكتبة امللحقية من املكتبات 
الكبرة على م�شــتوى امللحقيات الثقافية ال�شعودية يف 

اخلارج وتقدم خدمات جليلة ملرتاديها.
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جامعة الجزائر تحتضن الدورة التدريبية للفهرس
تنفيــذًا خلطــة مركــز الفهر�ــس العربي املوحــد لتدريــب وتطوير مهــارات العاملني 
باأق�شــام الفهر�شــة باملكتبــات الأع�شــاء- بالفهر�ــس �شمــن املركز من تنميــة املوارد 
الب�شــرية املهنيــة يف املكتبــات فقــد اأقيمت يومي الثاثــاء والأربعــاء 1434/7/19 هـ. 
املوافــق 2013/5/29 دورة تدريبيــة حتت عنوان )الإجراءات الفنية للفهر�ــس العربي 
املوحــد واملمار�شــات املقننــة( ملن�شــوبي اأق�شــام الفهر�شــة مبكتبــة جامعــة اجلزائــر 

واملكتبة الوطنية اجلزائرية، �شارك فيها 31 متدربًا.
وقــد ا�شــتهدفت هــذه الــدورة التعريــف بالفهر�ــس العربــي املوحــد ومــا يقدمه من 
خدمات واآلية تطبيقها، والتعرف على اأ�شــاليب الفهر�شة با�شتخدام قواعد الفهر�شة 
الأجنلــو اأمريكيــة 2 ومارك 21 هذا ف�شًا عن التعريف بال�شبط ال�شــتنادي وملفاته 
وكيفيــة ا�شــتخدامها. وعرب �شــعادة الأ�شــتاذ عبــداهلل عبدي مدير املكتبــة اجلامعية 
عن �شــكره وتقديره ملركز الفهر�ــس لإقامــة هذه الدورة واإفــادة العاملني يف املكتبات 
اجلزائريــة منهــا متمنيــًا تكرار مثــل هذه الزيارات والــدورات ملا لها مــن اأثر وا�شح 

وقيمة عالية.
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�شاركت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة من خال مركز الفهر�س العربي املوحد يف دورة )م�شريف وم�شرفات املكتبات 
باملوؤ�ش�شــة العامة للتدريب التقني واملهني( والتي تنظمها املوؤ�ش�شــة العامة للتدريب التقني واملهني والتي بداأت فعاليتها 
يف يــوم ال�شــبت 27/ 1434/04هـــ املوافــق 09 / 03 / 2013 وملــدة خم�شــة اأيــام يف الكليــة التقنيــة بالريا�ــس، حيث كانت 
م�شــاركة الفهر�ــس العربي املوحد بتقدمي حلقة تعريفية عن خدمات واأهداف الفهر�س واأهمية العمل التعاوين امل�شرتك 
لتنظيــم املعلومــات يف البيئــة الرقميــة باأحدث املعاير الدولية، كما �شــتتناول احللقــة اآليات تطوير الفهار�ــس الآلية يف 
مكتبــات املوؤ�ش�شــة بالإفادة من الفهر�ــس العربــي املوحد. هذا وقد ح�شر الدورة )20( م�شــرفًا و )17( م�شــرفة ميثلون 

املكتبات باملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني.

 الفهرس يزور الخزانة الحسنية بالقصر
الملكي المغربي ويطلع على مقتنياتها

زارمدير مركز الفهر�س العربي املوحد والوفد املرافق مبنى اخلزانه امللكية والتي 
حتتــوي علــى العديــد من املخطوطات النــادرة والطاع على ما احتوتــه املكتبه من 
كتــب والــدور التــي تقوم به املكتبــة من حفظ للــرتاث املخطوط واملطبــوع واهميتها 
حيث انها من املكتبات الفريدة على م�شتوى الوطن العربي واهتمام العاهل املغربي 
مبا�شــرة بخدمتهــا وعنايتهــا حيــث حتتوي علــى كنوز مــن امل�شاحف تعــود للقرون 
الأوىل مــن الهجــرة، ودار احلديــث عــن خلــق فر�س للتعــاون بني املكتبة احل�شــنية 
بالق�شــر امللكــي املغربــي وبني الفهر�ــس العربــي املوحــد واملكتبة الرقميــة العربية، 
واأ�شــار �شــعادة مدير املكتبة احل�شــنية الدكتور اأحمد �شــوقي بنبني اإىل اهمية الدور 
الذي يقدمه الفهر�ــس العربي املوحد والذي ي�شــتكمل جهود مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة حيث اأنها تقدم دائمًا ما يدعم الثقافة واملعرفة العربية، واأ�شار اإىل تواجده 
وارتباطه الوثيق مبكتبة امللك عبدالعزيز العامة واإدارتها حيث اطلع عن قرب على 
العديــد مــن الإجنــازات التي قدمتهــا املكتبة وم�شــاريعها املختلفة متمنيــًا يف قادم 
الأيام اأن ت�شــفر هذه اجلهود عن تعاون يفيد الباحث العربي، كما عرب عن �شــعادته 
باإقامة اأعمال املوؤمتر ال�شاد�ــس لأع�شاء الفهر�ــس العربي املوحد يف املغرب اآمًا اأن 

يتحقق من خاله جميع ما ينتظره املكتبيني واملثقفني العرب.

الفهرس يقدم حلقة تعريفية عن نشاطه وخدماته
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اأعلــن الدكتــور �شالــح بــن عبــد اهلل امل�شــند مديــر 
مركــز الفهر�ــس العربي املوحد ح�شــول جميع مراكز 
م�شــادر التعلــم مبملكة البحرين علــى ع�شوية كاملة 
بالفهر�ــس العربــي املوحد كرابع جهة ر�شــمية بعد كل 
مــن املكتبــة الوطنيــة مبركز عي�شــى الثقــايف، ومكتبة 
جامعــة البحريــن، ومكتبــة جامعــة اخلليــج العربــي، 
وبالتايل ان�شمامها لبوابة املكتبات البحرينية، وذلك 
يف اإطــار التكامــل املعــريف والروؤيــة الثقافية الوا�شــعة 
للفهر�ــس. جــاء ذلك خال تد�شــني مملكــة البحرين 
موؤخــرًا م�شــروع )الإدارة الإلكرتونيــة ملراكز م�شادر 
التعلــم( باملدار�ــس احلكوميــة برعاية وح�شــور وزير 
الرتبيــة والتعليــم البحرينــي الدكتــور ماجــد بن علي 
النعيمــي. وقــد اأقيــم حفــل خطابــي بهــذه املنا�شــبة 
مبركز عي�شى الثقايف وبح�شور كبار امل�شئولني بوزارة 
الرتبيــة والتعليــم، والأ�شــتاذ �شالــح الزهيمــي مديــر 
عــام �شــركة عــرب اخلليــج لتقنيــة املعلومــات، وعــدد 
مــن مديري املدار�ــس، واخت�شا�شيي م�شــادر التعلم 
باملدار�ــس. مــن جهتهــا اأو�شحت ال�شــيخه لولــوه بنت 

خليفــة اآل خليفــة الوكيل امل�شــاعد للمناهج والتدريب 
حر�ــس وزارة الرتبيــة والتعليــم علــى مواكبــة التقنية 
مبا يتنا�شــب وامل�شــتجدات الرتبوية، واأهميــة التحول 
مــن العمــل اليــدوي الفــردي اإىل منظومــة جماعيــة 
اإلكرتونية متكاملة، فيما اأ�شــار الدكتور �شالح امل�شند 
يف كلمتــه )اإىل اإجنــازات الفهر�ــس العربــي املوحــد 
ودوره يف تدعيم اأوجه التكامل الثقايف العربي، معربا 
الإلكرتونيــة  الإدارة  م�شــروع  بتد�شــني  �شــعادته  عــن 
ملراكز م�شــادر التعلم باملدار�ــس احلكومية وح�شول 
جميــع مراكــز م�شادر التعلــم مبملكــة البحرين على 
ع�شويــة كاملــة بالفهر�ــس العربــي(. وت�شمن احلفل 
عر�شــا لإ�شــتراتيجية اإدارة تقنيــات وم�شادر التعلم 
ب�شــكل عــام وركزت على روؤية ور�شــالة ق�شــم م�شادر 
التعلم وا�شــتعر�شت اأهدافه الإ �شــتراتيجية، اإ�شافة 
ن�شــخته  يف  املعرفــة  اآفــاق  برنامــج  ا�شــتعرا�س  اإىل 
البحرينيــة )نبع( وبــني اأهم مميزاتــه وطريقة عمله 
واخلدمــات التــي يقدمها. وقامت ال�شــيخة لولوه بنت 
خليفة اآل خليفة بت�شليم درع تذكارية ل�شعادة الدكتور 

بحضور وزير التربية والتعليم البحريني

د. المسند يبارك لألشقاء هذا اإلنجـــــــاز التكاملي
كاملة بالفهرس العربي الموحد .. مراكز مصادر التعلم البحرينية ذات عضوية 

ً
رسميا
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بحضور وزير التربية والتعليم البحريني

د. المسند يبارك لألشقاء هذا اإلنجـــــــاز التكاملي
كاملة بالفهرس العربي الموحد .. مراكز مصادر التعلم البحرينية ذات عضوية 

ً
رسميا

ماجد بن علــي النعيمي وزير الرتبية والتعليم مبملكة 
البحريــن، كما قدم �شــعادة الوزير درعا تذكارية لكل 
مــن �شيف �شــرف احلفــل الدكتــور �شالح بــن حممد 
العربــي املوحــد، والأ�شــتاذ  امل�شــند مديــر الفهر�ــس 
�شالــح بــن �شــليمان الزهيمــي مدير عام �شــركة عرب 
اخلليــج لتقنية املعلومات والت�شال واملنتجة لربنامج 
اآفــاق املعرفــة )نبــع(، كمــا تف�شــل �شــعادة الدكتــور 
�شالح بن حممد امل�شــند مدير مركز الفهر�س العربي 
املوحــد بتقــدمي درع تذكارية ل�شــعادة ماجــد بن علي 
النعيمــي وزيــر الرتبيــة والتعليم، كما تف�شــل بتقدمي 
درع لاأ�شــتاذة نــوال بنــت اإبراهيــم اخلاطــر مديــرة 
اإدارة تقنيات وم�شادر التعلم بوزارة الرتبية والتعليم 
مبملكة البحرين. يذكر اأن ق�شم م�شادر التعلم ي�شعى 
لتطويــر مراكــز م�شــادر التعلم باملدار�ــس احلكومية 
التعليميــة  امل�شــتجدات  لتواكــب  البحريــن،  مبملكــة 
والتقنيــة، ممــا يجعلهــا بيئــة م�شــجعة للتعلــم الذاتي 
والإيــداع وذلك من خال التخطيــط واملتابعة لتوفر 
وتوظيف وتطوير البنيــة التحتية والتجهيزات التقنية 

التعلــم،  واملــوارد الب�شــرية املوؤهلــة ملراكــز م�شــادر 
وحتديــث مقننــات الأثــاث والأجهــزة توفــر اأحــدث 
امل�شــادر الرتبويــة واإعــداد خطــط التدريــب جلعلهــا 
بيئة م�شــجعة على التعلم الذاتــي والإبداع. مبا يحقق 
تعزيــز التوا�شل بني العاملني مبراكــز م�شادر التعلم 
وق�شــم م�شادر التعلم باإدارة تقنيات وم�شادر التعلم 
لتبــادل اخلــربات واحل�شــول علــى الدعم والإر�شــاد 
مــن املخت�شــني والأقــران، وحتديث وتوفــر مقننات 
م�شــادر التعلــم مــن اأجهــزة ومــواد تعليميــة ونظــم 
الفهر�شــة وفــق اآخــر امل�شــتجدات التقنيــة والرتبويــة 
ل�شمان �شــهولة الو�شــول اإليها وا�شــتخدامها من قبل 
امل�شــتمر  والتطويــر  احلكوميــة،  املدار�ــس  منت�شــبي 
للمهارات املعرفية والفنية لخت�شا�شي وفنيي مراكز 
م�شــادر التعلــم، والتطوير املهني لخت�شا�شي ق�شــم 
بــالإدارة، وتقييــم وتطويــر مراكــز  التعلــم  م�شــادر 

م�شادر التعلم باملدار�س احلكومية.
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معالي الدكتور ماجد 
بن علي النعيمي 
وزير التربية والتعليم 
بمملكة البحرين في 
حوار خاص:

الفهرس العربي الموحد
واستفدنا من خبرته وإمكانياته نموذج للعمل العربي المشترك 
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حللني تدلللف اإىل عقللل اإن�صللان, لت�صللرب اأغللوار فكللره, فاإنللك 
يوحللي  مللا  اآخللر خمتلللف,  عللامل  اإىل  النفللاذ  مهمللة  تختللار 
ب�صعوبة هذه املهمة, وحني يكون هذا االإن�صان اأكادمييا فذاً 
وتربويللاً مللن الطراز الرفيللع بقامة �صيفنا معللايل الدكتور 
ماجللد بللن علللي النعيمللي وزير الرتبيللة والتعليللم يف مملكة 
البحريللن فللاإن املهمللة حتمللاً �صللتكون اأكللر �صعوبللة. يف هللذا 
احلللوار نتلم�للس الواقللع املعللريف والثقللايف العربي ب�صللكل عام 
واخلليجي على وجه اخل�صو�س, نغو�س يف دهاليز »القلم« 
التللي  امل�صللتقبلية  الفكريللة  االآفللاق  ن�صللتعر�س  و»القللراءة«, 
ينبغللي لهللا اأن تتللواءم مللع تطللورات ع�صللر االبتللكار, ع�صللر 
ا�صتثمار العقول. وال نغفل بالطبع واحداً من اأهم امل�صاريع 
امل�صللتقبلية التي توؤ�ص�للس لهذا الع�صر, وهو »املكتبة الرقمية 

العربية«.. فاإىل احلوار: 

الفهرس العربي الموحد
واستفدنا من خبرته وإمكانياته نموذج للعمل العربي المشترك 
كل جهد عربي يستهدف 

تعزيز مجتمع المعرفة جهد 
مقدر
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معايل الوزير يف اإطار التحول الذي ت�صللهده  
مملكللة البحريللن نحللو جمتمللع املعرفللة نللود 
اأن تعرفنللا عللن ابللرز مامللح خطللة وزارة الرتبيللة 

والتعليم الإعداد اأجيال امل�صتقبل معرفيا ومهاريا؟
اأوّد اأن  -بدايــة وقبــل الإجابــة علــى هــذا ال�شــوؤال 
اأنــّوه باجلهد املمّيــز الذي يبذله القائمــون والعاملون 
بالفهر�ــس العربــي املوحــد الــذي ي�شطلــع بــدور بارز 
وهــام علــى �شعيــد تعزيــز ثقافــة املعرفــة يف الوطــن 
العربــي و�شمان دورانها مبــا يخدم الأجيال اجلديدة 
بكافــة  والثقافــة  للمعرفــة  املتعط�ــس  ال�شــباب  مــن 

األوانها..
-اأّمــا بخ�شو�ــس �شــوؤالكم حــول جهودنــا يف تعزيــز 
ون�شــر ثقافــة املعرفة من خــال املوؤ�ش�شــات التعليمية 
و�شمــن خططنــا الرتبويــة، فنوؤكــد لكــم اأنــه ويف ظّل 
م�شــتجّدات الع�شر، فاإنني اأرى اأّن املدر�شــة تظل من 
حيث اأهدافها ور�شــالتها ف�شاء للتعليم والرتبية معًا، 
اإل اأن حمتــوى هــذا الدور واآلياتــه ومناهجه وبيئته يف 
تغير م�شــتمر وتطــور اأكيد، لأّن املدر�شــة موجودة يف 

الزمان واملــكان املعا�شرين، وهي تخ�شع من ثمة اإىل 
كافة املتغرات وتواجه �شــائر اأنواع التحديات، مبا يف 

ذلك التحّدي التقاين والت�شايل واملعلوماتي.
-واأود اأن اأ�شــّدد يف هذا ال�شــياق علــى اأهمية الأخذ 
بالنظــرة العربية الإ�شــامية للمدر�شــة بو�شفها بيئة 
اجتماعية وعلمية وروحية يف الوقت نف�شــه: فهي تعّلم 
وترّبــي وتنّمــي الجتاهات والقيــم الإيجابيــة وتهّذب 
الأخاق وتعّدل ال�شلوك وتغّذي الروح وتعّزز الأوا�شر 
الجتماعيــة، بهــذا املعني فــاإّن احلاجة اإىل املدر�شــة 
تظــّل قائمــة مهمــا تبّدلــت اأدوارهــا، واإذا كان الــدور 
التعليمي للمدر�شــة قد �شهد تطورا نوعيا يف م�شمونه 
واأدواتــه، فــاإن الدور الرتبــوي لها قد �شــهد هو الآخر 
تطورا لفتا يف ظل تنّوع م�شادر التاأثر على الطالب؛ 
واأق�شــد بذلك التاأثر الجتماعــي والتاأثر الإعامي 

على وجه اخل�شو�س. 
ويف �شــبل بنــاء جمتمــع املعرفــة حر�شنــا يف مملكة 
البحريــن علــى اإغنــاء جتربتنــا التعليميــة والرتبويــة 
بالعديــد من امل�شــاريع املتميزة التي من �شــاأنه خدمة 
البعــد  اإىل  بالإ�شافــة  واملهــاري  املعــريف  البعديــن 
الرتبــوي القيمــي، ومن ذلــك التجربــة الناجحة التي 
نعتــّز بهــا يف الرتقــاء بــاأدوار املدر�شــة وتفعيلها على 
النحــو الــذي يجعلهــا مرتبطــة مب�شــتجّدات الع�شر، 
ملدار�ــس  حمــد  امللــك  جالــة  م�شــروع  يف  وتتمثــل 
امل�شــتقبل الذي ينطلق من توجيهــات ح�شرة �شاحب 
ملــك  خليفــة  اآل  عي�شــى  بــن  حمــد  امللــك  اجلالــة 
البــاد املفّدى املت�شّمنة: باأن تكــون اخلدمة الرتبوية 
الع�شريــة متوافــرة للجميــع يف اإطــار تكافــوؤ الفر�س 
ومواكبــة التعليم للع�شر والأخذ مب�شــتجّداته العلمية 

والتكنولوجية.
-ومــن هــذا املنطلــق، ياأتــي هــذا امل�شــروع ليحقــق 
التعليــم  اإىل  التقليــدي  التعليــم  مــن  نوعيــا  انتقــال 
امل�شــتقبلي القائم علــى توظيف تكنولوجيــا املعلومات 
وتطوير النظام التعليمــي يف مملكة البحرين تطويرا 
نوعيــا والرتقــاء مبخرجاتــه لت�شــريع وتــرة التنميــة 
الب�شــرية واإعــداد الأجيال اجلديدة لتاأ�شي�ــس جمتمع 
علــى  القائــم  القت�شــاد  بنــاء  و  املتطــور  املعلومــات 
املعرفــة، حيث �شــيتم بف�شله ال�شــتفادة مــن م�شادر 
املعرفــة املتنوعة، مما �شي�شــمح لكل طالــب باأن يتعلم 
وفــق قدراتــه وللمعلم بالتفاعل مــع الطلبة ومتابعتهم 
وتقوميهــم ب�شــكل فــردي ولــويّل الأمــر بالتوا�شــل مع 
املدر�شة ب�شكل اإيجابّي و�شيتحّول الكتاب املدر�شي من 

كتاب ورقّي اإىل كتاب اإلكرتوين َمِرن.
واإّن النظــام التعليمي �شمــن هذه الروؤية التجديدية 

عمل «التربية»   تحّول 
من تربية اإلنسان 
)العارف( للمعلومات 
إلى )اإلنسان الصانع 
للمعرفة(
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ُيواجــه حتّديــات ع�شــر املعلوماتيــة والتــي تتمثــل يف 
اإدارة ثــورة املعلومــات واإعــداد راأ�ــس املــال الب�شــري 
الأكــر كفــاءة وتعزيــز روح املواطنــة واملحافظة على 
القيــم الثقافية والأخاقية ملجتمعنا يف الوقت نف�شــه 
الــذي نتجــه فيــه نحــو امل�شــتقبل والنفتاح علــى ثورة 
املعلومــات والعمــل علــى النتقال اإىل جمتمــع املعرفة 
واقت�شــاد املعرفة، وذلك من خال زيادة ا�شــتخدام 
التكنولوجيــا التعليميــة و تغيــر طبيعــة العاقــة بــني 
املدر�شــة واملجتمــع املحّلي لزيــادة التفاعل والرتباط 
بينهمــا وبنــاء التقــومي الرتبــوي ب�شــكل اأكــر فاعلية 
وتغير دور املعلم من تو�شيل املعرفة اإىل دور املر�شــد 
اأو املــدّرب ال�شــخ�شي وحتقيق التكامــل التعليمي بني 

خمتلف املواد الدرا�شية.
اإىل  ي�شــل  اأن  اليــوم  الطالــب  باإمــكان  كان  واإذا 
م�شــادر املعرفــة ب�شــرعة هائلــة ومــن دون احلاجــة 
اإىل املعلــم يف كثر من الأحيان، فاإّن الطالب يظّل يف 
حاجــة اإىل املعلم املر�شــد خلرائــط املعرفة ودليًا يف 
دروبها الوعرة، ياأخــذ بيد الطالب وُيعينه على كيفية 
ال�شــتفادة من هــذه الأكوام الهائلة مــن املعرفة التي 

تتزايد يف كّمها ووترتها كل يوم.
ومــا زلــت من بــني الذين يعتقــدون اعتقــادا جازما 
اأن العن�شــر الأ�شا�شــي يف تطويــر التعليم هــو املعلم، 
فالرتكيــز على اإعــداد املعلــم واختياره ب�شــكل �شارم 
وتدريبه ومتهينه وحت�شــني و�شعه اأ�شا�س اأّي تطوير.. 
والدليــل علــى ذلك اأّن الدول التــي حّققت نقلة نوعية 
و�شــريعة يف هــذه املجــال هــي الــدول التي بــداأت من 
املعّلــم، حيــث ل تنح�شر امل�شــاألة يف توفــر املوازنات 
ال�شخمــة، ولكــن لهــا عاقــة اأكيــدة بنوعيــة 
العن�شر الب�شري وكفاءته ومدى 
ات�شافــه بالتميــز، ولو كانت 

امل�شــاألة تتعلــق فقط باملــال، لكانت الــدول العربية يف 
املقّدمة لأنها من بني اأكر الدول اإنفاقا على التعليم.. 
ولذلك تركز جممل خططنا التطويرية على )املعلم( 
باعتبــاره عمــاد النظــام التعليمي و القــوة املحركة له 
ولذلــك يجــب اأن نبــذل املزيــد مــن اجلهــود لإعداده 
وتدريبــه، وو�شــع املعايــر العاليــة عنــد اختيــار مــن 
يت�شدى لهذه املهنة الرفيعة، تتنا�شــب مع ر�شــالتهم، 
ومل تكــن هــذه احلقيقــة غائبــة عــن تفكــر البحرين 
-دولــًة وجمتمًعــا- منــذ باديــة التعليــم، الأمــر الذي 
�شمــن للمهنــة التعليمية عندنــا التطــّور املتوا�شل يف 
جانبيها الكّمي والنوعي يف وقت معا، وكانت احلكومة 
م�شــتعّدة با�شــتمرار لتلبية مطالب هــذا التطّور مالّيا 

وفّنيــا  وقانونّيــا 
توافرت  حتى 

للهيئــة 

التعليم الجّيد )عمال 
معرفي(، يُدار على 

أساس مبدأ )العمل/ 
المعرفة(، و تتحقق 

المعرفة بموجبه عند 
المتعّلم 
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التعليمية �شــروط عمل تكاد توازي نظائرها يف الدول 
املتقّدمة، ولكن هذه املهنة مثل اأية مهنة رفيعة اأخرى 
مطالبــة الآن اأن جتــّدد ذاتهــا يف �شــوء مــا حتّقق لها 
مــن جهة ويف �شوء ما ينتظرها يف امل�شــتقبل القريب 
والبعيــد من حتّديات تتطلب ا�شــتجابات مبدعة، من 
جهــة اأخــرى. اإن اأّول �شــيء يجب وعيــه يف هذا املقام 
هــو اأّن عمــل املعّلمــني قــد حتــّول مــن تربية الإن�شــان 
ال�شانــع  )الإن�شــان  اإىل  للمعلومــات  )العــارف( 
للمعرفــة( اخلبــر يف فهــم )النظــم الرمزيــة( التي 
جتتــاح العــامل الآن من تكنولوجيــا املعلومات وغرها 
من �شنــوف التكنولوجيــا التي هي ع�شــب ال�شناعة 

والإنتاج واإدارة الأعمال يف عامل اليوم.
وعلى الرغم من توزع م�شــوؤولية هذه النقلة النوعية 
يف التعليم-التــي ي�شــميها البع�ــس )ثــورة تربويــة(-

بــني جهــات متعــددة، ّفــاإن املنطلق الواقعــي اإىل فهم 
هــذه الثــورة وا�شــتيعابها هــو مــن الهيئــة التعليميــة، 
الأمــر الــذي يفر�س على هــذه الهيئــة اأن ُتعيد النظر 

يف مفهــوم )املعلــم والتعليــم( واأن تعيــد ر�شــم دور 
املعلم الرتبوي من حيث هو قائد ورائد ولي�ــس 

من حيــث هم )ملقــن(، اإن املعلم )امللقن( 
مل يعــد ي�شلــح لأداء التعليــم اجليــد ل 

يف احلا�شــر ول يف امل�شــتقبل وعلــى 
معلمينــا ومعلماتنــا اأن يفقهوا هذا 
الواقــع اجلديــد واأن يتقبلــوه وعيــًا 

لــه واقتناعــًا به ومتثًا لــه وعمًا به 
خدمة لاأجيال ال�شاعدة وخدمة 

للمهنة التعليمية ذاتها.
وي�شيف الوزير النعيمي:
اجلّيــد  التعليــم  اإن 

الآن  مــن  �شــيكون 
)عمــًا  ف�شاعــدًا 

مبعنى  معرفيًا(، 
اأنه �شُيدار 

علــى 

التعليــم  اأّن  اأي  املعرفــة(،  )العمــل/  مبــداأ  اأ�شا�ــس 
احلقيقــي هــو الــذي تتحقــق املعرفــة مبوجبــه عنــد 
املتعّلــم مــن خــال العمــل كمــا اأن متّيز العمل نف�شــه 
معرفيــًا يجــب اأن ُيري �شاحبــه من املعرفــة املتعلقة 
الناجحــني  املعلمــني  فــاإن  نف�شــه،  وباملنطــق  بعملــه، 
�شــيتحّولون بال�شرورة اإىل مبتكريــن وقادة يف الوقت 
ذاته و�شــيكونون مطالبني بتحويل درو�شــهم اإىل عمل 
مبنّي على املعرفة: يتعلم التاميذ منه اأ�شياء يقّدرها 
املجتمــع وقياداتــه. اإن القتــدار علــى جعــل الآخرين 
)يعملــون( اأ�شــياء نافعــة هــو علــم القيــادة الرتبويــة 
للمعلومــات  )نواقــل(  املعلمــون  يكــون  ولــن  وفّنهــا. 
اإىل تاميذهــم يف مدار�ــس امل�شــتقبل -التــي نعمــل 
علــى تاأ�شي�شــها وتعزيزهــا حاليا من خــال ما ننفذه 
�شــي�شبحون  واإمنــا   - ومبــادرات  م�شــروعات  مــن 
)مر�شدين( لتامذتهم اإىل م�شادر املعلومات ليغدو 

التاميذ اأنف�شهم منتجني للمعرفة.

عي�صللى   امللللك  مكتبللة 
رائللد  الرقميللة م�صللروع 
يف  البللارز  االأثللر  للله  �صلليكون 
مملكللة البحريللن.. حدثونللا 

المعلم )الملقن( 
لم يعد يصلح ألداء 
التعليم الجيد ال 
في الحاضر وال في 
المستقبل..
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مللع  ال�صللراكة  وعللن  امل�صللروع  هللذا  عللن  معاليكللم 
الفهر�س العربية املوحد؟

جاء م�شــروع اإن�شــاء مكتبة امللك حمد الرقمية بناء 
علــى توجيهــات ح�شرة �شاحــب اجلالــة امللك حمد 
بن عي�شــى اآل خليفة عاهل البــاد املفدى حفظه اهلل 
ورعاه، مبا يعك�س اهتمام جالته الدائم بتوفر املزيد 
مــن اخلدمات العلميــة لأبناء البحرين مبا ي�شــهم يف 
فتــح الآفــاق العلميــة اأمــام اجلميــع ويعــزز اإمكانيات 
امتــاك القدرة على التعامل مــع احدث تكنولوجيات 
املعرفــة، واملكتبــة تعمــل حاليــا يف مقرهــا املوؤقــت يف 
مبنــى �شــرح ميثــاق البحرين الوطنــي، وتقدم خدمة 
الكرتونيــة هامــة علــى ال�شعيــد املعريف مبا �شــيوفره 
مــن خدمــات معرفيــة ت�شــع مملكــة البحريــن علــى 
خارطة العــامل املتقدم يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
والت�شال �شمن جهــود اململكة لبناء جمتمع املعرفة. 
وهــي متتلــك قاعــدة معرفيــة هائلــة بف�شــل تفعيــل 
التفاقيــات مــع املكتبــات مراكــز البحــث العامليــة،، 
بحيــث تتيــح الطاع على اأكر مــن 156 مليون عنوان 
الكرتوين يف �شــتى �شنوف املعرفة من خمتلف اأرجاء 

العامل.

اأن�صللئت بوابللة مكتبللات مملكللة البحريللن يف  
اإطللار ال�صللراكة بني الفهر�للس العربللي املوحد 
ال�صلليخ  مكتبللة  راأ�صللها  وعلللى  البحرينيللة  واملكتبللات 
عي�صللى الوطنيللة.. كيللف تللرون فوائللد هللذه البوابللة 

على التعليم والبحث العلمي يف اململكة؟
-نحــن يف مملكــة البحرين نعتــز بفكرة »الفهر�ــس 
العربــي املوحــد« جلمــع كل املحتــوى الثقــايف والنتــاج 
الفكري والعلمي لأبناء الأمة العربية يف قاعدة بيانات 
موحــدة تي�شــر الو�شــول اإىل كافة م�شــادر املعرفة يف 
املكتبات العربية.. حيث جنح الفهر�ــس منذ تد�شــينه 
يف اأن يوؤ�ش�ــس لنه�شة مكتبية عربية �شاملة مبا يواكب 
معطيــات ع�شــر املعرفــة وثــورة املعلومــات واأن يقدم 
خدمات جليلة للباحثني وطاب العلم واأن يكون نافذة 
علــى ذاكــرة الأمــة الثقافيــة والعلمية، مبــا يوفره من 
فر�ــس الطاع علــى الثقافات الأخرى. كما ا�شــتطاع 
الفهر�ــس العربــي املوحــد يف �شــنوات قليلــة اأن يقــدم 
منوذجًا للعمل العربي امل�شــرتك املوؤ�ش�ــس على خطط 
علميــة وا�شحــة، اإذ اأن املوؤ�شــرات على جناح م�شــروع 
الفهر�ــس تتجلى يف الزيادة املطردة يف عدد اأع�شائه 
مــن املكتبات ومراكز املعلومات والذي و�شل اإىل اأكر 
مــن 300 مكتبة ومركز معلومات يتبعها اأكر من 5000 
مكتبــة يف الوطــن العربي، بالإ�شافــة اإىل ارتفاع عدد 

الت�شــجيات الببلوجرافيــة يف قاعــدة الفهر�ــس اإىل 
مــا يزيــد عــن مليــون و�شــتمائة األــف ت�شــجيلة تغطــي 
جميــع اأوعية املعلومــات من الكتب والر�شــائل العلمية 
الإلكرتونيــة  وامل�شــادر  والدوريــات  واملخطوطــات 

والكتب املرتجمة اإىل العربية. 
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وجتهيزهللا   التعلللم  م�صللادر  مراكللز  تطويللر 
بالتقنيللات والنظللم وامل�صادر الازمة يعك�للس 
اهتمللام الللوزارة بهللذا املرفللق املهم يف املدر�صللة..كيف 
يرى معاليكم وظيفة هذه املراكز يف تطوير مهارات 

الطاب يف ا�صتخدام م�صادر املعرفة؟
- يف مملكــة البحريــن نحــن مــن اأوائل الــدول التي 
اليــوم  للتعلــم يف كل مدر�شــة، وهــي  جعلــت مركــزا 
مدعومة مبا ن�شميه مبركز م�شادر املعرفة ) املكتبات 
اأهميــة  ازدادت  وقــد  ال�شــابق(  املفهــوم  يف  العامــة 
هــذه املراكــز بعــد تعميــم م�شــروع جالــة امللك حمد 
ملدار�ــس امل�شــتقبل والــذي يعتمد اأ�شا�شــا على تقنيات 
التوا�شل والت�شال احلديثة، من خال ت�شبيك جميع 
املدار�ــس بالبوابة التعليمية، خ�شو�شا اأنه ل ميكن اأن 
نتجاهــل الدور الذي يلعبه الإنرتنــت يف حياة الأفراد 
واملجتمعــات يف ع�شرنــا الراهــن، اإذ »اإّن الإنرتنــت 
قد �شــّكل عن�شرا اأ�شا�شّيا ملا ي�شــمى بظاهرة العوملة، 
وذلك ملا وّفرته ال�شبكة من ثورة يف جمال الت�شالت 

وك�شر احلواجز اجلغرافّية والزمنّية واملعرفية.
مــن هنا عملنا على توفر م�شــادر املعرفة املتعددة 
يف هــذه املراكــز بهــدف ت�شــجيع الطالب علــى التعلم 
عــن  والتنقيــب  البحــث  مهــارات  واكت�شــاب  الذاتــي 

املعلومــات واإعــداد البحــوث والدرا�شــات علــى اأو�شــع 
اأبوابهــا يف �شــبيل اإيجــاد جمتمــع معلوماتــي، واعتقد 
اأّنــه ل ميكن حتقيق ذلــك اإل بتكوين الفكر املعلوماتي 
بــني اأفــراد املجتمــع املدر�شــي اأول لينتقــل تاأثره بعد 
ذلــك اإىل املجتمــع عامــة، لن املدار�ــس هي مــن اأهم 
املوؤ�ش�شــات التي ميكن ال�شــتفادة منها يف تكوين هذا 
املجتمــع املعــريف، واملّتتبع لواقع ا�شــتخدام احلا�شــب 
اأّن ن�شــبة  العــامل؛ يجــد  التعليــم يف  الآيل يف جمــال 
واأّن  النظــر،  منقطعــة  ب�شــرعة  تــزداد  ال�شــتخدام 
ا�شــتخدام الإنرتنــت يف التعليــم اأ�شبــح حالــة مّلحــة 
للعملّية الرتبوّية ملا له من اأهمّية فائقة وقيمة تعليمّية 
فكرّيــة عالّيــة ل ميكن لأي تقنّية اأخرى من ا�شــتيعاب 
مــا ي�شــتوعبه الإنرتنــت اليــوم، خ�شو�شــا اأّن الفكــر 

العلمي متنّوع من جميع اأطراف العامل ومتجدد.

وزارة   بللني  ال�صللراكة  اإىل  تنظللرون  كيللف 
الرتبيللة والتعليللم والفهر�للس العربي املوحد 
بان�صمللام جميللع مراكللز م�صللادر التعلللم اإىل بوابللة 
املكتبللات  مكتبللات مملكللة البحريللن واإىل منظومللة 
العربية, وما اأثر هذه ال�صراكة على م�صرية التعليم 

يف مملكة البحرين؟
-التعاون مع الفهر�ــس العربي املوحد مهم بالن�شــبة 
اإلينــا يف وزارة الرتبيــة والتعليم ولذلــك حر�شنا على 
التوا�شــل معكــم مــن اجــل ال�شــتفادة مــن اخلــربة 
والإمكانيــات التــي يتيحهــا الفهر�ــس يف �شــبيل اثــراء 

الزاد املعريف لطلبتنا وملعلمينا على حد �شواء.
خ�شو�شا اأن الفهر�ــس يقــدم منوذجًا للعمل العربي 
امل�شــرتك املوؤ�ش�ــس علــى خطــط علميــة وا�شحــة واأن 
املوؤ�شــرات توؤكــد جناحه يف الزيادة املطــردة يف عدد 
اأع�شائه من املكتبــات ومراكز املعلومات والذي و�شل 
كما ذكرت �شابقًا اإىل اأرقام جيدة بوقت ق�شر وهذا 

موؤ�شر فعلي للنجاح.

هللدف   لتحقيللق  �صروريللة  القللراءة  مهللارات 
)التعليللم مللدى احليللاة( املتفللق عليهللا دوليللاً 
لتلبيللة احتياجللات جميللع فئللات املجتمللع.. مللا روؤيللة 
معاليكم لن�صر ثقافة القراءة يف املجتمع البحريني؟
عــدة  لتحقيــق  جــدا  �شــرورة  القــراءة  -مهــارات 
اأهــداف ولي�ــس هدفــا واحــدا، وقــد حددهــا تقريــر 
اليون�شــكو ال�شــهر ) التعلم ذلك الكنــز املكنون( يف: 
التعلــم مــن اجــل املعرفــة والتعلم مــن العمــل والتعلم 
للعي�ــس معا والتعلــم للكينونة، وتتمثــل الق�شية الأوىل 
عامــًا  تكــون  اأن  علــى  التعليميــة  النظــم  قــدرة  يف 
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اأ�شا�شــيًا من عوامل التنمية. وكي يتحقق ذلك، ينبغي 
للتعليــم اأن يــوؤدي دورًا ثاثــي الأبعــاد ي�شــمل املجــال 
القت�شادي والعلمي والثقايف. وتتمثل الق�شية الثانية 
يف قــدرة النظم التعليمية على التكّيف مع الجتاهات 
اإحــدى  اإىل  ذلــك  ويقودنــا  اجلديــدة.  الجتماعيــة 
امل�شــوؤوليات اجلوهريــة لقطــاع التعليــم، اأي �شــرورة 
الق�شيــة  وتتمحــور  امل�شــتمر.  للتطويــر  ال�شــتعداد 
الثالثة حول ن�شــر قيم ال�شــام. فهل ميكن للتعليم اأن 
يكت�شــب فعًا بعدًا عامليًا؟ وهــل ميكن للتعليم بو�شفه 
عامــًا تاريخيــًا اأن يوجد لغة عاملية تتيح جتاوز بع�س 
التناق�شات، ونقل ر�شــالة واحدة جلميع �شكان العامل 
على الرغم من تنوعهم، واعتقد اأننا كم�شلمني وعرب 
ننتمــي اإىل اأمــة اقراأ يجــب علينا ان نبــذل املزيد من 
لأجيالنــا  املعرفيــة  القــدرات  وبنــاء  لتعزيــز  اجلهــد 

ال�شابة. 

العربيللة   الرقميللة  املكتبللة  الوزيللر,  معللايل 
عبدالعزيللز  امللللك  مكتبللة  تنفذهللا  التللي 
العامللة ا�صللتكمااًل للفهر�للس العربللي املوحللد م�صللروع 
رائللد يعتمللد معايللري التكامللل بللني جهللود الرقمنللة 
يف العللامل العربللي, فمللا هللو اأثللر هللذا امل�صللروع علللى 
واقت�صاديللاً  ثقافيللاً  العربيللة  مبجتمعنللا  النهو�للس 

واجتماعياً؟
-كل جهــد عربــي ي�شــتهدف تعزيز جمتمــع املعرفة 
جهــد مقــدر، واعتقــد بان اإ�شــهامات اململكــة العربية 
ال�شــعودية ال�شقيقة من خال املكتبة الرقمية العربية 
اأو غرهــا مــن املكتبــات واجلهــود ت�شــب يف خدمــة 
الثقافــة العربية وت�شــهم يف تعزيز مكانتهــا يف العامل 

لغة وحمتوى.

الرقميللة   املكتبللة  اإ�صللهام  روؤيتكللم يف  مللا هللي 
العربيللة يف عوملللة الثقافللة العربية واحلفاظ 

على الهوية ودعم اللغة العربية.؟
-كل جهــد تعليمي وثقايف وعلمي عربي ير�شــخ قدم 
العــرب يف عامل اليــوم وي�شــتعيد اأجمادهم ميكننا يف 
ان يكــون لنــا مــكان ومكانة يف العــامل اجلديد يف ظل 
العوملة الكا�شــحة، حيث ت�شــتمد العوملة املعا�شرة كما 
تعلمــون معناهــا من خال �شــعي دول العــامل املتقدم 
عن طريق تفوقها العلمي والتقني لل�شــيطرة على دول 
العــامل النامية تربويــا وثقافيا واجتماعيا و�شيا�شــيا، 
ويعتــرب التعليم جوهرا ا�شا�شــيا لدامة وتطور احلياة 
يف خمتلــف املجتمعــات، ون�شــتطيع القول باأنــه النقلة 
احل�شاريــة لــكل جمتمــع ي�شــعى اىل التطــور والرقي، 
حيــث حققــت البلــدان املتقدمــة تطورهــا مــن خال 

التعليــم، كذلــك فــاإن الــدول الناميــة حتــاول اللحاق 
بركــب الــدول املتقدمــة عــن طريــق التعليــم، وجناح 
خطــط التنميــة والتطــور ل يتــم ال بالتعليــم اجليــد 
لأبنائهــا، كمــا اأن الهويــة الثقافيــة للمجتمــع والرقــي 
يف ال�شــلوك والأخــاق والتفاعل مع الآخريــن والتاأُثر 
بهــم والتاأثــر فيهــم يكون عن طريــق التعليــم اأي�شا، 
وتواجــه الأنظمــة التعليميــة احلديثــة اليــوم حتديات 
كبــرة وحقيقية يف ع�شر العوملة، حيث ان رفع �شــعار 
التعليــم املتميز والتميز للجميع يوؤدي بنا اىل مواجهة 
حتديــات ينبغــي العمــل علــى جتاوزهــا وا�شــتيعابها، 
حيث ان الأنظمة التعليمية احلديثة تهدف اىل اإر�شاء 
التعليم لأجل ال�شــتقالية وحتقيق الكفاءة العالية يف 
الأداء، والذي يعترب ا�شتجابة ايجابية لتحقيق التطور 
والجتماعــي  القت�شــادي  التقــدم  نحــو  والنتقــال 
والعملــي وهــو من عنا�شــر التنمية والتفــوق والمتياز 
وهــذا مــا نتمنــى اأن نعمل على حتقيقــه جميعا بف�شل 

تعاوننا و�شراكتنا العلمية.

مللع معاليكللم   بهللذا احلللوار  �صللعدنا  واأخللرياً 
للكثللري  عديللدة  اإجابللات  و�صللع  والللذي 
الثقافيللة  ال�صللاحة  يف  املطروحللة  الت�صللاوؤالت  مللن 
والتعليميللة علللى امل�صللتوى العربللي واالإقليمللي, هللل 

من كلمة يود معاليكم اخلتام بها؟
اأ�شــكر جملة الفهر�ــس العربي املوحــد واإدارة مركز 
الفهر�ــس علــى مــا يقدمونــه لإثــراء اجلانــب املعــريف 
واملحتــوى الرقمــي وفق روؤيــة وا�شحــة ومنهجية اآمًا 
اإىل  ترمــي  والتــي  اجلهــود  هــذه  يوفــق  اأن  اهلل  مــن 
التكامــل العربــي والتعــاون امل�شــرتك واأخــرًا اأ�شــكر 
ملجلتكم الغراء هذا احلوار واهلل يحفظكم ويرعاكم.

مجتمع المعرفة 
يتنامى بشكل مذهل 
وعلينا األخذ بمفاتيحه 

الرئيسة..
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حضر اللقاء الخامس لأليام الدراسية الخاصة بالمكتبات الجزائرية

ندوات ودورات تدريبية  الفهرس يحط رحاله بالجزائر ويعقد 
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 يف اإطــار جهــود الفهر�ــس العربــي املوحــد لتعزيز 
اأوجــه التكامــل الثقــايف ور�شــالته يف خدمة احلراك 
املعــريف العربــي قام وفد الفهر�ــس برئا�شــة الدكتور 
�شالــح بــن حممــد امل�شــند مديــر مركــز الفهر�ــس 
العربي املوحد بزيارة للجزائر من اأجل تو�شيع رقعة 
ال�شــتفادة مــن الفهر�ــس العربــي املوحــد للمكتبات 
اجلامعيــة اجلزائرية، بحيث يتمكن الباحث العربي 

من معرفة الإنتاج الفكري اجلزائري وح�شره. 
فقــد عقد وفــد الفهر�ــس العديد مــن الجتماعات 
لتفعيــل اجلهود وو�شع التدتيبــات الازمة لن�شمام 
العربــي  الفهر�ــس  لع�شويــة  اجلزائريــة  املكتبــات 
املوحد، وزار وفد الفهر�ــس العربي املوحد ق�شم علم 
املكتبات بكلية العلوم الإن�شــانية والعلوم الجتماعية 
يف جامعــة اجلزائــر، حيــث كان يف ا�شــتقبال الوفــد 
عميــد الكليــة الدكتور عبــد املجيد دهــوم، والدكتور 
حا�شــر حممــد الهادئ نائــب العميد ملا بعــد التدرج 
و البحــث العلمــي �شــابقا مبعيــة رئي�ــس ق�شــم علــم 
املكتبات الأ�شــتاذ حممد ال�شــعيد ترفا�ــس والأ�شتاذ 
عبــد اهلل جلــوط الأمــني العــام للكليــة. و بعد تقدمي 
نبذة تاريخية عن الكلية و ق�شم علم املكتبات، تطرق 
احل�شور فى لقائهم اىل درا�شة الإمكانيات املختلفة 
للتعــاون بــني الكلية و الفهر�ــس العربــي خا�شة فيما 
يخ�س الإنتــاج الفكري ال�شادر عن الكلية فى اإطار 
ح�شر الإنتاج العربي و م�شروع املكتبة الرقمية التى 
ينــوي الفهر�ــس العربــي املوحد ال�شــروع فيها. وقدم 
الدكتــور �شالح امل�شــند نظــرة عن الفهر�ــس العربي 
املوحــد و الأع�شــاء املنخرطــني و امل�شــاريع املختلفة 

املربجمة واآخرها املكتبة الفرتا�شية. 

حضر اللقاء الخامس لأليام الدراسية الخاصة بالمكتبات الجزائرية

ندوات ودورات تدريبية  الفهرس يحط رحاله بالجزائر ويعقد 
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كمــا التقــى وفــد الفهر�ــس العربــي املوحــد مبديــر 
ق�شــم علــم املكتبــات وعلــوم التوثيق يف الكليــة، حيث 
متحــور اللقــاء حــول قيــم علــم املكتبــات وتاريخــه و 
الربامــج التعليميــة، ومــا و�شــل اإليــه علــم املكتبــات 
فــى اجلزائــر. وتنــاول الدكتــور �شالح امل�شــند خال 
اللقــاء امل�شــاريع املختلفــة للفهر�ــس العربــي املوحــد 
الــذي ل يتوقــف عند ح�شــر الإنتاج الفهر�ــس العربي 
فى فهر�ــس �شــامل بل يقدم خدمــات اأخرى خمتلفة و 
متنوعــة مــن اإقامــة دورات تدريبية ملوظفــى املكتبات 
الأع�شــاء علــى غــرار مــا الــدورة التــى تقــام باملكتبة 
م�شــاعدات  بتقــدمي  اجلزائــر  جلامعــة  اجلامعيــة 
لأق�شــام علــم املكتبــات حتــى ي�شــتفيد منهــا الطلبــة 
اخلدمــات.  مــن  غرهــا  و  املنقولــة  كالفهر�شــة 
كما زار وفد الفهر�ــس العربي املوحد املركز البحثي 
فــى الإعــام العلمــي والتقنــي، حيث التقــى بالدكتور 
بروق ال�شــعيد، رئي�ــس ق�شــم الإعام العلمي و التقني 

والتوثيق الذي قــدم نبذة تاريخية عن املركز الوطني 
والبحــث  العــايل  التعليــم  ودعــم  تطويــر  فــى  ودوره 
العلمــي، كمــا تطــرق اىل خمتلــف امل�شــاريع اجلاريــة 
التى يقوم بها املركز من فهار�س م�شرتكة، و الفهر�س 
الوطنــي  والفهر�ــس  اجلامعيــة،  للر�شــائل  الوطنــي 
اجلزائــري، وكذلــك املربجمــة كالقوائم ال�شــتنادية 
املختلفــة، و تنظيمــه وت�شــير من�شة النظــام الوطني 
للتوثيــق عــن بعــد. كمــا اطلــع وفــد الفهر�ــس خــال 
الزيارة على الأق�شــام ذات العاقة بالإنتاج الفكري و 
ح�شره كاملركز الوطني للرتقيم الدويل للكتب وق�شم 

البيبليوغرافيا الوطنية وق�شم املخطوطات. 
وح�شر الوفد خال الزيارة افتتاح اللقاء اخلام�ــس 
لاأيام الدرا�شــية اخلا�شة باملكتبات الذي تطرق اإىل 
التكوين املتوا�شل للمكتبيني و اإىل �شيا�شــة الإقتناءات 
علــى �شوء التغرات التى تعرفها اجلامعة اجلزائرية 
مــن حيــث النوعيــة و الكميــة و�شــرورة اإعــادة النظر 
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فــى �شيا�شــة التوثيق للمكتبات، واألقــى الدكتور �شالح 
امل�شند املدير العام للفهر�س العربي املوحد حما�شرة 
بعنوان: “ الفهر�س العربي املوحد يف خدمة املكتبات 
الفهر�ــس  اأهــداف  خالهــا  تنــاول  اجلزائريــة“ 
وم�شــاريعه وخمتلــف الإجنــازات التــى حققهــا منــذ 
تاأ�شي�شــه كما حتدث عن املكتبة الفرتا�شية للفهر�ــس 
العربي، و�شبل التعاون بني الفهر�س العربي و املكتبات 

اجلزائرية. 
املكتبــة  املوحــد  العربــي  الفهر�ــس  وفــد  زار  كمــا 
اجلامعيــة يف جامعــة اجلزائــر، حيــث قــدم رئي�ــس 
ق�شــم الإعام الآيل باملكتبة اجلامعية املهند�ــس �شعد 
طايحــي م�شــروع املكتبــة الفرتا�شية القائــم باملكتبة 
اجلامعيــة و خمتلــف امل�شــاريع الأخــرى واطلــع الوفد 
على عمل ور�شــة ترميم و جتليد الكتب، والتقى الوفد 
خــال زيارتــه رئي�ــس جامعــة اجلزائــر الربوفي�شــور 
الطاهــر حجاج الــذي قدم نبذة تاريخيــة عن جامعة 
اجلزائر و خمتلف املراحل و التطورات التى مرت بها 

منذ تاأ�شي�شها �شنة 1875، م�شرا اإىل اأن مكتبة جامعة 
اجلزائر بادرت بالن�شمام اإىل الفهر�س العربي املوحد 
كع�شــو مبكــر �شــنة 2007 م، وعيا منهــا بالدور املنوط 
بهــا كاأقدم مكتبة جامعية يف العــامل العربي واإفريقيا 
و نظــرا لأهميــة الر�شيــد و ال�شا�شــل املوجــودة بها، 
حيــث تعترب مــن املكتبات الرائدة فــى العامل العربي.

كمــا زار وفــد الفهر�ــس جممع اللغــة العربية والتقى 
ب�شــعادة الدكتــور عزالديــن ميهوبــي اأحــد الداعمــني 
وجهــوده  انطاقتــه  منــذ  املوحــد  العربــي  للفهر�ــس 
البارزة يف الهتمام بالثقافة العربية وحتدث الدكتور 
ميهوبــي عــن اأهميــة وجــود الفهر�ــس العربــي املوحد 
يف اجلزائــر واإقامتــه للــدورات التدريبيــة مل�شــاعدة 
العاملني على النهو�س بقدراتهم العملية وحتدث عن 
اأهمية املكتبة الرقمية وال�شــتفادة من الكنوز العربية 
املوجــودة يف اجلزائــر واأي�شًا يف جممــع اللغة العربية 

وتفعيل دور ال�شراكة بني املجمع والفهر�س.
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ضمن لقاء حول مشروع إنشاء المكتبة الرقمية ودعمها للحراك المعرفي

د. المسند:

المكتبة الرقمية كائن حي
ال يتوقف تطويره وتزويده بالمعلومات
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�صلط �صعادة الدكتور �صالح بن عبد اهلل امل�صند 
مديللر مركللز الفهر�للس العربللي املوحللد ومديللر 
م�صروع املكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد العزيز 
الرقميللة  املكتبللة  م�صللروع  علللى  ال�صللوء  العامللة 
تعميللق  يف  املكتبللة  الإجنللازات  امتللداداً  بو�صفلله 
اأ�ص�للس التوا�صل املعريف العربي الذي ت�صطلع به 
يف اإطللار روؤيتهللا الثقافيللة واحل�صارية ال�صللاملة, 
م�صللريا اإىل اأن اململكة العربية ال�صللعودية متر يف 
مرحلة االنتقال اإىل جمتمع املعرفة حيث اأ�صبح 
االقت�صللاد والتنميللة والتعليللم والثقافللة تعتمللد 

على املعرفة. 
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مفهوم المكتبة الرقمية 

واأ�شــار الدكتــور امل�شــند يف حــوار اأجرته معه ن�شــرة 
حتول التابعة لهيئة الت�شالت واملتخ�ش�شه مب�شروع 
الرقمنــه واملحتــوى العربــي، اإىل اأنــه رغــم اأن هنــاك 
امل�شــتوى املحلــي والإقليمــي  مبــادرات عديــدة علــى 
والعربي للنهو�ــس ب�شناعة املعرفة واأدواتها مواردها 
العربيــة ل  باللغــة  اأن حجــم املعلومــات الرقميــة  اإل 
يزيــد علــى 3 % مــن املعرفــة الكلية املتاحة يف �شــبكة 
الإنرتنــت لذا فاإن اإن�شــاء مكتبة رقميــة عربية تر�شد 
اأماكــن وجــوده وتتيــح  املحتــوى الرقمــي العربــي يف 
للم�شــتفيدين الو�شول اإليه من مكان واحد �شرورة يف 
هــذا الوقت اأكر مــن اأي وقت م�شــى لتعزيز املحتوى 
العربــي الرقمــي واإتاحتــه للم�شــتفيدين. واأ�شــاف اأن 
املكتبــة الرقمية تعد اأحد امل�شــروعات املهمة ل�شــد ما 
ي�شــمى بالفجوة الرقمية لأهمية ما توفره من خدمات 
للباحثني وامل�شتفيدين ولوجود حجم كبر من الرتاث 
علــى هيئة ورقية بحاجة اإىل معاجلة حلفظه واإتاحته 
وتعــد املكتبة الرقمية التي تقع �شمن م�شــروع اخلطة 
الوطنيــة لات�شالت وتقنية املعلومات والتي ت�شــرف 
مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة بتنفيذهــا بتكليف 
كــرمي من معــايل وزير الت�شــالت وتقنيــة املعلومات 
اأحــد اأهــم امل�شــروعات الثقافيــة ال�شــعودية والعربية 

التي يجب عدم التاأخر يف تنفيذها. 
ونــوه مديــر مركــز الفهر�ــس العربي املوحــد مبزايا 
اإن�شــاء املكتبة الرقمية ومنهــا: فتح اآفاق جديدة تعزز 
التعــاون بني مكتبة امللك عبدالعزيز العامة واملكتبات 
يف اململكــة وخارجها بحيث ميكن بنــاء قواعد بيانات 
وامل�شــاركة فيها مما يزيد يف ثراء املوارد الإلكرتونية 
ويح�شــن اخلدمــات، الإفــادة مــن البنيــة ال�شا�شــية 
التــي متلكها مكتبة امللك عبدالعزيــز العامة واملتمثلة 
يف الفهر�ــس العربــي املوحــد ال�شروري لبنــاء املكتبة 
الرقمية العربية، اإبراز امل�شروعات الوطنية ومتكينها 
مــن حتقيــق اأهدافهــا مثــل مو�شــوعة اململكــة العربية 
ال�شــعودية وامل�شــروع الوطني لتجديد ال�شلة بالكتاب 
وم�شــروع مكتبــات املطــارات، واأن تكــون مظلــة عليــا 
وداعمــة لــكل مبــادرات الرقمنــة ال�شــعودية للحد من 
الزدواجيــة وتقليــل التكلفــة، وحتقق اأهــداف خطط 
التنمية يف التحول اإىل جمتمع املعرفة، حتقق اأهداف 
برنامــج التعامــات الإلكرتونيــة احلكومية من خال 
فئــات  جلميــع  حكوميــة  اإلكرتونيــة  خدمــات  تقــدمي 
املجتمــع ويف جميــع املناطــق، حتقــق اأهــداف اخلطة 
الوطنيــة لات�شــالت وتقنيــة املعلومــات يف التحــول 

اإىل جمتمــع معلوماتــي وتوفــر املعلومــات يف جميــع 
انحاء الباد ولكافة �شــرائح املجتمــع، واأن تعمل على 
حتقيــق اهــداف ال�شيا�شــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة 
من خال دعم ن�شــر املحتــوى العلمي العربي واإتاحته 
عرب الإنرتنت وتدعم م�شــروع امللــك عبد اهلل لتطوير 
التعليــم العــام مــن خــال الإ�شــهام يف بنــاء املجتمــع 
املعــريف وتوفــر حمتــوى عربي عــرب الإنرتنــت يحقق 
اهــداف منظومــات التعليــم وبراجمه، وتكــون مبثابة 
خمــزن اأر�شــيفي وطني لأوعية املعلومــات الإلكرتونية 
تدعــم مبــادرات الو�شــول احلــر للمعلومــات بهــدف 
تكويــن جمتمــع املعرفــة الذي تنــادى به »اليون�شــكو«، 
وحتفــز وت�شــاعد املكتبــات التــي لديهــا اأوعية نفي�شــة 

على رقمنة ما لديها واإتاحته عرب الإنرتنت. 
اأهداف املكتبة الرقمية

اأهــداف م�شــروع املكتبــة  وتنــاول الدكتــور امل�شــند 
الرقميــة ومنها: بناء مكتبــة رقمية عربية تغطى اأكرب 
قــدر مــن املقتنيــات الإلكرتونيــة باأ�شــكالها املختلفــة 
)كتــب رقمية، ن�شو�س، �شور، ملفات �شوتية وفيديو، 
ملفات PDF(، واإتاحة املعلومات ليتمكن اأي باحث من 
الو�شول اإىل املحتوى الذي يبحث عنه ب�شــهولة وي�شــر 
�شــواء ب�شــكل مبا�شــر اأم من خال برامج ي�شتخدمها 
خدمــات  وتقــدمي  املحتــوى،  هــذا  مــن  لا�شــتفادة 
معلومــات افرتا�شيــة للباحثــني وامل�شــتفيدين، ون�شــر 
الثقافة املعلوماتية بني اأفراد املجتمع ال�شعودي بكافة 
فئاتــه وطبقاته، وجتميع املحتــوى الرقمي العربي من 
املكتبــات ال�شــعودية ثــم يليهــا املقتنيــات العربيــة يف 
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املكتبــات العربيــة ثــم املقتنيــات العربيــة الفريدة يف 
املكتبات العاملية. 

أبرز االستخدامات والفئات المستفيدة

واأ�شاف مدير م�شــروع املكتبة الرقمية اأنه مع انت�شار 
التعليم العام وتو�شــع التعليم العايل يف اململكة يف عهد 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
- حفظــه اهلل - فهنــاك حاجــة كبــرة اإىل خدمــات 
معلومــات ت�شــمل كافــة مناطــق اململكــة وكافة �شــرائح 
املجتمــع وحيــث اإن التقنيــة ي�شــرت توفــر اخلدمــات 
بتكلفــة معقولة فاإن املكتبة الرقمية هي احلل املنا�شــب 
فا�شــتخدم املكتبــة الرقميــة الفئــات التاليــة: اأ�شــاتذة 
اجلامعــات والباحثــون، طــاب وطالبــات اجلامعــات 
ال�شــعودية )امل�شــتوى اجلامعــي والدرا�شــات العليــا(، 
طــاب وطالبات مراحل التعليم العام، عامة اجلمهور 
املعرفيــة  امل�شــادر  مــن  مهمــا  م�شــدرا  باعتبارهــم 
والثقافيــة، الهيئــات العامــة واخلا�شة كمرجع اأ�شا�ــس 
للبحــث والو�شــول اإىل مــوارد رقميــة عربيــة، املكتبات 
ومراكــز الأبحــاث التي متثــل اأداة مهمة لن�شــر وحفظ 
اإنتاجهــا الفكــري، املوؤ�ش�شــات الأكادمييــة والتعليميــة 
كونهــا اأداة مهمــة يف التعليــم الإلكــرتوين والنا�شــرون 
باعتبارهــم و�شــيلة مهمة للتعريــف باإنتاجهم وترويجه 

اإ�شافة اإىل اآلية حفظ رقمي لهذا النتاج. 
إنجاز المشروع وأبرز المعوقات

وحــول املــدة املتوقعة لإجناز امل�شــروع قــال الدكتور 
امل�شند: اإن املكتبة الرقمية كائن حي ل يتوقف تطويره 

وتزويــده باملعلومات ولكن �شــنعمل على تطويرها على 
الأويل  النمــوذج  وبنــاء  الدرا�شــات  ت�شــمل  مراحــل 
والتطوير املتكامل والت�شــغيل و�شتنتهي املرحلة الأوىل 
يف خــال ثمانية اأ�شــهر مــن الآن بــاإذن اهلل وتوفيقه. 
وفيما يتعلق باأبرز العقبات التي واجهت اإن�شاء املكتبة 
الرقمية نوه الدكتور امل�شــند اأنــه بف�شل اهلل ثم بدعم 
وزارة الت�شــالت وتقنيــة املعلومــات ممثلــة باخلطة 
وبرنامــج  املعلومــات  وتقنيــة  لات�شــالت  الوطنيــة 
التعامــات احلكوميــة الإلكرتونيــة لــن نواجه عقبات 
توؤثــر يف م�شــرة العمــل ولكــن بنــاء املحتــوى الرقمي 
العربــي يحتــاج اإىل جهود كبرة وتعــاون بني املكتبات 
حل�شــره ورقمنته مبعاير عاليــة واإتاحته. وباإذن اهلل 
�شــيكلل العمــل يف هذا امل�شــروع الرائــد بالنجاح. كما 
اأ�شــار اإىل اأن هنــاك اجتاهــًا عامليًا حلفــظ املعلومات 
ب�شيغــة رقميــة وتوفرهــا وتقدمي خدمــات معلومات 
امل�شــتفيدين  �شــرائح  كافــة  اإىل  ت�شــل  افرتا�شيــة 
وفئاتهم فجميع املكتبات الكربى يف العامل مثل مكتبة 
الكوجنر�ــس الأمريكية واملكتبــة الربيطانية ومكتبات 
كربيــات اجلامعــات العاملية مثل هارفارد واأك�شــفورد 
لديهــا م�شــروعات رقمنة وم�شــروعات مكتبات رقمية 
كبــرة تتبنــى بتحول جلــي اإىل تقدمي خدمات ب�شــكل 
جديــد وا�شــتغال لاإمكانات التي توفرهــا الطفرات 
التقنيــة العظيمــة يف �شــبكة الإنرتنت ومــا يرتبط بها 
من تقنيات معلومات وات�شالت كما اأن بع�س الهيئات 
الدوليــة وحمركات البحث لديها م�شــروعات مكتبات 
رقميــة مثــل: املكتبــة الرقميــة العامليــة التــي تن�شــئها 
اليون�شــكو واملكتبــة الرقمية جلوجــل واملكتبة الرقمية 
الأوربيــة وم�شــروع جوتنــربج وغرها من م�شــروعات 
املكتبــات الرقميــة ومبــادرات الرقمنة وهنــاك جهود 
ومبــادرات تبــذل يف املكتبــات العربية لرقمنــة اأوعية 
ولي�شــت  منظمــة  غــر  ولكنهــا  العربيــة  املعلومــات 
متكاملــة مع بع�شها ممــا ي�شعفها ويزيد من تكلفتها. 
واأ�شاف الدكتور امل�شــند بــاأن لدينا يف اململكة العربية 
ال�شــعودية م�شــروعات رقمنــة يف اجلامعــات لرقمنــة 
الر�شائل اجلامعية واإ�شدارات اجلامعات مثل: مكتبة 
امللــك عبداهلل الرقمية يف جامعــة اأم القرى واملر�شد 
الأمنــي يف كلية امللك فهد الأمنية وم�شــروعات رقمنة 
اأخــرى قيــد التنفيــذ يف جامعــة امللك �شــعود وجامعة 
الإمام حممد بن �شــعود الإ�شــامية ومكتبة امللك فهد 
الوطنيــة ومكتبــة امللــك عبدالعزيــز العامــة وحتتــاج 
هذه اجلهود اإىل تن�شــيق وتكامل لن يتحقق اإل بوجود 
مكتبة رقمية على امل�شــتوى الوطني تعمل كم�شلة عليا 

وجهة تن�شيقية. 
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رئيس جامعة الجزائر:

عربية» في سبيل حفظ الهوية المكتبة الرقمية «ذخيرة 
المعرفية وعلينا االستفادة منها نملك الوسائل والحلول 
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رئيس جامعة الجزائر:

عربية» في سبيل حفظ الهوية المكتبة الرقمية «ذخيرة 
المعرفية وعلينا االستفادة منها نملك الوسائل والحلول 

مقدمة:

ثمن �شعادة رئي�س جامعة اجلزائر الدكتور طاهر حجار اخلطوة الرائدة واجلهود املباركة التي 
اأفــرزت م�شــروع الفهر�ــس العربي املوحد، الــذي عده نقلة نوعية يف م�شــار العمــل العربي الثقايف 
امل�شــرتك ومنجزا حيويا له نتائج ملمو�شــة وانعكا�شات مبا�شرة على م�شرة التطور الثقايف لاأمة 
العربية، ونوه �شعادته يف حوار مع “الت�شجيلة“ بال�شراكة الكاملة بني جامعة اجلزائر والفهر�س 
العربي املوحد، لفتا اإىل اأنه �شيتم توفر كل ما هو موجود يف املكتبة ويف املقابل �شيتم ال�شتفادة 
من كل ما هو موجود لدى الفهر�ــس مما �شــيكون له الأثر الكبر يف دعم الطلبة، وحتقيق الفائدة 

امل�شرتكة. فاإىل احلوار:
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بجولللة   املوحللد  العربللي  الفهر�للس  يقللوم 
املكتبللات اجلزائريللة  مللع  العاقللات  لتعزيللز 
كيللف  العربيللة,  املكتبللات  منظومللة  يف  واالنخللراط 
الزيللارة, خا�صللة وان جامعللة اجلزائللر  تللرون هللذه 

�صريك رئي�س يف بناء الفهر�س؟

اأ�شــجع هذه املبــادرة الكرمية لأين �شــخ�شيا  
كنــت منــذ زمــن طويــل اأطالــب مبثــل هــذا 
امل�شروع واأطالب اجلامعات العربية بتوحيد حمتواها 
مــن الكتب، كوين ع�شو يف احتاد اجلامعات العربية، 
وكنــت دائمــا اأحت�شــر عندمــا اأرى الطلبــة العــرب ل 
ي�شــتطيعون الطاع على كنوزنا املعرفية املوجودة يف 
مكتبــات العربية هنا وهنــاك، وي�شطرون اأحيانا اإىل 
ال�شــفر للخارج ليطلعوا على الكتب العربية، وم�شروع 
الفهر�ــس العربــي املوحــد م�شــروع ثقــايف وح�شــاري 
وعلمي يف نف�س الوقت، و�شيعود بالفائدة الكربى على 
الثقافة العربية و�شيكون داعمًا قويًا لطلبتنا يف العامل 
العربــي ولــكل باحث ومثقف يرغــب يف زيادة معارفه 
العلميــة، وهــذا العمــل حتما �شــينجح بف�شــل اهلل ثم 
بال�شــتعدادات املوجودة يف املكتبات العربية وخا�شة 
يف مكتبــة جامعــة اجلزائر التي تعاونت مع الفهر�ــس 

العربي املوحد منذ البداية، ونحن ن�شعى 

جاهديــن اإىل توفــر الكتب الرقمية حتى ي�شــهل على 
الباحثني الو�شول اإليها.

ت�صللت�صيف جامعتكم املوقرة فعاليات الدورة  
التدريبيللة للفهر�للس العربللي املوحللد, فللاإىل 
اأي مللدى �صي�صللهم ذلللك يف رفللع قللدرات العاملني يف 

املكتبات؟

علــم املكتبات علــم يتطور با�شــتمرار ويحتاج  
الطــاع  اإىل  مكتباتنــا  يف  عليــه  القائمــون 
امل�شــتمر علــى كل امل�شــتجدات يف هــذا املجــال وهــذه 
الــدورة التكوينيــة اأو التدريبيــة التي تقــام يف جامعة 
اجلزائر �شــيكون لها الأثر الطيــب لأن هوؤلء املكونني 
واإن كان عددهــم قليل �شــيقومون بتكوين زمائهم اأو 
نقــل ما تعلمــوه لزمائهم مــن تقنيات ومــن مهارات 
خا�شــة يف عمليــة الرقمنــة، ونتمنــى اأن ت�شــتمر هذه 
الــدورات لأنه كما تعرفــون لدينا جامعات كثرة جدًا 
يف كل املحافظــات ويف كل جامعــة مكتبــة وكل مكتبــة 

تود اأن تن�شر ما لديها للم�شتفيدين.

نظللرا اإىل اأهميللة البوابللات االإلكرتونيللة  
التللي  اخلدمللات  اأهللم  اأحللد  باعتبارهللا 
يقدمهللا الفهر�للس العربللي املوحللد, هل 
اأنلله حللان الوقللت الن�صمللام  تللرون 
بوابللات  �صمللن  اجلزائللر  بوابللة 
الفهر�س, اأ�صوة بالبوابات التي 
مت تد�صينها تباعا يف عدة دول 

عربية؟
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معــك حــق فنحــن كــدول عربية ب�شفــة عامة  
يف  واملراجــع  امل�شــادر  قلــة  مــن  ن�شــتكي 
الــدول العربيــة يف خمتلــف العلــوم، لذا جند اأنف�شــنا 
م�شطريــن للجــوء اإىل املكتبــات اأو البوابــات العامليــة 
للتح�شيــل العلمي اأو البحث يف جمالت التكنولوجيا، 
ويف اجلزائر لدينا ما ي�شمى بالنظام الوطني للتوثيق 
والــذي ت�شــرتك فيــه كل اجلامعــات اجلزائرية، لكن 
يظــل الكتاب العربــي يتيما، ومثل هــذه البوابات عند 
اكتمالهــا �شت�شــد هــذا العجز اأو �شــتلبي نوعــًا ما هذا 
اجلانــب، و�شحيــح اأن هناك بع�س املحــاولت لإيجاد 
مكتبــات عربيــة رقميــة ولكــن هــي حتــى الآن ل تفــي 
بالغر�س كما نريد ون�شــبتها ل تتجاوز 1 اأو 2 يف املائة 
مقارنة مع ما هو موجود يف العامل، لذا فاإنني اأ�شــجع 
علــى امل�شي يف فتح هذه البوابات وال�شــتفادة من كل 
مــا هو موجــود يف الدول العربية وعندمــا جتتمع هذه 
املخزونــات يف املكتبــات العربيــة ميكــن اأن تكــون كمًا 

هائًا جدا لتعم بذلك املعرفة.

كيللف تنظرون واأنتم على راأ�للس هللرم تعليمي  
بللني  والتكامللل  التعللاون  اأهميللة  اإىل  كبللري 

الدول العربية خا�صة يف اجلوانب الثقافية؟

ولكنهــا   موجــودة  واأدواتــه  التكامــل  اآليــات 
لاأ�شــف غــر مفعلــة بال�شــكل الــذي يحقــق 
النتائج املن�شــودة، فاإذا نظرنا حولنا لوجدنا املجال�س 
الوزاريــة للرتبيــة والتعليــم التــي تعقــد اللقــاءات تلــو 
البحــوث  ومراكــز  اجلامعــات  روؤ�شــاء  مــع  الأخــرى 
العربيــة، اإل اأن تو�شيــات تلــك اللقــاءات تظــل حــربا 
علــى ورق، بينما لو نفذ ن�شفها فقط اأو ربعها لو�شلنا 
اإىل مــا ن�شبــوا اإليــه من نتائج، ول �شــك باأن امل�شــاألة 
هــذه  تدعــم  �شيا�شــية  اإرادة  اإىل  بحاجــة  مبجملهــا 

التو�شيات وتدخلها يف حيز التنفيذ.

مللا هللو ت�صوركللم الأهميللة امل�صللادر املعرفيللة  
االإطللار  �صمللن  التعليميللة  للعمليللة  كرافللد 

املعريف املجتمعي املفتوح؟

بلداننا العربية لن تتطور اإل بالعلم ومن يقود  
العلــم يقــود الكتاب ويقود الو�شــائل التعليمية 
املختلفة، وبطبيعة احلال ل ميكن اأن تتطور اأي�شًا اأذا 
مل نوفر الو�شائل العلمية جلميع النا�س فهذه الو�شائل 
يف اأهميتهــا حتكي املاء والهواء لــذا يجب اأن تكون يف 
متناول اجلميع، كما اأن ال�شــتثمار احلقيقي يكون يف 
الإن�شان بطبيعة احلال منذ الطفولة بحيث يتم غر�س 

العلــم واملعرفــة والثقافــة يف الن�ــسء مــن خــال هذه 
الو�شائل.

كيللف تقيمون فكرة م�صللروع املكتبللة الرقمية  
العربيللة واإىل اأي مللدى ميكنهللا االإ�صللهام يف 

التحفيز على القراءة؟

يجــب اأن ل نقــول مكتبــة رقميــة عربيــة فقــد  
اإذا  العامليــة  الرقميــة  الآن املكتبــة  اأ�شبحــت 
�شــح التعبر والعربية جزء منها، واإذا اأردنا التحفيز 
لقراءة الكتاب العربي فابد اأن نقدم الكتاب بال�شكل 
املنا�شب للنا�س، وعندما يكون متوفرا رقميًا فهذا اأمر 
ي�شهل على القارئ اقتناوؤه وهناك قراء للكتاب العربي 
لكنهم ل يجدونه، والكتاب لاأ�شف ال�شديد لي�س لديه 
دور ن�شــر كربى توزعه “ورقيا“ ب�شــكل كبر، يف ظل 
�شعوبــة الت�شــويق للكتب بني الــدول العربية، فالكتاب 
الذي يطبع يف ال�شــعودية مثا يحتاج ل�شــنوات لي�شوق 

يف اجلزائر، وهذا اأحد العوائق. 

بحكم اأن املكتبة الرقمية م�صروع رائد يعتمد  
معايللري التكامل بني املجتمعللات العربية, ما 
هللو اأثللر هللذا امل�صللروع باعتقادكللم علللى واقللع اللغللة 

العربية؟
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م�شــروع   العربيــة  الرقميــة  املكتبــة  م�شــروع 
ح�شــاري كبــر ول �شــك اأن لــه تاأثــره الكبر 
على اللغة العربية وحفظها ون�شــر ثقافتها، يف املقابل 
كانت هناك حماولت على م�شتوى اجلامعات العربية 
جلمــع كل مفــردات اللغــة العربيــة وجعلهــا يف كتــب 
وقوامي�ــس ي�شــتفيد منها النا�ــس عرب م�شــروع ي�شــمى 
“الذخــرة العربيــة“ اإل اأنــه وبعــد م�شــي �شــنوات 
طويلة مل ي�شل هذا امل�شــروع اإىل مبتغاه لأن الطريقة 
التي اعتمدت لإجنازه كانت طريقة تقليدية، وبالتايل 
مل تتحقــق الفائدة املرجوة منه، واملكتبة الرقمية هي 
التي �شــتحل هذه امل�شــكلة التي مل ت�شــتطع اجلامعات 
العربيــة اأن تتجاوزهــا علــى مدى �شــنوات رغــم توفر 
اجلانــب املادي واجلانب الب�شــري، وال�شــبب يف ذلك 
اأن املكتبــة الرقميــة ت�شــر وفــق منهجيــة  يعــود اإىل 
التكامــل بــني البوابــات العربيــة عرب رقمنــة املكتبات 
اللغــة  علــى  التاأثــر  �شــيكون  وبالتــايل  واملحتويــات، 
العربيــة اإيجابيــًا جــدا، وهذا بطبيعة احلال �شــيدعم 
التوا�شل بني املوؤ�ش�شــات العلميــة والتعليمية واملعرفية 

والبحثية العربية حتى ت�شل اإىل م�شتوى الأفراد.

ومللاذا عللن اأثللر احلفللاظ علللى اللغللة العربية  
وتعزيللز ثقافتهللا يف جمتمعاتنللا علللى جانللب 

االرتباط بالهوية؟

الرتباط حتما وثيق ما بني اللغة والهوية، فما  
بالــك بلغــة القرن الكــرمي التي تلتــزم الثبات 
احلريف يف املعنى والنطق بعك�ــس اللغات الأخرى التي 
تتغر مع تغر الأزمنة، فقد ا�شــتطاعت اللغة العربية 
عــرب الع�شــور اأن حتافظ على هويتهــا التي هي هوية 
الناطقــني بهــا، اإل اأنها يف املقابل حتتاج اإىل ت�شــجيع 
اأكر لأنها مظلومة يف اأذهان اأبنائنا الذي يظنون اأنها 
ل ت�شلــح للعلــوم، فكل لغات الدنيــا ت�شلح للعلوم، ول 
فــرق بني لغة واأخــرى، اإمنا الذي يجعلهــا ت�شلح اأو ل 
ت�شلــح هو الإن�شــان الذي ي�شــتخدمها، فاللغة اأداة يف 

يد م�شتخدمها.

بللني   ال�صللراكة  حللول  انطباعاتكللم  هللي  مللا 
الفهر�للس العربللي املوحللد وجامعللة اجلزائللر, 

يف ظل ما تزخر به جامعتكم من كنوز معرفية؟

اجلزائــر   جامعــة  بــني  كاملــة  �شــراكة  هــي 
والفهر�ــس العربــي املوحد، و �شــيتم توفر كل 
ما هو موجود يف املكتبة ويف املقابل �شــيتم ال�شــتفادة 
مــن كل مــا هــو موجود لدى الفهر�ــس مما �شــيكون له 
الأثــر الكبر يف دعــم الطلبة، لذا فالفائدة م�شــرتكة 

بيننا.
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يف زيارتــي موخــرًا ملركــز الفهر�ــس العربــي املوحد �شــاهدت مــا كنت انتظــر وارغب 
م�شاهدته يف التنظيم وت�شير العمل فقد كنت دائمًا ما اأحتك بالفهر�س العربي املوحد 
بقراءة الخبار اأو املتابعة الب�شيطة ومل يكن لدي ت�شور كامل عن الأعمال الفنية ولكن 
حر�شــت علــى الإملام اأكر بهذا امل�شــروع ولهذا ال�شــبب امللح ح�شرت للفهر�ــس العربي 
املوحد بعد اأن التقيت برئي�شــه يف الإ�شــكندرية ومن ثم عرفت كيف يعمل هذا امل�شــروع 
اجلليــل وكيــف لــه يف وقــت ق�شر ان يكــون العمــل املعريف ال�شخــم واأزعــم اأن العامل 
العربــي بعــد غيــاب املعلوماتيــة اإل اأنه �شــيجمع �شــتات جمتمعنــا الفكري، لي�شــت لدي 
معلومة ماذا يقدم الحتاد الأوربي حيال مثل هذه امل�شاريع ولكن اأرى اأننا تفوقنا بهذا 
امل�شــروع على العديد من امل�شــروعات الأوربية، واأن هذا امل�شروع بقيمته وقامته م�شروع 

دول ولي�س موؤ�ش�شة ولكن بالفعل حقق النجاح وو�شل اإىل ما ن�شبوا اإليه جميعًا.
وباملنا�شــبة فــان قيــام خطوة املكتبــة الرقمية العربية بــذات الكيفية التــي بني عليها 
الفهر�ــس العربــي املوحد يحقق املعادلة احلقيقية للنجاح ويخلــق فر�شا كبرة للتكامل 
الثقــايف واملعــريف للمحتــوى الرقمــي علــى الإنرتنــت واللغة العربية ون�شــر هــذا النتاج 
الفكــري الكبر عامليًا، ويت�شح ذلك يف حمورين، ب�شفتي اإعامي: اأذكر اأين �شــاهدت 
منــذ اأيــام يف اإحدى القنوات مع �شــاب اأمريكي عمره 17 �شــنة يتحــدث 22  لغة مبا فيها 
العربيــة تابعتــه عندما �شــئل كيــف تعلمتها قــال يف الإنرتنــت بالتوا�شل وال�شــات وهذا 
دليل على كيفيه انت�شــار اللغة، واحلقيقة اأنه �شــرفع م�شــتوى الناطقني باللغة العربية 
واإحيائها عند اأجيالنا القادمة والذي تعي�ــس يف املهجر واأي�شًا �شينت�شــر متكني املعرفة 

يف اللغة العربية.
وب�شفتــي مديــر النا�شــرين العرب، اأظنه �شــيعلي كثــرًا يف �شناعة الن�شــر يف العامل 
العربي فكما هو معلوم اأن النا�شــرين العرب )التقليديني( ينظرون دائمًا اإىل الرقمنة 
علــى اأنهــا اأخطــار وحتديــات حتــدث يف �شناعــة الن�شــر العربية اأمــا اأنا فــاأرى اأن هذه 
الأخطــار والتحديــات هــي يف حقيقتهــا فر�ــس حقيقيــة ينبغي علــى النا�شــرين العرب 
ال�شــتفادة منهــا بتطويــر اأدوات واآليــات �شناعــة الن�شــرة العربية التقليديــة والدخول 
بقــوة وجراأة اإىل جمتمــع املعلوماتية القائمة على الرقمنة وبالتايل فاإن املكتبة الرقمية 
العربيــة هي انطاقة جديدة موؤثرة �شــتدفع ب�شناعة الن�شــر العربيــة والثقافة العربية 

خطوات كبرة جدًا اإىل الأمام. 

المكتبة الرقمية خطوة كبيرة لألمام

اأ. اأ�صرف البلقيني 
مدير احتاد النا�صرين العرب



42

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

ru
c.

o
rg

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
.a

ru
c.

or
g

د. طارق بن اإبراهيم ال�صلّيل*

لعبــت ثــورة تقنيــات املعلومــات و�شــبكات الت�شــال 
جميــع  يف  كثــرة  تغيــرات  اإحــداث  يف  كبــرًا  دورًا 
املجالت ل�شــيما يف جمال املكتبات واملعلومات. فكان 
من ال�شعوبة مبكان التحكم وال�شــيطرة يف املعلومات 
مــن متطلبــات  اأ�شبحــت  التــي  بال�شــرعة  وتوفرهــا 
و�شــمات هذا الع�شر التقني )ع�شــر املعلومات(؛ ما 
جعــل مــن ال�شــرورة، ا�شــتفادة املكتبــات وموؤ�ش�شــات 
املعلومــات مــن هــذا التحــول اإىل البيئــة الرقميــة يف 
جميــع عملياتهــا واإجراءاتها الفنيــة؛ لت�شبح مكتبات 
امل�شــتفيدين  احتياجــات  تلبــي  رقميــة  وموؤ�ش�شــات 
احلاليــة وامل�شــتقبلية مبــا يتواكب مع ع�شر ال�شــرعة 

واملعلومات.
ولت�شــليط ال�شوء على ذلك �شيغطي العر�س املحاور 

التالية باإيجاز:
مفهوم املكتبات الرقمية واإ�شكالية امل�شطلح.

مزايا وخ�شائ�س املكتبات الرقمية.

وظائف املكتبات الرقمية. 
جمموعات املكتبات الرقمية.
احتياجات املكتبات الرقمية.
م�شكات املكتبات الرقمية. 

والعربيــة يف  الدوليــة  واجلهــود  امل�شــروعات  اأبــرز 
جمال املكتبات الرقمية.

المكتبة الرقمية العربية: مشروع عربي طموح 
مفهوم وإشكالية المصطلح

يعــد م�شطلــح املكتبــات الرقمية مــن امل�شطلحات 
م�شــت،  عقــود  عــدة  منــذ  ا�شــتخدامها  مت  التــي 
حيــث كان مثــارًا للجــدل والنقا�ــس، فهــو مــن ناحيــة 
ي�شــتخدم للدللــة علــى مفاهيــم وت�شــورات متعددة، 
ومــن ناحيــة اأخرى يعرب عــن هذا النوع مــن املكتبات 
مب�شطلحــات مرتادفــة. ويف املقابــل جنــد مــن يفرق 
بــني تلــك امل�شطلحــات فــرى اأن لــكل منهــا دللتــه 

المكتبة الرقمية العربية..
مشروع عربي طموح..
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ومــن هــذه امل�شطلحات املكتبــات الرقميــة، املكتبات 
الإلكرتونية، املكتبات الفرتا�شية، املكتبات املهيربة. 
وقــد يعــزى هــذا الإ�شــكال اإىل عــدم ال�شــتقرار على 
م�شطلــح واحــد اإىل: حداثة هــذا امل�شطلح، وتزامن 
ظهــوره مع ظهور �شــبكة الإنرتنت؛ مــا جعل الكثرين 
يعتربونهــا هــي املكتبة الرقميــة، واأنه مو�شــع اهتمام 
الكثــر مــن الباحثــني يف جمــالت خمتلفــة، مــا اأدى 
اإىل اختــاف وجهــات النظــر يف هــذا املجــال. فمثا 
جند اأن املتخ�ش�شني يف جمال علوم احلا�شــب الآيل 
واملعلومات يرون اأن هذا امل�شطلح يتاألف من جمموعة 
من التقنيات ذات العاقة بت�شميم قواعد البيانات و 
بناء ال�شــبكات ونظم الت�شال و ا�شرتجاع املعلومات، 
املكتبــات  جمــال  يف  املتخ�ش�شــون  يــرى  حــني  يف 
ودرا�شــات املعلومــات اأنــه امتــداد حديــث للمكتبــات 

التقليدية من حيث الوظائف واخلدمات. )1(
وهنــاك مــن ي�شف املكتبــة الرقمية باأنهــا تتمثل يف 
قواعــد املعلومــات التي توفرهــا املكتبات وموؤ�ش�شــات 
املعلومــات  قاعــدة  مثــل  العاقــة،  ذات  املعلومــات 

 ،Proquest اأو قاعدة بروكوي�شــت Edusearch الرتبويــة
ويف املقابــل يظــن كثــر مــن امل�شــتخدمني اأن �شــبكة 
الإنرتنــت اأو بع�ــس املواقــع املعلوماتيــة علــى ال�شــبكة 
عبــارة عــن مكتبــات رقميــة. ي�شــاف اإىل ذلــك اأننــا 
ناحظ تداخًا لهذا امل�شطلح مع م�شطلحات حديثة 
اأخرى قريبه منه ، ومن ال�شعوبة الف�شل بينها ب�شكل 
وا�شح، ومن تلك امل�شطلحات: املكتبات الإلكرتونية، 
املكتبات الفرتا�شية، املكتبات املهيربة، املكتبات با 
جدران، مكتبات امل�شتقبل، املكتبات الذكية، ومكتبات 
با اأوراق، واملكتبات املتكاملة )املركبة(. وهناك من 
املتخ�ش�شني ي�شــتخدمها كم�شطلحــات مرتادفة، ل 
�شــيما امل�شطلحــات الثاثة الأوىل. ويف هذا ال�شــياق 
ي�شــر ح�شــمت قا�شــم اإىل وجــود فــروق بــني بع�ــس 
هــذه امل�شطلحات. حيــث يرى اأن م�شطلــح املكتبات 
الإلكرتونيــة هو م�شطلح اأو�شــع من حيــث الدللة من 
م�شطلــح املكتبــات الرقميــة. فاملكتبــات الإلكرتونيــة 
ت�شــتمل على جمموعة من امل�شادر الإلكرتونية �شــواء 
كانت يف �شــكل اأ�شــرطة اأو اقرا�س �شوتية اأو مرئية اأو 
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يف �شكل م�شادر معلوماتية رقمية متوافرة على �شبكة 
الإنرتنــت. بينما تقت�شر املكتبــات الرقمية فقط على 
مــا هــو متــاح مــن ن�شو�ــس اأو م�شــادر معلوماتية يف 
ال�شــكل الرقمــي. وعادة يخ�ش�ــس للمكتبات الرقمية 
والإلكرتونيــة مــكان معني، اأمــا املكتبــات الفرتا�شية 
فلي�ــس لها وجود مادي حم�شو�س ك�شــابقتها واإمنا هي 
مكتبــات تعتمــد يف وجودهــا علــى العــامل الفرتا�شي 

)Server. )2 ب�شكل اأ�شا�شي على حا�شب خادم
وميكــن تلخي�ــس الفــروق بــني هــذه امل�شطلحــات 

مبا يلي:
املكتبــات الرقمية: هــي املكتبات التي لها مكان على 
اأر�ــس الواقـــع ويكــون حمتواها رقميــًا ول حتتوي على 
م�شــادر ورقيــة �شــواء كانــت متاحــة اأم غــر متاحــة 
علــى اخلــط املبا�شــر. فالرقمية هي �شفــه تطلق على 

املحتوى و�شناعته و�شبطه.
ت�شــمل  فهــي  معنــى  اأ�شــمل  الإلكرتونيــة:  املكتبــات 
جميــع اأنــواع املكتبات التي ت�شــتخدم الآلية يف تو�شيل 
لديهــا  كانــت  �شــواء  اخلدمــات  وتقــدمي  املعلومــات 

م�شادر تقليدية بجانب الإلكرتونية اأم ل. 
املكتبــات الفرتا�شيــة: هــي املكتبــة التــي لي�ــس لها 
مكان على اأر�س الواقع و بالتايل فاإن جميع مقتنياتها 

اإلكرتونية.
نشأة وتعريف المصطلح:

عنــد احلديث عن م�شطلــح املكتبات الرقمية، فاإنه 
من ال�شرورة مبكان الإ�شارة اإىل املكتبات الإلكرتونية 
والفرتا�شيــة على اعتبار اأنها مــن اأكر امل�شطلحات 
ا�شــتخداما مــن قبــل املتخ�ش�شــني. ويعــد م�شطلــح 
املكتبات الإلكرتونية هو الأقدم يف الظهور حيث ظهر 
يف عــام 1971م. ويليه م�شطلــح املكتبات الفرتا�شية 
التي ظهرت يف عام 1981م ثم اختفت وعاودت الظهور 
مرة اأخــرى تزامنًا مع م�شطلــح املكتبات الرقمية يف 
عام 1991م. اأما يف العامل العربي فلم يظهر م�شطلح 
املكتبات الرقمية اإل يف عام 1994م، وبداأ الهتمام به 

يف اأواخر الت�شعينيات من القرن الع�شرين
 ومع ذلك جنــد اأن م�شطلح املكتبات الرقمية رغم 
اأنــه هو الأحــدث اإل اأنــه الأكر ا�شــتخداما يف الإنتاج 

الفكري املن�شور. انظر اجلدول )1( 
 
حجم ال�شتخدمفرتة ال�شتخدام امل�شطلح م
86 عنوانًا2013-1995املكتبات الرقمية1

62 عنوانًا2013-1978املكتبات الإلكرتونية2

14 عنوانًا2013-1992 املكتبات الفرتا�شية3

اجلدول ) 1 (
اإذن يت�شح من ذلك اأن م�شطلحي املكتبات الرقمية 
واملكتبــات الإلكرتونيــة همــا الأكــر ا�شــتخدامًا وقــد 
ي�شتخدمهما البع�س تبادليًا مثل دليل الإنتاج الفكري 
العربــي يف املكتبــات واملعلومــات حيــث و�شــع راأ�ــس 
مو�شــوع واحــد للمكتبــات الإلكرتونيــة والرقمية معًا. 
وكذلــك قائمة روؤو�ــس املو�شوعات ملكتبة الكوجنر�ــس 
التــي و�شعت راأ�ــس مو�شوع املكتبــات الرقمية بدًل مع 
الإلكرتونيــة والفرتا�شية. كمــا اأن م�شطلح املكتبات 
الرقميــة يعد اأي�شا الأكر ا�شــتخداما مــن واقع نتائج 
البحث امل�شــرتجعة على �شــبكة الإنرتنــت، حيث بلغت 
الإلكرتونيــة  للمكتبــات   27000 مقابــل  مــرة   75.700

علــى  دليــل  وهــذا  الفرتا�شيــة*.  للمكتبــات  و8610 
ن�شــج هــذا امل�شطلــح لــدى املتخ�ش�شــني واملهتمــني 

باملحتوى الرقمي. 
تعريفات المكتبة الرقمية:

هناك العديد من التعريفات للمكتبات الرقمية التي 
مت تناولها يف النتاج الفكري والتي منها ما يلي:

d-واخت�شارهــا  ،digital libraryالرقميــة 1.املكتبــة 

lib، هــي جمموعــة مــن مــواد املعلومــات الإلكرتونيــة 

 ،serverاملتاحــة على خــادم املكتبة digital اأو الرقميــة
وميكــن الو�شول اإليها من خال �شــبكة حملية اأو عرب 

ال�شبكة العنكبوتية. )3(
2. ويــرى اآرمــز اأن التعريــف غــر الر�شــمي للمكتبة 

الرقميــة، هــو اأنهــا جمموعــة منظمة مــن املعلومات، 
ت�شحبهــا بع�ــس اخلدمــات، حيــث تكــون املعلومــات 
خمزنة يف اأ�شكال رقمية ومتاحة عرب اإحدى ال�شبكات. 
واإن العن�شــر احلا�شــم يف التعريف هــو اأنها معلومات 
منظمــة. ذلــك اأن تيار من البيانات يتم اإر�شــالها اإىل 
الأر�ــس من اأي قمر �شناعــي ل ميكن اأن نعده مكتبة، 
اإل نف�ــس هــذه البيانات، عندما يتــم تنظيمها ب�شورة 

منهجية، ت�شبح مكتبة رقمية. )4(
3. وو�شع عماد عي�شــى تعريفا يف كتابه بعد ما جمع 

اأكــر مــن 21 تعريفــًا اأو�شح اأوجه الت�شــابه فيما بينها 
وخل�ــس اإىل التعريــف التــايل: هــي تلك املكتبــة التي 
تتوجــه �شيا�شــتها نحــو زيــادة ر�شيدها مــن امل�شادر 
اأم  اأ�شــَا يف �شــكل رقمــي  الرقميــة، �شــواء املنتجــة 
التــي مت حتويلهــا اإىل ال�شــكل الرقمــي )املرقمنــة(، 
وتنظيمهــا  ببليوجرافيــا  �شبطهــا  عمليــات  وتتــم 
و�شيانتهــا با�شــتخدام نظام اآيل متكامل، �شــواء على 
م�شــتوى بدائل الوثائق )امليتاداتا( اأم الوثائق نف�شــها 
)املحتــوى(، ويتاح الولوج اإىل م�شــتودعاتها الداخلية 
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واخلارجيــة وال�شــتفادة مــن خدماتهــا املختلفــة عن 
طريق �شــبكة حا�شــبات، �شواء كانت حملية اأم مو�شعة 

اأم عرب �شبكة الإنرتنت. )5(
وبنــاء على ذلك ف�شــبكة الإنرتنــت واملواقع الثقافية 
ومــا حتملــه مــن معلومات لي�شــت مكتبة رقميــة، فهي 
تختلف عنها من حيث طبيعة املعلومات التي حتتويها، 

والتنظيم والإجراءات الفنية.
العوامل المؤثرة في ظهور المكتبات الرقمية:

اإن النفجــار املعلوماتــي ال�شخــم و الزيادة املطردة 
يف الإنتــاج الفكــري باأ�شــكاله املتعددة جعــل املكتبات 
اأمــام حتــٍد كبــر حلفــظ ومعاجلــة وتنظيــم واإتاحــة 
وفقــا  املطلــوب  بال�شــكل  وم�شادرهــا  املعلومــات 
اإمكانيتهــا التقليديــة، التــي ل تتواكب مــع الجتاهات 
احلديثة ومتطلبات الع�شر التقني، وتلبية احتياجات 
امل�شــتفيدين يف احل�شــول علــى املعلومــات يف الوقــت 
واملــكان املنا�شــب. عاوة على وجــود بع�س املحفزات 
الرئي�شــة التــي اأ�شــهمت يف ظهــور وانت�شــار املكتبــات 

الرقمية، ومن اأهمها:
تقنيــات الن�شــر الإلكــرتوين، التــي �شــمحت بتوزيــع 
املعلومــات ون�شــرها بكلفــة ب�شــيطة، واإتاحــة م�شادر 
�شــكلها  يف  متاحــة  تكــن  ملــن  املعلومــات  مــن  كثــر 

التقليدي املطبوع.
مــن  الكثــر  لــدى  الإنرتنــت  اأ�شبحــت  الإنرتنــت: 
املتخ�ش�شــني امل�شــدر الأول للمعلومــات، واأداه فعالة 
لتوفــر املعلومــات ملــا تتمتــع بــه مــن ثــروة هائلــة من 
املعلومــات وامل�شــادر، كمــا اأ�شــهمت ب�شــكل كبــر يف 
تنــوع اخلدمــات املعلوماتيــة التــي تقدمهــا املكتبــات 
باعتمادهــا علــى حمــركات بحثية والأدلــة مو�شوعية 

متقدمة.
اخل�شائ�ــس الفنية للتطبيقــات الرقمية، حيث كان 
لهــا تاأثــر اإيجابــي يف طبيعــة التعامــل والأداء لــدى 
الأفــراد واملوؤ�ش�شــات الثقافيــة، فاأ�شبحــت املعلومات 
يف �شــكلها الرقمي مطلبًا مهمــًا لدى كثر من جمهور 
امل�شــتفيدين، خ�شو�شــا جيــل ال�شــباب الــذي يف�شــل 
التعامــل مــع املعلومــات يف �شــكلها الرقمــي اأكــر من 
احل�شول عليها ب�شكل التقليدي. وذلك ل�شهولة تداول 
املعلومات من امل�شــتفيدين دون احلاجــة اإىل النتقال 

واملرور على �شل�شلة من الإجراءات الروتينية. 
التطورات احلديثة يف جمال تقنيات احلا�شب الآيل 

و �شبكات املعلومات، وظهور امل�شتودعات الرقمية.
مزايا المكتبات الرقمية:

اخل�شائ�ــس  مــن  جمموعــة  الرقميــة  للمكتبــات 
املكتبــات  مــن  غرهــا  عــن  متيزهــا  التــي  املتعــددة 

التقليدية، حيث تتميز من:
الجانب االقتصادي بـ:

قلة تكاليفها وتوفر الأموال بعد الإن�شاء.. “
توفر حيز من املكان حيث اإنها ل حتتاج اإىل مباٍن . “

كبرة.
امل�شــاركة يف م�شادر املعلومات، خ�شو�شًا النادرة . “

منها وقليلة ال�شتخدام.
اإمكانيــة ا�شــتخدام امل�شــادر ذاتها مــن قبل عدد . “

كبر من امل�شتفيدين يف نف�س الوقت. 
املحافظة على م�شادر املعلومات من التلف.. “

ومن الجانب الخدمي بـ:

الإتاحــة والتوفــر الدائــم للم�شــتفيدين على مدار . “
ال�شاعة.

نقل املكتبة اإىل امل�شــتفيدين عرب اإتاحة م�شادرها . “
وجمموعاتهــا للم�شــتفيدين يف اأماكــن تواجدهــم 

بدل من ح�شورهم لها.
توفر م�شادر معلومات متنوعة.. “
�شــرعة ن�شــر املعلومــات وتقلي�س الفــرتة الزمنية . “

من املوؤلف اإىل القارئ.
ال�شيطرة على املعلومات و�شهولة حتديثها.. “
ا�شــتغال طاقات احلا�شــب الهائلة يف البحث عن . “

املعلومات وا�شرتجاعها.
ومن الناحية التعليمية:

بــني . “ واملهنــي  العلمــي  التوا�شــل  م�شــتوى  زيــادة 
مــن  ديناميكــي  ب�شــكل  والباحثــني  املتخ�ش�شــني 
منتديــات  مــع  والأفــكار  الر�شــائل  تبــادل  خــال 

احلوار والنقا�س.
للقــارئ . “ ت�شــمح  بحيــث  الآخريــن  مــع  التفاعــل 

م�شــاهدة تعليقــات القراء الآخرين للكتاب نف�شــه 
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وم�شاهدة تقييمهم له واأحيانا الدخول يف مناق�شة 
مبا�شرة معهم.

تفيــد املكتبــات الرقميــة يف رقمنــة املحا�شــرات . “
والنــدوات العلميــة لأ�شــاتذة اجلامعــات واأتاحتها 

لا�شتخدام عن طريق مواقعها على الإنرتنت.
التعليــم . “ وم�شــادر  اأ�شــلوب  دعــم  يف  ت�شــهم 

واإعــداد  املناهــج  بتوفــر  وذلــك  بعــد  عــن 
التعليــم  واملوؤ�ش�شــات  اجلامعــات  حــول  الأدلــة 
بعــد  عــن  التعليــم  اإمكانيــة  تتيــح  التــي  العــايل 
متنحهــا. التــي  وال�شــهادات  والتخ�ش�شــات 

اجلامعــات . “ يف  دور  تــوؤدي  الرقميــة  املكتبــات  اأن 
املفتوحة بتوفر الوحدات التدري�شية فيها للطلبة.

ومن ناحية اخل�شو�شية بـ:
اأنهــا حتافــظ علــى خ�شو�شيــة املجتمــع، فلــم يعــد 
هنــاك حاجــة لتحديــد اأيــام للرجــال واأيــام للن�شــاء، 

وازدواجية الأعمال وغرها من الأمور.
ت�شــهم املكتبــات الرقميــة يف ن�شــر املعرفــة ل�شــيما 
تلــك التــي تتاح علــى الإنرتنــت على خــاف املكتبات 
التقليديــة التي ل تتنا�شــب مع حجم ال�شــكان، اإ�شافة 
املناطــق  جلميــع  و�شــموليتها  انت�شــارها  �شعــف  اإىل 

واملدن واملحافظات.
وظائف المكتبات الرقمية:

تاأثــرت املكتبــات كغرها مــن املوؤ�ش�شــات املجتمعية 
الأخــرى بالتغــرات التقنيــة و دور التحــول يف منــط 
الوظائف الأ�شا�شــية التي توؤديها املكتبات من ال�شــكل 
مــن  بغرهــا  اأ�شــوة  وذلــك  الرقمــي،  اإىل  التقليــدي 
املوؤ�ش�شــات املجتمعية ب�شكل عام اإل اأن هذا التاأثر مل 
يتغر يف طرق جمع وتنظيم واإتاحة املعلومات. وميكن 

اأن نلخ�س وظائف املكتبات الرقمية فيما يلي:
اإدارة النظــم: وهــي من اأهــم الوظائــف التي تقوم “ 

بهــا املكتبات الرقمية، حيــث ترتكز مهام القائمني 
عليهــا يف التحكم بالأجهزة والربامج املكونة لنظم 
املكتبــات الرقمية مــع املحافظة عليهــا، و �شيانتها 
وحمايــة امللفــات والبيانــات املدرجة �شمــن لإدارة 

قواعد البيانات لنظم قواعد املعلومات. 
تنميــة املجموعــات: تعتمــد املكتبــات الرقميــة يف “ 

تنمية جمموعتها على ثاثة عنا�شر: 
1.الختيــار Selection: تتــم عمليــة الختيــار وفقــا 

لقواعــد واأ�ش�ــس واأطــر حمــددة تبعــا لاأهــداف التي 
اأبــرز  ومــن  الرقميــة.  املكتبــات  اأجلهــا  مــن  اأن�شــئت 
هــذه القواعد: املجــال املو�شوعي مل�شــدر املعلومات، 
الرقمــي،  املعلوماتــي  للم�شــدر  الفنيــة  املوا�شفــات 

التكلفــة املاديــة مل�شــدر املعلومــات عن طريــق اقتناء 
امل�شــدر اأو ال�شــرتاك فيــه، وتراخي�ــس ال�شــتخدام 

مل�شدر املعلومات الرقمية. 
القتنــاء Ownership: اإن مفهــوم تنميــة املجموعات 
يف املكتبــات الرقميــة تاأثر ب�شــكل كبــر بالتحولت يف 
جمــال تقنية املكتبات واملعلومــات. حيث مل تعد تركز 
علــى اقتنــاء جميــع امل�شادر ثــم اإتاحتهــا، واإمنا تغر 
املفهــوم حيــث بــداأت تلجــاأ اإىل مبــداأ اإتاحــة الو�شول 
يــاأت  التحــول مل  فهــذا   .Access املعلومــات  مل�شــادر 
يف يــوم وليلة حيث �شــبق ذلــك اإ�شــارات حقيقية عرب 
اإتاحة الفهار�ــس على اخلط املبا�شر، وتقدمي خدمات 
قواعــد املعلومات، وكذلــك الإنرتنت ودورها يف اإتاحة 
هذه امل�شادر وفقا لجتاهات امل�شــتفيدين املو�شوعية 
ا�شــتخدام  طريــق  عــن  ال�شــخ�شية  واهتماماتهــم 

الروابط URL للو�شول للمعلومات. )6(
الرقمنــة Digitization: وهــي عملية تتبعهــا املكتبات 
اإىل  التقليــدي  ال�شــكل  مــن  م�شادرهــا  حتويــل  يف 
ال�شــكل الرقمي مبني على نظم احلفــظ الإلكرتونية. 
وذلــك بهدف توفر قدر كبر مــن م�شادر املعلومات 
للم�شــتفيدين، كمــا اأن هــذه العمليــة ت�شــهم يف حفظ 
امل�شــادر من ال�شيــاع واإتاحتها جلمهور وا�شــع خارج 
نطاق جدران املكتبات من خال مواقعها الإلكرتونية 

على �شبكة الإنرتنت. 
تنظيــم  اإجــراءات  تختلــف  مل  املعلومــات:  تنظيــم 
املعلومــات يف املكتبــات الرقميــة عما هــو عليه احلال 
يف املكتبــات التقليديــة، واإمنــا اختلفــت طبيعــة ونــوع 
املجموعــات التــي حتر�ــس املكتبــات علــى اقتنائهــا. 
فوفق اأ�شلوب املكتبات التقليدية حتر�س املكتبات على 
اقتناء م�شــادر املعلومات الورقية وتنظيمها وحفظها 
على الرفوف، بينما يف البيئة الرقمية ت�شعى املكتبات 
املرقمنــة  امل�شــادر  مــن  جمموعاتهــا  تنظيــم  اإىل 
والرقميــة يف الأ�شل علــى مكانز وم�شــتودعات رقمية 
متاحة خارج احلدود اجلغرافية على �شبكة الإنرتنت.
ويتــم تنظيم املعلومات وفق الطــرق املتعارف عليها 
قدميــا وحديثــًا بالت�شنيــف والفهر�شــة والتك�شــيف، 
با�شــتخدام  التبويــب  طرائــق  ا�شــتخدام  يتــم  حيــث 
قائمــة روؤو�ــس املو�شوعــات واملكانــز. اأمــا التك�شــيف 
فيتم تك�شــيف كامل الن�شو�س اآلّيــا ملقالت الدوريات 
بوا�شــطة برجميــات حمــرك البحــث، اأمــا بالن�شــبة 
لاأ�شــكال الأخرى مثل ال�شور املتحركة، الت�شجيات 
ال�شوتية واخلرائط والر�شوم؛ فا يتم تك�شيفها لعدم 
احتوائهــا علــى الن�س؛ لذلك فاإنه يعــد بدائل و�شفية 
مل�شــادر املعلومــات بوا�شــطة معايــر امليتاداتــا لتلــك 
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الأوعيــة وكذلــك مواقــع الإنرتنت فيتم تك�شــفيها عن 
طريــق امليتاداتا. وهــي عبارة عن البيانــات الو�شفية 
اأحــد  با�شــتخدام  املعلومــات،  مل�شــادر  واملو�شوعيــة 
Dub- رمعيارهــا ولعــل مــن اأ�شــهرها معيــار دبلــن كــو
lin Core(( انظــر ال�شــكل )1( الــذي يتميــز ب�شــهولة 

املعلومــات  م�شــادر  من�شــئي  قبــل  مــن  ا�شــتخدامه 
اأنف�شهم وب�شهرته خارج نطاق املكتبني.

ال�شكل )1(
امليتاداتا

 

- البحث وال�شرتجاع: هي واجهة املكتبات الرقمية 
التــي يتم الإفادة منها من قبل امل�شــتفيدين بوا�شــطة 
الت�شفح والبحث وال�شــرتجاع وا�شتعرا�س حمتويات 
املكتبــات الرقميــة، عــن طريــق الأدلــة املو�شوعية اأو 
حمــركات البحــث التقليديــة والذكيــة )Wiki( النظر 
ال�شــرعة  فائقــة  ب�شــورة  تعمــل  التــي   ،)2( ال�شــكل 
معتمد على برجميات تقوم بجمع املعلومات و�شبطها 
وحتليلها من خال اأجهزة احلا�شوب التي حمل عليها 

الوكيل الذكي للبحث على الإنرتنت. 

ال�صكل )2(
وظائف املكتبات الرقمية(

التزويد واالختبار

التنظيم

التك�صيف واالختزان

امل�صتودع

البحث واال�صرتجاع

امل�صتخدم

جمموعات املكتبات الرقمية:
كما متت الإ�شــارة اإليه �شابقا فاإن هناك �شكلني من 

املواد التي تقتنيها املكتبات الرقمية: 
مــواد مت حتويلهــا اإىل ال�شــكل الرقمــي مــن داخــل 
املكتبــات اأو عــن طريق �شــركات متخ�ش�شــة يف هذا 

ال�شاأن.
مواد رقمية في األصل.

وميكن تق�شــيم هــذه املــواد اإىل اأربعة اأق�شــام، ولعل 
من اأ�شهرها ما كان وفقا املحتوى املعلوماتي اأو اأ�شكال 

امللفات انظر ال�شكل )2(. 
التكلفــة: ميكن احل�شول على مواد املكتبات ب�شــكل 
جماين اأو بال�شــرتاك اأو ال�شــراء ح�شــب ال�شتخدام، 

وحتميل الت�شجيات اأو طباعتها وعر�شها.
املحتوى املعلوماتي: قد يكون يف �شــكل بيانات رقمية 

اأو ن�شو�س اأو �شور اأو برامج وو�شائط متعددة.
الإتاحة: ميكن اإتاحة هذه املواد الرقمية للم�شــتفيد 
مــن خال �شــبكة معلوماتيــة اأو عرب و�شــائط اختزال 

اأقرا�س، وخوادم داخلية وخارجية.
�شــكل امللــف: قــد تكــون املــواد الرقميــة خمزنــة يف 
�شــكل  يف  ـــو  جغرافيــة  نظــم  اأو  معلومــات،  قواعــد 

ن�شو�س، �شور، فيديو...اإلخ.
ال�شكل )3(

تق�شيم املكتبات الرقمية

�شكل امللفالإتاحةاملحتوىالتكلفة

قواعد بيانات�شبكيةبيانات رقميةجمانية
نظم جغرافيةو�شائط اختزانن�شيةا�شرتاك

�شور�شراء

خلية
دا

جية
خار

�شور
�شوتبرجمياتح�شب ا�شتخدام

فيديوو�شائط متعددة
و�شائط متعددةعدد الت�شجيات

جداول اإلكرتونيةحتميل
الطباعة
ن�شيهالعر�س

ويطلــق على هذه املواد الرقمية ا�شــم كيانات رقمية 
 ،)3( ال�شــكل  يف  مو�شــح  هــو  كمــا   ،Digital Objects

ويتم تخزينها يف �شــكل م�شــتودعات Repositories تعد 
مبثابة اأرفف الكتب يف املكتبات الرقمية. وتتاألف هذه 
الكيانات الرقمية من املحتوى ومعلومات مرتبطة بها 

املحتوى، وهي امليتاديتا )البيانات اخللفية(
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م�شتودع
ال�شـكل)4(

كيانات رقمية

�شور�شوتن�شية
مواد

مواد
وو�شف
املحتوى

احتياجات المكتبات الرقمية:

هنــاك جمموعة من املتطلبات الازمــة التي ينبغي 
توفرها لنجاح املكتبات الرقمية. ولعل من اأهمها:

1. الحتياجــات املاليــة: وهــي مــن اأهــم املتطلبات، 

حيث ت�شاعد على تنفيذ امل�شروعات وت�شغيلها.
2.الحتياجــات التقنيــة املت�شلــة بتوفــر الأجهــزة 

احلا�شوبية وو�شائل الت�شالت املعلوماتية اأ�شافةاإىل 
اأجهزه خا�شة بتحويل مواد املعلومات من تقليدية اإىل 

رقمية.
علــى  يتوجــب  حيــث  القانونيــة:  الحتياجــات   .3

املكتبــة عند حتويل املــواد الن�شية من تقارير وبحوث 
ومقالت...وغرهــا اإىل اأ�شــكال ميكــن قراءتهــا اآليــا 
احل�شــول علــى اأذن خا�ــس مــن �شاحب احلــق عمًا 

بقوانني حقوق الطبع واحلماية الفكرية.
4. الحتياجــات الب�شــرية: من خــال توفر عنا�شر 

ب�شــرية فنية موؤهلة وقادرة علــى التعامل مع الأجهزة 
التقنية احلديثة يف وجهيها املادي والفكري.

5.الحتياجات ال�شبكية: من خال عمل ربط �شبكي 

لربــط الداخلــي )النرتانــت( اأو ربــط خارجــي على 
اخلط املبا�شر)الإنرتنت(.

مشكالت المكتبات الرقمية:

هناك جمموعة من امل�شــكات املختلفة التي تواجها 
املكتبــات الرقمية خــال عمليــات الت�شــغيل والتنفيذ 
اأبرزهــا  الرقميــة، ولعــل مــن  وال�شيانــة ملحتوياتهــا 

ما يلي:
- امل�شــكات التقنيــة املتمثلــة يف: تقــادم التقنيــة، 
ق�شر عمر الوثائق الرقمية، لذلك يجب اأن يعاد ن�شخ 
البيانــات على و�شــائط جديد ب�شــكل دوري، وم�شــكلة 
التكامــل بــني املكتبــات الرقميــة املختلفــة وبرجميات 

احللول املختلفة.
الرتفــاع  يف:  املتمثلــة  القت�شاديــة  امل�شــكات   -

الن�شــبي يف تكلفة اإن�شــاء املكتبات الرقمية وخا�شة يف 
الدول النامية

يف  التحكــم  �شعــف  مثــل:  القانونيــة  امل�شــكات   -
املعلومــات من قبــل ما لكي احلقــوق الفكرية، �شعوبة 
اإدارة احلقــوق، ق�شايا حقــوق الطبع وحماية احلقوق 
الفكريــة، وال�شياغــة القانونيــة للعقــود مــع مــزودي 
املعلومــات عنــد اقتنــاء قواعــد البيانــات اأو م�شــادر 

املعلومات الرقمية.
م�شــكات اأخــرى مثــل: قلــة املتخ�ش�شــني املوؤهلني 
للعمــل يف املكتبــات الرقميــة، و�شعــف تطويــر اأدوات 
الزيــادة  مقابــل  الــدليل  البحــث  مثــل  ال�شــرتجاع 

ال�شريعة يف اقتناء املعلومات.
والعربيــة يف  الدوليــة  واجلهــود  امل�شــروعات  اأبــرز 

جمال املكتبات الرقمية:
مــن  جمموعــة  الإلكــرتوين  الف�شــاء  يف  تتوافــر 
وحتظــى  والعربيــة،  العامليــة  الرقمنــة  م�شــروعات 
يف  ال�شلــة  ذات  املعلوماتيــة  املوؤ�ش�شــات  املكتبــات 
الوليــات املتحدة الأمريكية بالن�شيب الأ�شــد يف هذا 

املجال. ومن اأبرز هذه امل�شروعات ما يلي:
مشروعات عالمية:

مشروع مكتبة جامعة كاليفورنيا الرقمية 
:.www.cdlib.orgببركيلي

يعــد هــذا امل�شــروع مــن اأوائــل م�شــروعات املكتبات 
الرقميــة حيــث اأن�شــئ يف عــام 1997م مببــادرة مــن 
مكتبــة  اأن�شــاء  بهــدف  بربكيلــي  كاليفورنيــا  جامعــة 
رقميــة. وقــد مت تطويــر هذا امل�شــروع يف بدايــة الأمر 
ليكــون منوذجــا اأوليا ملكتبة رقميــة للمعلومات البيئية 
لدعــم متخذي قــرارات التخطيط البيئي. ثم تطورت 

لتغطي جميع املجالت. 
http://www. م�شــروع مكتبة الكوجنر�ــس الرقمية

 loc.gov/library/libarch-digital.html

وهــو مــن اأبــرز امل�شــروعات الوطنيــة على امل�شــتوى 
العاملــي، حيــث يهــدف اإىل رقمنــة جمموعــات مكتبة 
الكوجنر�ــس التي تت�شل بالتاريخ الأمريكي، واإتاحتها 
لأكــرب عــدد من جمهــور امل�شــتفيدين. وهذا امل�شــروع 
مبنــي يف الأ�شا�ــس على م�شــروع الذاكــرة الأمريكية، 

الذي نفذت املكتبة يف الفرتة من -1990 1995م. 
م�شــروع املكتبــة الرقميــة لوليــة كنتاكــي الأمريكية 

:/http://kdl.kyvl.org

يعــد هذا امل�شــروع من امل�شــروعات الرائــدة، والذي 
يعــد كاأر�شــيف رقمي ملكتبــات ومتاحف وليــة كنتاكي 
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الأمريكية. حيث مت اأر�شفة م�شادر املعلومات املتوفرة 
يف موؤ�ش�شــات املعلومات بالوليــة منذ عام 1904م اإىل 
هذا الوقت. وت�شتمل هذه املكتبة الرقمية على اأر�شيف 
كامل لأوعية مثل الكتب، ال�شور، الفام، اخلرائط، 

وكذلك التاريخ ال�شفوي. 
مشروع المكتبة الفرنسية الرقمية على شبكة 

 )Gallica اإلنترنت )جاليكا

/http://gallica.bnf.fr

وهو م�شروع �شمم من قبل املكتبة الوطنية الفرن�شية 
لعر�ــس منــاذج مــن مكتباتهــا الرقميــة علــى �شــبكة 
الإنرتنت لتلبية احتياجات جمهور امل�شتفيدين. وميتاز 
موقــع املكتبة باإمكانية الت�شفــح والبحث باأربع لغات.

www.worddigitallibray.org:
مشروع المكتبة الرقمية العالمية

م�شــروع اأن�شــئ حلفــظ ثقافــة �شــعوب الأر�ــس مــن 
خال جمع مواد مهمة واأ�شا�شية من ثقافات ال�شعوب 
بقوالــب �شــكلية خمتلفــة للمعلومات. وبــداأ التخطيط 
لــه عــام 2005م حيــث قامــت منظمــة الأمم املتحــدة 
للرتبية والثقافة والعلوم ) اليون�شــكو( بتد�شــني موقع 
لهذا امل�شــروع يعمل ب�شــبع لغات، منهــا اللغة العربية، 
وي�شمح للم�شــتخدمني الت�شفح باملجان. ويهدف هذا 
امل�شــروع اإىل تعزيــز التفاهــم بــني الــدول الثقافــات، 
�شــبكة  علــى  املعلوماتــي  املحتــوى  حجــم  وتو�شــيع 
الإنرتنــت، وتوفر م�شادر للعلمــاء والباحثني وعموم 
امل�شــتخدمني. و�شــوف يتم من خال هذا املوقع ربط 

اأكر من 40 دولة. 
www.ipl.org مشروع مكتبة اإلنترنت العامة 

الرقمية: 

تختلــف هــذه املكتبــة الرقمية عــن �شــابقاتها وذلك 
باقتنائها امل�شادر على �شــكل روابط فهي اأ�شبه بدليل 
معلوماتي، ومنا�شب للرد على ال�شتف�شارات املرجعية 

للم�شتفيدين.
مشروع JSTOR لرقمنة الدوريات وحفظها:

يعد هذا امل�شــروع من امل�شــروعات الرائدة يف جمال 
رقمنــة حمتويات الدوريات يف جميــع املجالت، حيث 
يتيــح الو�شول الدائــم اإىل املعلومات الن�شية واعتماد 
الن�شــخ الورقيــة للمقــالت يف عملية الإعــارة املتبادلة 
بني املكتبات. وهذا امل�شــروع هو اأحد امل�شروعات التي 
 Andrew- w-Mellon متولهــا موؤ�ش�شــة اأنــدرو ميلــون

 .Foundation

المشروعات العربية:

.www.bibalex.org/ARABIC/index.aspx
مكتبة اإلسكندرية: 

قامت مكتبة الإ�شكندرية بعدة م�شروعات منها:
مشروع اإلسكندرية: قديما وحديثا: 

وهو م�شــروع م�شــرتك ما بني مكتبة الإ�شكندرية مع 
مركز درا�شــات الإ�شكندرية وح�شارة البحر املتو�شط 
)Alex Med( ووزارة الأوقــاف امل�شريــة، ويهدف اإىل 
توثيــق وت�شنيف املعلومــات اخلا�شة مبجموعة مكونة 
مــن اأربــع مائــة وخم�شــني ر�شــًما ولوحــة مــن وزارة 
الأوقاف. وكان قد مت م�شح هذه الر�شومات �شوئيًّا يف 
املعامــل الرقمية اخلا�شة باإدارة تكنولوجيا املعلومات 
مبكتبــة الإ�شــكندرية؛ وهي ر�شــومات جلوامــع وبيوت 

وحمامات الإ�شكندرية. 
مشروع ذاكرة مصر المعاصرة:

وهــو عبــارة عــن م�شــتودع رقمــي لتوثيق اآخــر مئتي 
عــام مــن تاريــخ م�شــر احلديث مــن خال ع�شــرات 
الآلف مــن املــواد املختلفــة، منهــا: الوثائــق وال�شور 
والت�شــجيات ال�شوتية واملرئيــة واخلرائط واملقالت 

والعمات والأختام وغرها.
مشروع مصر الذاكرة: 

هــذا امل�شــروع عبــارة عن جتربــة تفاعليــة متعــددة 
الو�شــائط التقنيــة حــول الأماكــن والــرتاث والتاريــخ 
الثقــايف امل�شــري، و يحتــوي هذا امل�شــروع علــى اأكر 
مــن ٢٢٢٢ عمــل فنــي، و�شــخ�شية تاريخيــة رئي�شــية، 
وموقع اأثري يف �شــكل جمموعة خمتلفة من الق�ش�س 
ال�شــهرة.  واملتاحــف  للمواقــع  التخيليــة  والزيــارات 
واملعلومات التو�شيحيــة متاحة بثاث لغات: العربية، 

والإجنليزية، والفرن�شية.
مشروع األصول الرقمية:

اأن�شــئ كم�شــتودع رقمــي ل�شيانــة جمموعة م�شــروع 
اأر�شــيًفا  امل�شــتودع  ويعــد  للمكتبــة.  الرقميــة  املكتبــة 
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جلميــع الو�شــائط من كتب و�شــرائح واأفام نيجاتيف 
وخرائط ومواد �شــمعية وب�شرية. وهــو يوفر الو�شول 
اإىل هــذه املجموعــة الرقميــة مــن خــال اأدوات بحث 
ا  وت�شفــح علــى الإنرتنــت. ويتيــح للم�شــتخدمني حاليًّ
ت�شفــح اأكــر مــن مئتــي وع�شــرة اآلف كتاب وخم�ــس 

وثاثني األف �شورة. 
مشروع المليون كتاب:

وهو م�شــروع بني املكتبة وبني ما يزيد على ع�شــرين 
موؤ�ش�شــة دوليــة، ويهــدف اإىل رقمنــة الكتــب لإثــراء 
ت�شــهيل  �شــاأنها  مــن  التــي  العامليــة  الرقميــة  املكتبــة 
الإبــداع.  وت�شــجيع  الإن�شــانية  املعرفــة  اإىل  الو�شــول 
وقــد بــداأت املكتبــة بتحويل الكتــب املن�شــورة: النادرة 
وكتــب الأطفال والكتب القدمية والر�شــائل العلمية يف 
جمــالت عدة منهــا الأدب وال�شيا�شــة والفن والثقافة 
اإىل رقميــة. وبلغ عدد الكتب العربية املرقمنة يف هذا 

امل�شروع ت�شعني األف كتاب.
مشروع الفهرس الرقمي لمخطوطات ويلكوم 

العربية:

هــو عبــارة عن م�شــروع ت�شــرتك فيه كل مــن مكتبة 
الإ�شــكندرية و مكتبــة ويلكوم وكليــة كينــج بلندن مــع 
الإ�شــامية.  للدرا�شــات   JISC برنامــج  مــن  متويــل 
ويهــدف اإىل حتويــل جمموعــة املخطوطــات العربيــة 
اخلا�شــة مبكتبــة ويلكوم )لنــدن(، والتي تقــدر باألف 
كتــاب خمطوط واأجزاء من خمطوطات تتناول تاريخ 
الطب ب�شكلها الكامل اإىل �شورة رقمية عالية اجلودة 

واإتاحتها على �شبكة الإنرتنت. 
مشروع بوابة المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية )إبداع(:

وهــو م�شــروع اأن�شــئت املنظمــة بهدف حتويــل جميع 
اإ�شدارتهــا مــن الكتــب والدوريــات، واأعمــال املوؤمتــر 
من ال�شــكل الورقي اإىل ال�شكل الرقمي، واإتاحتها عرب 
بوابــة واحــدة يتم البحث من خالها مرة يف عدد من 

قواعد البيانات املختلفة. 
www.alwaraq.net :مكتبة الوراق الرقمية

الــوراق هــو عبارة موقــع ملكتبــة رقمية، مت تد�شــينه 
يف عــام 2000م حتــت ا�شــم موقــع الــوراق. ويخت�ــس 
هــذا ملوقــع ب�شــكل اأ�شا�شــي بكتــب الــرتاث العربــي و 
الإ�شــامي، ويغطــي املوقع 16 مو�شوعــا، وحوايل 650 

عنوان من اأهم امل�شادر واملراجع.

www.askzad.com مكتبة آسك زاد. 

رقمــي  مكتبــة  ت�شــم  الرقميــة  زاد  اآ�شــك  مكتبــة 
واملو�شــوعات  املراجــع  وكتــب  للببليوجرافيــات 
والفهار�ــس العربية ب�شكل اإلكرتوين. وحتوي جمموعة 
كبــرة من املعاجــم ثنائية اللغة العامــة واملتخ�ش�شة 
يف علــوم معينــة اأ�شافــه اإىل املعاجــم العربيــة العامة 
واملتخ�ش�شــة منها. واملو�شــوعات مماثلــة لذلك. اأما 
املكتبــة الرقميــة مل�شــتخل�شات املقــالت والدوريــات 
والوثائــق فهــي حتــوي اأكــر مــن 700 �شحيفــة وجملة 
عربيــة يتــم تك�شــيفها يوميــا، ويوفــر موقع اأ�شــك زاد 
للجامعــات واملكتبات اأكر مــن 40 األف كتاب مرجعي 

و24 مليون مادة.

مشروعات عربية أخرى:
مشروع مكتبة الملك عبدا هلل الرقمية 

https://uqu.edu.sa/lib/ :بجامعة أم القرى
digital_library

وت�شــم  1428/11/4هـــ.  بتاريــخ  امل�شــروع  افتتــح 
املكتبــة الرقميــة جميــع الر�شــائل العلميــة التــي متت 
اإجازتها باجلامعة بالإ�شافة اإىل املخطوطات والكتب 
التــي اأنتجهــا معهــد البحــوث العلمية واإحيــاء الرتاث 
الإ�شــامي ومعهد خادم احلرمني ال�شــريفني لأبحاث 
احلــج بالإ�شافــة اإىل اإ�شــدارات الكليــات عاوة على 
يف  اأقيمــت  التــي  والنــدوات  واملوؤمتــرات  الدوريــات 

جامعة اأم القرى.



51

العدد الثالث والع�شرون
�شعبان 1434هـ / يونيو 2013م

مشروع المكتبة اإللكترونية للمرأة العربية: 
http://elibrary.arabwomenorg.com/

 Default.aspx

هــذا امل�شــروع يهــدف لبنــاء قاعــدة علميــة ر�شينة 
يف مو�شوعــات املــراأة. وتغطــي املكتبــة اأهــم الوثائــق 
مــن  العربيــة  املــراأة  باأو�شــاع  اخلا�شــة  الأ�شا�شــية 
د�شــاتر وقوانني واإعانات دوليــة، ف�شا عن العديد 
مــن قواعــد البيانــات والإح�شــاءات الر�شــمية وغــر 
الر�شــمية عــن اأو�شــاع املــراأة العربية. وتتجــه املكتبة 
اإىل و�شــع ملخ�شــات الر�شــائل العلميــة التــي تتناول 
اأو�شاع املــراأة العربية وكذلك اأهم التقارير ال�شادرة 
من خمتلــف املنظمات الدولية و الإقليمية، احلكومية 
و غــر احلكومية، و مراكز الأبحاث العاملية و العربية 

والكتابات الر�شينة يف هذا ال�شدد.

مشروع المكتبة الرقمية العربية: مشروع 
عربي طموح 

هو اأحدث امل�شروعات التي تهتم باملحتوى املعلوماتي 
الرقمــي، وهــو اأحــد املبــادرات الثقافية التي ت�شــرف 
عليهــا مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة بالريا�ــس. 
وهــذا امل�شــروع ل يتعار�ــس مــع امل�شــروعات العربية، 
بل هــو مكمل جلهود املكتبات واملوؤ�ش�شــات املعلوماتية 
الأخــرى، واإن كان هنــاك تكرار وت�شــابه يف م�شــميات 
م�شــروعات املكتبــات الرقمية. ولكنــه ميتاز عن غره 

من امل�شروعات كونه: 
م�شــروعًا مبنيًا على قاعدة معلومات عربية قيا�شية 
وا�شــعة و منظمــة وفقــا للتقنينــات الدوليــة يف جمال 
تنظيــم املحتــوى املعلوماتــي، والتي اعتمدها م�شــروع 
الفهر�ــس العربــي املوحــد التابــع ملكتبــة امللــك عبــد 

العزيز العامة بالريا�س. 
�شيغطي جميع اأوعية املعلومات )كتب، خمطوطات، 

كتب نادرة، وموارد اإلكرتونية. الخ(.
�شي�شهم يف توحيد اجلهود وتقنني م�شادر املعلومات 

و�شبطها.
للمكتبــات  احتــاد  بتكويــن  للقيــام  كنــواة  �شــيعد 
الرقمية العربية، و�شي�شــاعد يف توحيد اأ�شاليب �شبط 

املعلومات واإتاحتها وتداولها بني امل�شتفيدين.
اأن معظــم اجلهــود العربيــة يف هذا املجــال موجهه 

للمجتمع املعلوماتي الأكادميي اأو على امل�شتوى املحلي 
والوطنــي، اأمــا هــذا امل�شــروع ف�شــيكون على امل�شــتوى 

العربي والعاملي.
�شــيري مبــادرة خــادم احلرمــني ال�شــريفني امللــك 

عبداهلل بن عبد العزيز للمحتوى العربي.
واملراهنــة علــى جنــاح هــذا امل�شــروع ت�شــتند علــى 
عوامــل: توفــر الإمكانــات الب�شــرية واملاليــة والتقنية 
لت�شــغيله، واخلطــط املدرو�شــة التــي اأعــدت لتنفيذه، 
ودرا�شــة وحتليل امل�شــروعات الرقميــة العربية لتايف 
العقبات وال�شعوبات التي قد تواجهه، وما يدعمه اأنه 
جــاء ليتيح مكنونات وذخائــر املعلومات املحفوظة يف 
قاعدة الفهر�ــس العربي املوحد، والتي ت�شم اأكر من 

مليون و�شبعمائة عنوان. 
اأح�شــنت مكتبــة امللــك عبــد العزيــز العامــة  فقــد 
نعــا بتبنيهــا هذا امل�شــروع العربي الــذي طاملا كان  �شُ
والباحثــني  واملهتمــني  املتخ�ش�شــني  ينتظــره  حلمــا 
روؤيــة  �شــيحقق  والــذي  املعلوماتــي،  ال�شــاأن  يف 
وتطلعــات قائــد الأمــة العربيــة رجــل العلــم واملعرفــة 
بــن  اهلل  عبــد  امللــك  ال�شــريفني  احلرمــني  خــادم 
والتعريــف  العربيــة  اللغــة  خدمــة  يف  العزيــز  عبــد 
عاملــي.  نطــاق  علــى  والإ�شــامي  العربــي  بالــرتاث 

* حتى اإعداد هذه املقالة
المراجع:

العمــران، حمــد. “واآخ“. )2009(. اأ�شا�شــيات درا�شــات . “
املعلومات. الريا�س: جمعية املكتبات ال�شعودية.

قا�شــم، ح�شــمت. )2005م(. الت�شــال العلمــي يف البيئــة . “
الإلكرتونية. القاهرة: دار غريب.

فــراج، عبدالرحمــن. )1426هـــ(. مفاهيــم اأ�شا�شــية يف . “
املكتبــات الرقميــة. املعلوماتية. 36-46 مت ال�شــرتجاع يف 
http://informatics.gov.sa/old/details. فرباير 2013م من

php“id=101

اآرمز، ويليم. )2006م(. املكتبات الرقمية. ترجمة جربيل . “
ح�شن عري�شي، ها�شم �شيد فرحات. الريا�س: مكتبة امللك 

فهد الوطنية.
التطبيقــات . “ )2005م(.  �شالــح.  عي�شــى  عمــاد  حممــد، 

الرقميــة - الأ�ش�ــس النظريــة والتطبيقــات العمليــة. الدار 
امل�شرية اللبنانية.

الجتاهــات . “ )2001م(.  اإ�شــماعيل.  نارميــان  متــويل، 
ومراكــز  املكتبــات  مقتنيــات  وتنميــة  اإدارة  يف  احلديثــة 
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* ع�شو جمل�س اإدارة جمعية املكتبات واملعلومات ال�شعودية
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اأ. حممود يو�صف

مقدمة تمهيدية:

كقاعدة عامة يكون املدخل حتت ا�شم املوؤلف امل�شوؤول 
م�شــوؤولية اأ�شا�شــية عن العمل - �شــواء اأكان �شــخ�شًا اأو 
هيئــة - ويف حالــة تعــدد املوؤلفــني يكــون املدخــل با�شــم 
املوؤلــف املذكــور اأول علــى العمــل علــى األ يتعــدى عــدد 
املدخــل  يكــون  الأحيــان  بع�ــس  ويف  ثاثــة،  املوؤلفــني 
بالعنــوان، اإىل جانــب ذلــك هنــاك املداخــل الإ�شافية 

والتي يحتمل اأن يبحث عنها الباحث اأو امل�شتفيد.
هــذا ومن املمكن و�شــع �شفة املوؤلف اأو دوره يف العمل 
بعد ا�شــم املوؤلف ال�شــخ�شي لاإ�شــارة اإىل دوره يف هذا 
العمــل اإذا مل يكن هو املوؤلف الرئي�ــس، مثل )م�شــارك، 
جامــع،  مقــدم،  مراجــع،  حمــرر،  مرتجــم،  حمقــق، 

م�شور... اإلخ.
مصادر اختيار أو تحديد المدخل:

عند فهر�شة اأي عمل حتدد نقاط الو�شول لهذا العمل 
مــن امل�شــدر الرئي�ــس للمعلومــات اأو مــن اأي جــزء منه 
يقوم مقامه اأو ي�شــتعمل كبديل عنــه، وتوؤخذ اأي بيانات 
اأخــرى مهمة واردة يف العمل يف الو�شف، وعندما تكون 
املعلومــات الواردة يف امل�شدر الرئي�ــس للمعلومات غر 
كافية اأو غام�شة، توؤخذ املعلومات الواردة يف حمتويات 
العمــل اأو التــي تظهــر خــارج العمــل لتحديــد املدخــل 

الرئي�س واملداخل الإ�شافية الازمة.
المدخل المؤلف الشخصي:

املوؤلــف ال�شــخ�شي هــو ال�شــخ�س امل�شــوؤول م�شــوؤولية 
رئي�شــية اأو اأ�شا�شــية عــن خلــق العمل اأو املحتــوى الفني 

للعمل.

أوال - مداخل أسماء األشخاص:

اإن اأ�شــماء الأ�شخا�س العربية - �شــاأنها يف ذلك �شاأن 
الأ�شــماء يف املناطــق الأخــرى مــن العــامل - ميكــن اأن 
تخ�شع ب�شفــة عامة للقواعد اخلا�شة باختيار املداخل 
يف تقنــني من التقنينــات املعتمدة، ولكن الو�شع يختلف 
فيمــا يتعلــق بالقواعــد اخلا�شــة ب�شياغــة املداخــل اأو 
اأ�شــكالها، لأن لاأ�شــماء العربية طبيعتهــا اخلا�شة من 
حيــث تكوينها وعنا�شرها. وهناك كثر من امل�شــكات 
اأو ال�شعوبات التي تواجهها املكتبات ومركز املعلومات، 
فيمــا يتعلــق ب�شياغة مداخل الأ�شــماء العربية، ويرجع 

ذلك اإىل:
اأ- اختــاف الأ�شــماء العربيــة احلديثة عن الأ�شــماء 
العربيــة القدميــة يف بع�ــس النواحــي مــع اختــاف يف 
حتديــد احلد الفا�شل بني الأ�شــماء احلديثة والأ�شــماء 

القدمية.
ب- كرة امل�شادر اأو كتب الرتاجم بالن�شبة لاأ�شماء 
القدميــة، وعــدم توافــر امل�شــادر بالن�شــبة لاأ�شــماء 

احلديثة ب�شفة عامة، واملعا�شرة منها ب�شفة خا�شة.
ج- تنــوع الأ�شــماء العربيــة احلديثــة مــن بلــد عربــي 

لآخر.
د- عدم توافر الدرا�شــات اجلادة التي تتناول طبيعة 

ال�شم العربي من حيث تكوينه وعنا�شره.
هـ- عدم توافر قوائم ا�شــتناد �شاملة وموحدة ومتفق 

عليها لاأ�شماء العربية قدميها وحديثها.
وبالإ�شافة اإىل ذلك مل حتظ مداخل الأ�شماء العربية 
بالعنايــة الكافيــة يف تقنينــات الفهر�شــة �شــواء ما اأعد 
منهــا داخــل الوطــن العربــي اأو خارجه، وقــد اأدى هذا 
اإىل تنــوع املمار�شــات - اإىل حــد كبــر - يف الفهار�ــس 

مسائل وتطبيقات في فهـــــــــــــــــــرسة الكتاب العربي
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العدد الثالث والع�شرون
�شعبان 1434هـ / يونيو 2013م

والببليوجرافيــات العربية، وذلك يعني افتقاد التوحيد 
والتقنــني يف معاجلــة هــذا الأمــر �شــواء علــى م�شــتوى 
العــامل العربــي ككل اأو حتــى يف داخــل البلــد العربــي 
الواحــد اأو حتــى يف املكتبة الواحدة يف بع�ــس الأحيان.
1 - مسائل وتطبيقات في األسماء العربية:

أ- مسألة األسماء المتشابهة:

يكــر الت�شــابه يف الأ�شــماء العربية خا�شــة يف املقطع 
الأول مــن ال�شــم، فا�شــم حممــد اأو اأحمــد اأو عبــداهلل 
اأو علــي يتكــرر كثــرًا  اأو عبدالرحمــن  اأو عبدالعزيــز 
يف املوؤلفــات العربيــة، ولهــذا تعد ظاهرة تكرار ال�شــم 
م�شــكلة بالن�شــبة للمفهر�ــس يف املكتبــات العربية حيث 
اأ�شبح من ال�شعب يف كثر من الأحيان متييز الأ�شــماء 
املت�شــابهة، وخ�شو�شًا واأن هناك اأ�شــماء عربية تت�شابه 
متامــًا يف املقاطــع الثاثة من ال�شــم اأحيانــًا، وهذا ما 
يحدث م�شــكلة بالن�شــبة للمفهر�ــس حيث ل ي�شتطيع يف 
هذه احلالة التفريق بني هذه الأ�شماء املت�شابهة خا�شة 

مع عدم وجود املراجع والقوائم ال�شتنادية الكافية.
وحلل م�شكلة الت�شابه يف الأ�شماء جنده يف القاعدة ) 
17.22اأ ( مــن قواعد الفهر�شــة الأجنلو-اأمريكية والتي 

تن�ــس علــى: الإ�شافــات للتمييز بــني الأ�شــماء املماثلة 
)اأي اأن مييز ال�شم عن الآخر يف حالة الت�شابه باإ�شافة 
تاريــخ امليــاد اأو الوفــاة اأو املهنة اأو اأي �شفــة اأخرى اإن 

وجدت(.
ولإي�شاح الت�شابه انظر الأ�شكال )1، 2(

اأمثلة: حممد ال�شباغ )�شوري(
حممد ال�شباغ )مغربي(

ال�شــكل )1( يو�شح الأ�شــماء املت�شابهة حيث اإن كتاب 
ملحــات يف علــوم القراآن ملوؤلف �شــوري اأمــا موؤلف كتاب 

نقطة نظام فهو مغربي اجلن�شية
عبدالكرمي اخلطيب )�شعودي(

عبدالكرمي اخلطيب )م�شري(
ال�شكل )2( يو�شح الت�شابه يف الأ�شماء العربية، حيث 
اإن موؤلف كتاب �شــعراء ينبع وجهينة �شــعودي اجلن�شية 
كمــا ورد يف معجم الكتاب واملوؤلفــني يف اململكة العربية 
ال�شعودية، اأما موؤلف كتاب ال�شيا�شة املالية يف الإ�شام 
فهــو م�شــري اجلن�شــية، وقد عرف من خــال موؤلفاته 
الإ�شــامية، ومثل هذه احلــالت جتعل اخللط وارد بني 

املوؤلفني لعدم القدرة على التمييز بينهما.
ب- مسألة األسماء المركبة:

العربيــة  الــدول  بع�ــس  يف  املركبــة  الأ�شــماء  تكــر 
والإ�شــامية بحيــث ل ي�شــتطيع معها املفهر�ــس التمييز 
فيما اإذا كان هذا ال�شم اأو ذاك ا�شمًا جمردًا اأم ا�شمًا 
مركبــًا، واأكــر ما جنــد ذلك يف الأ�شــماء الباك�شــتانية 
والهنديــة مثل اإح�شــان اإلهي ظهــر، ف�شل اإلهي، حبيب 
اهلل غام، والأ�شــماء الكردية مثل قلعه جي، كردعلي، 
وبالتايل يتم اإدخال ال�شــم حتت العن�شر الذي يف�شله 
املوؤلــف اأو الذي يــدرج يف امل�شادر املرجعية �شــواء كان 

ال�شم املركب يف املقطع الأول اأم الأخر منه.
والقاعــدة 5.22جـــ مــن قواعــد الفهر�شــة الأجنلــو-

اأمريكيــة اخلا�شــة باأ�شــماء العائلــة املركبــة ومعناهــا 
والتــي تن�ــس علــى: اأدخــل ال�شــم املحتــوي علــى ا�شــم 
عائلــة مركــب حتــت العن�شــر الــذي يف�شــل ال�شــخ�س 
الذي يحمل ال�شــم اأن يدخل حتته، واإذا مل يكن هناك 
معروفًا فاأدخل ال�شــم حتت العن�شــر الذي اأدرج حتته 
يف امل�شــادر املرجعيــة بلغة ال�شــخ�س اأو بلــد اإقامته اأو 

ن�شاطه.
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف الأ�شكال )3، 4، 5، 6(

اأمثلة:
كردعلي، حممد

ال�شــكل )3( يو�شح ال�شــم املركــب يف املقطع الأخر 

مسائل وتطبيقات في فهـــــــــــــــــــرسة الكتاب العربي
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بحيث يكون ال�شم بعد قلبه )كرد علي، حممد( 
ف�شل اإلهي )باك�شتاين(

واأخيــه اإح�شــان اإلهــي ظهر بن ُظهور اإلهــي بن اأحمد 
الدين بن نظام الدين )باك�شتاين(

ال�شــكل )4( يو�شــح الأ�شــماء الباك�شــتانية والهنديــة 
والتــي ياحــظ فيهــا خلو ال�شــم من ا�شــم الأب واجلد 

والعائلة ويف مثل هذه احلالت ل يقلب ال�شم
ال�شكل )5( يو�شح ال�شم املركب الذي ورد ب�شيغتني 

يف طبعات خمتلفة من الكتاب نف�شه
حممد يا�شر اأمني فتوي )�شوري(

ال�شكل )6( يو�شح ال�شم املركب حيث اختلفت �شيغة 
�شم يف الكتاب نف�شه ال 

والقاعــدة 5.22جـــ3 اأ�شــماء العائلــة ذات الوا�شــات 
والتي تن�س على: اإذا كانت عنا�شر ا�شم العائلة املركب 
مف�شولة ب�شكل منتظم اأو عر�شي بوا�شلة فاأدخل حتت 

العن�شر الأول.
والقاعدة 5.22جـ4 اأ�شماء العائلة املركبة الأخرى عدا 
تلك التي للن�شــاء املتزوجات اللواتي يتكون ا�شم العائلة 
لهــن من ا�شــم العائلة قبــل الزواج وا�شــم عائلة الزوج، 
اأدخل حتت العن�شر الأول من ا�شــم العائلة املركب، اإل 
اإذا كانــت لغة ال�شــخ�س هي الربتغاليــة واإذا كانت لغة 
ال�شخ�س هي الربتغالية فاأدخل حتت العن�شر الأخر. 

اأمثلة:
اأبوما�شي، اإيليا

عاءالدين، حممد
والقاعــدة 5.22جـــ5 اأ�شــماء العائلــة املركبــة الأخرى 
للن�شــاء املتزوجــات اللواتــي يتكــون ا�شــم العائلــة لهــن 
مــن ا�شــم العائلــة قبــل الــزواج وا�شــم العائلــة للــزوج، 
املركــب  العائلــة  ل�شــم  الأول  العن�شــر  حتــت  اأدخــل 
)ب�شــرف النظر عن طبيعته( اإذا كانت لغة ال�شــخ�س 
هــي الت�شــيكية اأو الفرن�شــية اأو املجريــة اأو الإيطالية اأو 
الإ�شــبانية، ويف كل احلالت الأخرى، اأدخل حتت ا�شــم 

عائلة الزوج، اأمثلة:
�شلمى احلفار الكزبري

ملك اأبي�س العي�شى
ال�شكل )7( يو�شح اأ�شماء املوؤلفات املقرتنة اأ�شماوؤهن 

با�شم عائلة الزوج
والقاعــدة 5.22جـ6 طبيعة ا�شــم العائلــة موؤكدة والتي 
تن�س على: اإذا كان ال�شــم له مظهر ا�شم عائلة مركب 
ولكن طبيعته غر موؤكدة فعامله كا�شم عائلة مركب اإل 
اإذا كانــت لغة ال�شــخ�س هي الإجنليزيــة اأو الدمناركية 

اأو الأي�شلندية اأو الرنويجية، اأو ال�شويدية.
واإذا كانت لغة ال�شخ�س هي الإجنليزية فاأدخل حتت 
اجلــزء الأخــر من ال�شــم ول حُتل من اجلزء ال�شــابق 
اإل اإذا كان ال�شــم قــد ُعومــل كا�شــم عائلــة مركــب يف 

امل�شادر املرجعية، اأمثلة:
واإذا كانت لغة ال�شخ�س هي الدمناركية اأو الأي�شلندية 
اأو الرنويجية، اأو ال�شويدية، فاأدخل حتت اجلزء الأخر 

ال�شكل 1

ال�شكل 6

ال�شكل 2

ال�شكل 8ال�شكل 7
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من ال�شم واأحل من اجلزء ال�شابق، اأمثلة:
اإىل  امل�شافــة  الأماكــن  اأ�شــماء  5.22جـــ7  والقاعــدة 
اأ�شــماء العائلــة، عامل ا�شــم املــكان امل�شاف اإىل ا�شــم 
العائلــة لل�شــخ�س واملرتبط به بوا�شلة كجزء من ا�شــم 

العائلة، اأمثلة:
والقاعدة 5.22جـ8 الكلمات امل�شــرة اإىل عاقة تالية 
 Nettoاأو Junior اأو Filho لأ�شــماء العائلة، عامل الكلمات
اأوSobrinho التالية ل�شم عائلة برتغايل كجزء من ا�شم 

العائلة، اأمثلة:
 )Jr، Sr، Fils، Pere :اأحذف التعبرات امل�شــابهة ) مثل
الواردة باللغات الأخرى )غر الربتغالية( اإل اإذا كانت 
مطلوبــة للتمييز بني ا�شــمني متماثلــني اأو اأكر، ومن ثم 

اأ�شفها.
ج- مسألة األسماء التي ترد بمقطعين أو 

أكثر:

ياحظ من قبل املفهر�شــني اأن بع�س املوؤلفني يكتبون 
اأ�شــماءهم اأحيانــًا علــى موؤلفاتهم مــرة مبقطعني ومرة 
بثاثــة مقاطــع واأحيانــًا باأربعــة اأو اأكــر، وهذا ي�شــبب 
عنــد املفهر�ــس �شعوبــة يف التعــرف على هذه الأ�شــماء 
التــي جــاءت ب�شيــغ خمتلفــة وتلقائيا ي�شــر يف ذهنه 
عــدة ت�شــاوؤلت منهــا هل هذه ال�شيغ لل�شــخ�س نف�شــه 
اأم لأ�شــخا�س اآخريــن، وحلــل هذه امل�شــاألة يتــم اختيار 
�شيغة املدخل لا�شم الأكر ورودًا يف مطبوعات املوؤلف 

اأو يف امل�شــادر املرجعية وعمــل الإحالة اإليه من ال�شيغ 
الأخرى.

والقاعــدة )3.22اأ1( مــن قواعــد الفهر�شــة الأجنلو-
اأمريكيــة يف طبعتها الثانية اخلا�شــة بالختيار من بني 

�شيغ خمتلفة لا�شم نف�شه والتي تن�س على:
اإذا تنوعــت �شيــغ ال�شــم مــن حيــث الكتمــال فاخرت 
ال�شيغــة الأكــر ورودًا، اعمــل اإحــالت مــن ال�شيغة اأو 

ال�شيغ الأخرى ح�شب احلاجة.
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف الأ�شكال )8، 9، 10، 11، 12(

اأمثلة:
اأحمد علي )ال�شيغة مبقطعني(

اأحمد علي الكاظمي )ال�شيغة بثاث مقاطع(
باأربعــة  )ال�شيغــة  الكاظمــي  اأ�شــداهلل  علــي  اأحمــد 

مقاطع(
ال�شــكل )8( يو�شــح ال�شــم الذي يــرد اأحيانــًا باأربعة 

مقاطع واأحيانًا مبقطعني
فاروق عمر )ال�شيغة مبقطعني »14«(

فاروق عمر فوزي )ال�شيغة بثاث مقاطع »26«(
فــاروق عمر ح�شــني فــوزي )ال�شيغــة باأربعــة مقاطع 

)»2«
ال�شكل )9( يو�شح ورود ال�شم مبقاطع خمتلفة

عبــداهلل بــن اأحمــد القــادري عبــداهلل اأحمــد قادري 
الأهدل عبداهلل بن اأحمد قادري

ال�شــكل )10( يو�شح ورود ا�شم املوؤلف ب�شيغ خمتلفة 

ال�شكل 10ال�شكل 9

ال�شكل 5ال�شكل 4

ال�شكل 8ال�شكل 8

ال�شكل 3
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يف موؤلفاتــه ممــا يرتتــب عليــه اختاف تقنــني املدخل 
للموؤلف

ح�شمت قا�شم )ال�شيغة الأكر ورودًا(
ح�شمت حممد علي قا�شم )ال�شيغة الأقل ورودًا(
ال�شكل )11( يو�شح ورود ال�شم مبقاطع خمتلفة

�شعبان خليفة )ال�شيغة الأقل ورودًا(
�شعبان عبدالعزيز خليفة )ال�شيغة الأكر ورودًا(
ال�شكل )12( يو�شح ورود ال�شم مبقاطع خمتلفة

اأحــدث  واإذا مل تكــن هنــاك �شيغــة غالبــة، فاخــرت 
�شيغــة، ويف حالة ال�شــك فيما يتعلق بال�شيغة الأحدث، 

فاخرت ال�شيغة املكتملة اأو الأكر اكتماًل.
الاتينيــة  باحلــروف  املكتوبــة  الأ�شــماء  3.22ب3: 

ومعروفــة ب�شيغــة اجنليزيــة )عربية(، اخــرت ال�شيغة 
الإجنليزيــة )العربيــة( ل�شــم ال�شــخ�س املدخل حتت 
ال�شم الأول، اإلخ. اأو للروماين من الع�شور الكا�شيكية 
الذي اأ�شبح ا�شمه م�شهورًا اأو معروفًا ب�شيغة اإجنليزية 
الإجنليزيــة  باللغــة  املرجعيــة  امل�شــادر  يف  )عربيــة( 

)العربية(، اأمثلة:
البابا يوحنا الثالث ع�شر

هورا�س
امللك فيليب الثاين

3.22ب4: الأ�شــماء الأخرى يف جميع حالت الأ�شــماء 

التــي تــرد ب�شيغ بلغــات خمتلفــة ومل تغطهــا القواعد، 
اخــرت ال�شيغــة الأكر ورودًا يف امل�شــادر املرجعية لبلد 

اإقامة اأو ن�شاط ال�شخ�س.
اأمثلة:

هيلدجارد نف
ولي�س هيلدجاردي نف

3.22جـ2: الأ�شخا�س املدخلون حتت ا�شم العائلة: اإذا 

كان ا�شــم ال�شــخ�س املدخل حتت ا�شــم العائلــة مكتوبًا 
بحــروف غــر لتينيــة، فرومــن ال�شــم وفقــًا جلــدول 
اللغة التي ت�شــتخدمها هيئة الفهر�شــة. اأ�شف الت�شــكيل 
لاأ�شــماء غــر املنطوقــة، اعمــل اإحــالت مــن ال�شيــغ 

املرومنة الأخرى ح�شب احلاجة.
اأمثلة:

لني يو - تاجن
ولي�س لني يوتاجن

د- مسألة األسماء المختصرة:

املخت�شــرة  ال�شيغــة  ي�شــتخدمون  املوؤلفــني  بع�ــس 
بحــروف  اأ�شــماءهم  يكتبــون  فاأحيانــا  لأ�شــمائهم 
ا�شــتهالية واأحيانــًا يكتبــون املخت�شــر وبقيــة املقاطــع 
ت�شــبب  قــد  الخت�شــارات  وهــذه  الكاملــة،  بال�شيغــة 
ت�شــابها يف الأ�شماء مما يوؤدي اإىل ال�شعوبة يف التمييز 

بينها.
وحلــل مثــل هــذه امل�شــكات جنــد ذلــك يف القاعــدة 
الأجنلو-اأمريكيــة  الفهر�شــة  قواعــد  مــن  )10.22اأ( 
اأو  ال�شــتهالية  احلــروف  حتــت  باملدخــل  اخلا�شــة 

احلروف اأو الأرقام والتي تن�س على: 
اأدخل ال�شم املكون من حروف ا�شتهالية، اأو حروف 
م�شــتقلة، اأو اأرقــام، اأو ال�شــم الــذي يتكون اأ�شا�شــًا من 
حــروف ا�شــتهالية حتت تلــك احلروف ال�شــتهالية، 
اأو احلــروف، اأو الأرقــام بالرتتيــب �شمــن اأيــة و�شــائل 
طباعيــة حينما تظهر كجزء مــن اخت�شارات احلروف 
تاليــة  تاأتــي  احذفهــا حينمــا  ولكــن  لا�شــم  املتعــددة 
حلــروف ال�شــتهالية مــن حــرف واحــد. �شًمــن اأيــة 
كلمــات اأو عبــارات مرتبطة باحلروف ال�شــتهالية، اأو 

احلروف، اأو الأرقام.
ويف حالــة احلــروف ال�شــتهالية اأو احلــروف، اعمل 
اإحالــة ا�شــم - عنوان مــن �شيغة مقلوبة تبــداأ باحلرف 

ال�شكل 11

ال�شكل 16ال�شكل 15
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الأخــر لــكل عمل يفهر�ــس. اعمل اإحالة مــن اأية عبارة 
مرتبطــة باحلــروف ال�شــتهالية ح�شــب احلاجة، ويف 
حالــة الأرقام، اعمل اإحالة ا�شــم - عنــوان من الأرقام 

ككلمات لكل عمل يفهر�س ».
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف ال�شكل )13(

اأمثلة:
.H. D

ال�شــكل رقــم )13( يو�شــح الأ�شــماء املخت�شــرة غر 
الوا�شحة يف املقاطع الأوىل يف ال�شم.

هـ- مسألة األسماء التي تحمل ألقاب 
الشرف:

بع�ــس الأ�شــماء العربيــة ت�شــبقها األقــاب ال�شــرف اأو 
النبالة اأو الألقاب الدينية، حيث ت�شــتخدم كلمة ال�شــيد 
اأو ال�شــريف كا�شــم حقيقي لل�شــخ�س واأحيانًا ت�شتخدم 
كلقــب ت�شــريف. وهــذا مــا يجعــل �شعوبــة يف التمييــز 
بــني لقــب ال�شــرف وال�شــم احلقيقــي، ولقــد لوحظ يف 
املكتبــات العربية وجود مداخل خمتلفة لا�شــم الواحد 
نتيجة ا�شتخدام األقاب ال�شرف اأو النبالة اأحيانًا كجزء 

من مكونات ال�شم. 
وحلــل هــذه امل�شــكلة مــن قواعــد الفهر�شــة الأجنلو-
اأمريكيــة يف طبعتهــا الثانيــة جنــد ذلــك يف القواعــد 

التالية:

القاعــدة 1.22جـــ والتــي تن�ــس علــى: �شــع اأي األقاب 
للنبالــة اأو ال�شــرف اأو الكلمات اأو العبــارات التي تظهر 
عــادة �شــواء كلهــا اأم جــزء منها مــع اأ�شــماء ل تت�شمن 
ا�شــم عائلــة. اأحــذف مثل هــذه الألقاب اأو العبــارات اأو 
الكلمــات اأو اجلمــل من اأي ا�شــم ل يت�شمن ا�شــم عائلة 
اإل اإذا كان ال�شــم يتكــون فقــط مــن ا�شــم عائلــة اأو اأن 
يكون ال�شــم ل�شــيدة متزوجة تعرف فقط با�شم زوجها 
ولقب خطاب واإذا كانت الإ�شافة الظاهرة ل�شم والتي 
تت�شمن ا�شــم عائلة هي يف احلقيقة جزءًا جوهريًا من 
ال�شــم كمــا يتقرر ذلــك من امل�شــادر املرجعيــة اأو من 
اأعمــال ال�شــخ�س اأو اأعمال عنه، ف�شــع اللقب من اأجل 

معاجلة العبارات الأخرى املرتبطة بال�شم.
اأمثلة:

الأخوان رحباين
الدكتور داه�س

الدكتور اإلدر
الآن�شة مي

دوق اأدنربة
والقاعــدة 6.22 اخلا�شــة باملدخــل حتت لقــب النبالة 
والتــي تن�ــس علــى: اأدخــل حتــت ا�شــم العلــم يف لقــب 
كان  اإذا  املجاملــة(  األقــاب  ذلــك  يف  )مبــا  النبالــة 
ال�شــخ�س معروفًا بهذا اللقب، طبق هذه القاعدة على 

ال�شكل 19ال�شكل 18ال�شكل 17

ال�شكل 14ال�شكل 13ال�شكل 12



58

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

ru
c.

o
rg

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
.a

ru
c.

or
g

اأولئك ال�شخا�س الذين:
يف  عائلتهــم  اأ�شــماء  ولي�ــس  األقابهــم  ي�شــتخدمون 

اأعمالهم.
اأدرجوا حتت األقابهم يف امل�شادر املرجعية.

والقاعدة 12.22: اخلا�شة باألقاب النبالة.
و- مسألة األسماء المستعارة:

ال�شــم امل�شــتعار هو ال�شم غر احلقيقي الذي ي�شعه 
املوؤلف على موؤلفاته لإخفاء هويته ل�شــبب ما، وامل�شــكلة 
هنا اأن بع�س املوؤلفني الذين ا�شتخدموا اأ�شماء م�شتعارة 
عدلــوا عنها واأخذوا يكتبون باأ�شــمائهم احلقيقية، مثل 
بنــت ال�شــاطئ التي ا�شــتخدمت يف بدايــة كتاباتها هذا 
ال�شــم ثم عدلــت عنه يف الآونة الأخــرة واأخذت تكتب 

با�شمها احلقيقي عائ�شة عبدالرحمن.
وحلل هذه امل�شــكلة جند ذلــك يف القاعدة )2.22ب( 
اخلا�شــة بالأ�شــماء امل�شــتعارة والتــي تنق�شــم اإىل عدة 

قواعد فرعية هي:
باأ�شــم م�شــتعار واحــد  2.22ب1 واخلا�شــة  القاعــدة 
والتي تن�س على: اإذا ظهرت كل اأعمال ال�شخ�س حتت 
ا�شــم م�شــتعار واحد، فاخرت هذا ال�شــم امل�شتعار. واإذا 
كان ال�شــم احلقيقي معروفًا، فاعمل اإحالة من ال�شــم 

احلقيقي اإىل ال�شم امل�شتعار.
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف الأ�شكال )14، 15، 16(

اأمثلة: 
العقيد اأبوالطيب

ال�شكل )14( يو�شح ا�شــتخدام املوؤلف ا�شمًا م�شتعارًا 
لأ�شباب �شيا�شية واأمنية

البدوي امللثم
ولي�س يعقوب العودات

اأدوني�س
ولي�س علي اأحمد �شعيد

احلقيقــي  ال�شــمني  ظهــور  يو�شــح   )15( ال�شــكل 
وامل�شتعار على �شفحة العنوان

باحثة البادية
ولي�س ملك حفني نا�شف

وملعاجلة ال�شــم امل�شتعار امل�شــتخدم ب�شورة م�شرتكة 
القاعــدة  انظــر  ال�شــخا�س  مــن  اأكــر  اأو  اأثنــني  بــني 
)6.21د( اخلا�شة بالأ�شــماء امل�شــتعارة امل�شرتكة والتي 
تنبثــق منها القاعــدة )6.21د1( والتي تن�ــس على: اإذا 
تعــاون �شــخ�شان اأو اأكــر وا�شــتخدما اأ�شــمًا م�شــتعارًا 
واحدًا، فا�شــتخدم هذا ال�شــم امل�شــتعار كراأ�ــس للعمل 
النــاجت عن تعاونهما، اعمل اإحالة اإىل ال�شــم امل�شــتعار 
مــن ا�شــمهما )اأنظــر القاعــدة 2.26جـــ1(. واإذا كانــت 
الروؤو�س لواحد اأو اأكر من هوؤلء ال�شخا�س قد اأن�شئت 
يف الفهر�ــس، فاأعمــل اإحالة اأي�شًا اإىل ال�شــم امل�شــتعار 

من تلك الروؤو�س. 
اأمثلة:

مثال )1( 
عماء اخليانة / بقلم م. م.

)م. م. هي احلروف ال�شتهالية امل�شتعارة امل�شرتكة 
لكل من: حممد مندور و حممد حممود(

املدخل الرئي�س حتت احلروف ال�شتهالية
اإحــالت اإىل ال�شــكل امل�شــتعار مــن الروؤو�ــس لكل من: 

مندور و حممود.
مثال )2( 

الفنت / تاأليف اأبو عبده
)اأبــو عبــده هــو ال�شــم امل�شــتعار امل�شــرتك لــكل من: 

عبدالفتاح �شلبي و عبدالوهاب عثمان(
املدخل الرئي�شي حتت اأبو عبده

اإحــالت اإىل ال�شــم امل�شــتعار من الروؤو�ــس لــكل من: 
�شلبي و عثمان

والقاعــدة 2.22ب2 اخلا�شــة بالهويات الببليوجرافية 

ال�شكل 21ال�شكل 20
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امل�شــتقلة والتي تن�س على: اإذا اأ�ش�ــس ال�شخ�س هويتني 
ببليوجرافيتــني اأو اأكر من منطلق اأن الأعمال من اأحد 
الأنــواع تظهر حتت ا�شــم م�شــتعار واحــد والأعمال من 
اأنواع اأخرى تظهر حتت اأ�شماء م�شتعارة اأخرى اأو حتت 
ال�شم احلقيقي لل�شــخ�س، فاخرت كاأ�شا�س للراأ�س لكل 
جمموعــة مــن الأعمال ال�شــم الذي حتدد بــه الأعمال 
يف تلــك املجموعــة، اعمل اإحــالت للربط بني الأ�شــماء 
) انظر القاعدة 2.26جـ و 2.26د ( ويف حالة ال�شــك، ل 
تاأخــذ بعني العتبار اأن ال�شــخ�س هويــات ببليوجرافية 
م�شــتقلة )للموؤلفــني املعا�شريــن انظــر اأي�شــًا القاعدة 

2.22ب3(

املعا�شــرن  باملوؤلفــني  اخلا�شــة  2.22ب3:  والقاعــدة 
والتي تن�س على: اإذا ا�شــتخدم موؤلف معا�شر اأكر من 
ا�شــم م�شتعار اأو ا�شمه احلقيقي وا�شــمًا م�شتعارًا واحد 
اأو اأكــر، فا�شــتخدم كاأ�شا�ــس للراأ�ــس لكل عمل ال�شــم 
الــذي يظهــر فيه، اعمل الإحالت للربط بني الأ�شــماء، 
واأنظــر القاعــدة 2.26جـــ والتــي تن�س علــى اإذا اأدخلت 
اأعمــال �شــخ�س حتت راأ�شــني خمتلفني، فاأعمــل اإحالة 

انظر اأي�شًا من كل راأ�س اإىل الآخر. 
اأمثلة:

اأحمد �شوقي
اأنظر اأي�شا �شوقي، اأحمد

�شوقي، اأحمد
اأنظر اأي�شًا اأحمد �شوقي

واأنظــر القاعدة 2.26د والتي تن�س على: اعمل اإحالة 
تف�شــرية عند احلاجة اإىل اإر�شــادات اأكر من اإحالة » 

اأنظر« اأو »اأنظر اأي�شًا«، مثال:
اآمنة حيدر ال�شدر

لأعمــال هــذه املوؤلفة التي ظهرت حتت اأ�شــماء اأخرى 
اأنظر

اأم الولء

بنت املهدي
اأعمل اإحالت مماثلة حتت الأ�شماء امل�شتعارة الأخرى

اأم الولء
لأعمــال هــذه املوؤلفة التي ظهرت حتت اأ�شــماء اأخرى 

اأنظر
اآمنة حيدر ال�شدر

بنت املهدي
اأمثلة عامة على هذه القاعدة:

منر احل�شامي
)ال�شم احلقيقي لل�شخ�س(

اخليال املتمرد
الفتى الباكي

اأدوني�س
نف�ــس  بوا�شــطة  م�شــتخدمة  م�شــتعارة  )اأ�شــماء 

ال�شخ�س(
بنت ال�شاطئ

)ال�شم امل�شتعار م�شتخدم يف بع�س الأعمال(
عائ�شة عبدالرحمن

)ال�شم احلقيقي م�شتخدم يف بع�س الأعمال(
احلقيقــي  ال�شــمني  ظهــور  يو�شــح   )16( ال�شــكل 

وامل�شتعار على �شفحة العنوان.
فتاة جند

ال�شكل )17( يو�شح الأ�شماء امل�شتعارة التي مل تعرف 
باأ�شمائها احلقيقية.

فاح م�شري
)ال�شم امل�شتعار م�شتخدم يف بع�س الأعمال(

حممد ح�شني هيكل
)ال�شم احلقيقي م�شتخدم يف بع�س الأعمال(

واإذا ظهــرت يف اأعمــال املوؤلفني املعا�شرين - اأ�شــماء 
خمتلفــة يف الطبعــات املختلفــة للعمــل نف�شــه، اأو ظهــر 
ا�شــمان اأو اأكــر يف طبعة واحدة، فاخــرت لكل الطبعات 

ال�شكل 22
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ال�شــم الأكر ا�شــتخدامًا يف طبعات العمــل. واإذا تعذر 
حتديــد ذلــك ب�شــهولة، فاخــرت ال�شــم الــذي ظهــر يف 
اأحــدث طبعــة متاحة مــن العمل. اعمل اإحالت ا�شــم - 
عنوان من ال�شم الآخر اأو من الأ�شماء الأخرى )واأنظر 
اأدخلــت  اإذا  تن�ــس علــى:  والتــي  2.26ب1 (  القاعــدة 
اأعمــال �شــخ�س حتت راأ�شــني خمتلفني اأو اأكــر، اعمل 
اإحالة ا�شــم - عنوان عندما ل يكون ال�شــم الظاهر يف 

طبعة معينة للعمل هو ال�شم امل�شتخدم كراأ�س للعمل.
اأمثلة:

Ashe. Gordon

Croaker

See Creasey. John

 The croaker / John Creasey :شفحــة العنوان تقــراأ�(
) )as Gurdon Ashe

ا�شتخدم  والقاعدة 2.22ب4 والتي تن�س على: اإذا  
ال�شــخ�س اأكر من ا�شم م�شــتعار اأو اإذا ا�شتخدم ا�شمه 
احلقيقي وواحدًا اأو اأكر من الأ�شــماء امل�شــتعارة ولي�س 
له هويات ببليوجرافية م�شتقلة اأو لي�س موؤلفًا معا�شرًا، 
فاخــرت كاأ�شا�ــس للراأ�ــس ال�شــم الذي اأ�شبــح يعرف به 
ذلــك ال�شــخ�س يف الطبعــات احلديثــة مــن اأعمالــه اأو 
يف الأعمــال النقديــة، اأو يف امل�شــادر املرجعية الأخرى 
)وفقــًا لرتتيــب الأولويــة املذكــور( اعمــل اإحــالت مــن 

الأ�شماء الأخرى.
والقاعدة 2.22جـ: اخلا�شة بتغير ال�شم.

واملنبثقــة منهــا القاعــدة 2.22جـ1 والتــي تن�س على: 
اإذا غــر ال�شــخ�س ا�شــمه ) غــر ذلك الذي ي�شــتخدم 
ا�شــمًا م�شــتعارًا واحدًا اأو اأكر( فاخرت اأحدث ا�شــم اأو 
اأحــدث �شيغــة لا�شــم، اإل اإذا كان هنــاك �شــبب يدعو 
لاعتقــاد بــاأن ا�شــما اأقدم هو ال�شــم امل�شــتمر كا�شــم 
يعــرف بــه ال�شــخ�س علــى نحــو اأف�شــل. اتبــع القاعدة 
نف�شــها لل�شــخ�س الــذي ح�شل علــى اأو اأ�شبــح معروفًا 
اخلا�شــة   6.22 القاعــدة  اأي�شــًا  )اأنظــر  نبالــة  بلقــب 

باملدخل حتت لقب النبالة(.
اأمثلة:

حممد علي
ولي�س كا�شيو�س كاي

جيهان ال�شادات
ولي�س جيهان روؤوف

ز- مسألة األسماء التي ترد بصيغ مختلفة:

اإن بع�س الأ�شــماء العربية ترد على املطبوعات ب�شيغ 
خمتلفــة ومبهمــة وغــر وا�شحــة وبع�شها يرد باأ�شــماء 
الكنيــة اأو اللقب، ممــا ينتج عن ذلك �شعوبة يف اختيار 
ال�شيغــة ال�شحيحة لا�شــم نف�شــه وبالتايل يــوؤدي اإىل 
تعدد مداخل ال�شــم الواحد وت�شــتت موؤلفاته يف املكتبة 
قواعــد  مــن   ) )3.22اأ1  القاعــدة  وح�شــب  الواحــدة. 

الفهر�شة الأجنلو-اأمريكية والتي تن�س على: 
اإذا تنوعــت �شيــغ ال�شــم مــن حيــث الكتمــال فاخرت 
ال�شيغــة الأكــر ورودًا، اعمــل اإحــالت مــن ال�شيغة اأو 
ال�شيغ الأخرى ح�شــب احلاجــة، وبالتايل يكون املدخل 
بال�شيغــة املعروفــة يف امل�شــادر املرجعيــة اأو ال�شيغــة 

التي ترد على اأكر موؤلفاته. 
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف الأ�شــكال )18، 19، 20، 

)23 ،22 ،21

اأمثلة:
اأم معاذ

بالكنيــة  املوؤلفــة  ا�شــم  يو�شــح ظهــور  ال�شــكل )18( 
اأم معــاذ علــى �شفحــة العنــوان الرئي�ــس وعلــى �شفحة 
الغــاف اأم معــاذ الطيــب ويف بطاقــة الفهر�شــة اأثنــاء 

الن�شر ورد اأ�شمها احلقيقي.
نعمــت �شدقــي نعمــة حرم حممــد ر�شا حــرم حممد 

ر�شا حلرم الدكتور حممد ر�شا
ال�شــكل )19( يو�شــح تعــدد �شيغة ال�شــم الواحد بني 

الطبعات املختلفة للعنوان نف�شه
ح�شمت قا�شم )ال�شيغة الأكر ورودًا(

ح�شمت حممد علي قا�شم )ال�شيغة الأقل ورودًا(
ب�شيــغ  املوؤلــف  ا�شــم  ظهــور  يو�شــح   )20( ال�شــكل 

خمتلفة.

ال�شكل 25ال�شكل 24ال�شكل 23
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�شعبان خليفة )ال�شيغة الأقل ورودًا(
�شعبان عبدالعزيز خليفة )ال�شيغة الأكر ورودًا(

ب�شيــغ  املوؤلــف  ا�شــم  ظهــور  يو�شــح   )21( ال�شــكل 
خمتلفة.

يحيــى حممــود �شــاعاتي )ال�شيغة الأكــر ورودًا )10 
عناوين(

يحيى �شاعاتي )ال�شيغة الأقل ورودًا )2 عنوان(
يحيى حممود بن جنيد » ال�شاعاتي » )ال�شيغة الأقل 

ورودًا )1 عنوان(
يحيــى حممــود بــن جنيــد )ال�شيغــة الأقــل ورودًا )3 

عنوان(
ب�شيــغ  املوؤلــف  ا�شــم  ظهــور  يو�شــح   )22( ال�شــكل 

خمتلفة.
يحيــى  للدكتــور  الرئي�ــس  املدخــل  �شــيكون  وبالتــايل 
حممــود �شــاعاتي هو الأكــر ورودا يف موؤلفاتــه » يحيى 

حممود �شاعاتي« ويعمل اإحالت من ال�شيغ الأخرى.
اأحــدث  واإذا مل تكــن هنــاك �شيغــة غالبــة، فاخــرت 
�شيغــة، ويف حالة ال�شــك فيما يتعلق بال�شيغة الأحدث، 

فاخرت ال�شيغة املكتملة اأو الأكر اكتماًل.
يحيــى حممود بــن جنيــد )ال�شيغــة الأحــدث والأقل 

ورودًا )3 عنوان(
اأمثلة: الغايل اأمر�شاو اأمر�شاو الغايل

ال�شــكل )23( يو�شــح ظهــور ا�شــم املوؤلــف ب�شيغتــني 
خمتلفتني يف موؤلفاته.

ح- مسألة األسماء التي ترد نتيجة أخطاء 
مطبعية:

تــرد بع�ــس الكتــب العربيــة وفيهــا اأخطــاء �شــواء يف 
الأ�شــماء اأو العناوين اأو غر ذلك، واإن تقدمي اأو تاأخر 
حــرف من احلــروف اأو ن�شــيان حــرف اأو زيــادة حرف 
يرتتــب عليــه تغيــر يف ال�شــم اأو العنوان، وهــذا يوؤدي 
اأماكــن املوؤلــف الواحــد يف الفهر�ــس، ويف  اإىل ت�شــتت 
هذه احلالة يتطلب من املفهر�ــس اأن يتحقق من ال�شــم 
ال�شحيــح ل�شــتخدامه يف املدخــل الرئي�ــس ثــم ين�شــخ 

بيــان امل�شــوؤولية كمــا هو وارد علــى �شفحــة العنوان مع 
ا�شــتخدام �شــح بــني معقوفتني هكذا “�شــح: “ وذلك 
طبقــًا للقاعدة )0.1 و( من قواعد الفهر�شــة الأجنلو-

اأمريكيــة اخلا�شــة بالأخطــاء والقاعــدة املتفرعة منها 
)0.1 و1( والتــي تن�س على »ان�شــخ الأخطــاء اأو الكلمة 
الناق�شة كما تظهر على الوعاء يف احلقل الذي يتطلب 
الن�شــخ مــن الوعــاء، اتبــع هــذا اخلطــاأ املن�شــوخ اإمــا بـ 
“كــذا:“ اأو “�شح:“ مع الت�شحيــح داخل معقوفتني، 

�شع احلرف اأو احلروف الناق�شة داخل معقوفتني.
ومن اأمثلة ذلك ما ياحظ يف الأ�شــكال )24، 25، 26، 

)27

اأمثلة:
اأبوبكــر عبدالرازق اأبوبكر عبدالرزاق اأبوبكر “�شح: 

عبدالرزاق“
ال�شــكل )24( يو�شح وجود الأخطاء املطبعية يف ا�شم 
ال�شخ�س الواحد، فكما ياحظ ظهر ال�شم مرة با�شم 

اأبي بكر عبدالرازق ومرة اأخرى با�شم عبدالرزاق
حممــود  عبدالعظيــم  حممــود  عبدالعزيــز  حممــود 

عبدالعظيم حممود
ال�شــكل )25( يو�شح اختاف ورود ا�شم املوؤلف حيث 
جــاء على �شفحة الغاف حممود عبدالعظيم ويف كعب 
الغاف حممود عبدالعزيز ويف �شفحة العنوان حممود 
عبدالعظيــم حممــود وقد يكــون هذا الختــاف نتيجة 

اأخطاء مطبعية
حممد فتحي اهلل حممد فتحي عو�س اهلل

ال�شــكل )26( يو�شــح الأخطــاء املطبعيــة يف ال�شــم، 
حيث ورد يف �شفحة العنوان الرئي�شة حممد فتحي اهلل 

وورد على الغاف حممد فتحي عو�س اهلل.
كري�شتي اأرنولد بريجز

تاأليــف  امل�شــوؤولية  بيــان  ورود  يو�شــح   )27( ال�شــكل 
كري�شــتي اأرنولد بريجز وكاأنه ا�شــم ملوؤلف واحد، بينما 
هي يف احلقيقة ثاثة اأ�شــماء ح�شب ما تبني من الن�س 

الإجنليزي ويعد هذا من الأخطاء املطبعية

ال�شكل 27ال�شكل 26
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د/ خالد عزب امل�صرف العام على امل�صروع

ياأتي هذا امل�شروع على راأ�س اأهداف مركز درا�شات 
والــذي  الإ�شــكندرية  مبكتبــة  واخلطــوط  الكتابــات 
اأخــذ علــى عاتقه ن�شــر النقو�ــس والكتابــات املختلفة؛ 
وعلــى وجــه اخل�شو�س النقو�ــس التي خلفتهــا اللغات 
وخارجهــا  مب�شــر  مــرت  التــي  املختلفــة  والكتابــات 
واإتاحتهــا للعلمــاء والباحثني والهواة يف حمتوى رقمي 

مب�شط عرب املوقع الإلكرتوين.
وي�شــر. خالــد عــزب امل�شــرف العــام على امل�شــروع 
اإىل اأنه جاء وفق تعاون م�شــرتك مع معهد الدرا�شــات 
 International School for( ISISاملعلوماتيــة الدوليــة الـــ
Information Science(، وعمــل فريــق العمل بـISIS على 

ت�شميــم قاعــدة البيانــات والتي تت�شــع حلفظ الآلف 
املعلومــات  وكافــة  وال�شــور  بالو�شــف  النقو�ــس  مــن 
املطلوبــة، ف�شــًا عــن ت�شميــم املوقــع حتــى يخــرج 

باللغتني العربية والإجنليزية.
يعــد م�شــروع املكتبــة الرقميــة للنقو�ــس واخلطــوط 
ا للكتابات الواردة علــى العمائر والتحف  �شــجاًّ رقميًّ
النقو�ــس  هــذه  وُتعر�ــس  الع�شــور،  عــرب  الأثريــة 
للُم�شــتخِدم يف �شــورة رقميــة تت�شمــن موجــًزا عــن 
بيانــات النق�ــس، وعر�ــس �شــور فوتوغرافية لــه، كما 

ن عليه من كتابات. ت�شجل ما ُدوِّ
وقد حر�س القائمون على هذا امل�شروع على اأن يخرج 
املوقع الإلكرتوين للمكتبة الرقمية للنقو�س واخلطوط 
يف �شــكل �شل�ــس و�شهل ال�شــتخدام؛ لتمكني اأكرب عدد 
من الباحثني من ال�شتفادة بنفائ�س النقو�س الكتابية 
الأثرية وال�شتزادة من ال�شور واملراجع اخلا�شة بكل 

نق�ــس علــى حــدة. حيث ميكــن ت�شُفــح النقو�ــس على 
املكتبــة الرقميــة للنقو�ــس ب�شــهولة ح�شــب اللغــة التي 
ُكتب بها النق�س، اأو ح�شب ت�شنيفه كالعمارة والفنون 
والنحــت وغرهــا، وكذلك بالبحث يف نــوع الأثر. كما 
ميكــن التو�شــل اإيل نق�ــس حمــدد با�شــتخدام البحث 
املتقــدم الذي يتيح للم�شــتخدم البحث برقم الأثر، اأو 
ا بوا�شــطة  مــكان احلفظ، اأو مكان العثور عليه، واأي�شً
البحــث عن طريق احلقبــة الزمنية التــي يرجع اإليها 
النق�ــس الكتابــي. وعندئــذ �شــيجد الباحــث كل مــا له 
عاقة بالأثر من �شور عالية اجلودة، وتفريغ للنق�ــس 
الكتابــي، ومعلومــات وو�شف موجز لاأثــر ف�شًا عن 

ترجمة النق�س.
مركــز اخلطــوط  مديــر  من�شــور  اأحمــد  وي�شيــف 
املكتبــة  تكــون  لأن  ي�شــعى  املركــز  اأن  اإىل  بالإنابــة 
الرقميــة للنقو�ــس واحدة مــن اأهم املكتبــات الرقمية 
املتخ�ش�شة يف جمال النقو�ــس والكتابات على �شــبكة 

املعلومات الدولية.
ت�شــجيل  احلــايل  الوقــت  يف  امل�شــروع  ــى  تبنَّ وقــد 
جمموعــة مــن اللغات بخطوطهــا املتعددة وهــي اللغة 
امل�شريــة القدمية، واللغة العربية، واللغة الفار�شــية، 
واللغــة الرتكية، واللغة اليونانية، على اأن جُتَرى تباًعا 
تنميــة للنقو�ــس التابعــة لــكل خــط، وكذلــك البدء يف 
ت�شجيل جمموعة جديدة من خطوط اللغات الأخرى. 
وُتعر�ــس البيانــات الأ�شا�شــية لتلك النقو�ــس، وكذلك 
الو�شــف اخلا�ــس بهــا للم�شــتخدم باللغتــني العربيــة 

والإجنليزية.

المكتبة الرقمية 
للنقوش والخطوط
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العدد الثالث والع�شرون
�شعبان 1434هـ / يونيو 2013م

بلغــت عــدد النقو�ــس يف اللغــة العربية 1500 نق�ــس، 
ولقد اهتم املوقع باإلقاء ال�شوء على الكتابات العربية 
لأنهــا مبثابــة املــراآة للفــن والثقافة لقرون عــدة. وقد 
ظهرت الكتابة العربية بني القرنني الثالث وال�شاد�ــس 
امليــادي، ومــرت مبتغــرات كثــرة، اإىل اأن و�شلــت 
اإىل �شــكلها احلايل. وواكب انت�شــار الإ�شــام انت�شــار 
للكتابــة العربيــة، التي مرت بعــدة مراحل من التطور 
والتجويــد على اأيدي رواد اخلط العربي عرب الع�شور 
الإ�شــامية املختلفــة. وتتميز الكتابــة العربية بجمال 
اخلــط املكتــوب، ممــا ي�شيف علــى الن�س جمــاًل يف 
ال�شــكل. وقد ا�شــُتخدم احلرف العربي لعمل اللوحات 
الت�شــكيلية، والزخارف على اجلــدران، واأعطتها هذه 
امليــزة القدرة على التعبر الفنــي اإ�شافة اإىل التعبر 
الن�شــي. لذا فتحتــوي املكتبة الرقمية علــى كمٍّ هائل 
مــن النقو�ــس التــي حتمــل كتابــات عربية �شــواء على 
اأو  وع�شــكرية،  ودينيــة  مــن مدنيــة  الثابتــة  العمائــر 
حتــف فنيــة منقولة كالعمــات والأحجــار، اأوغرها. 
وقــد تنوعــت اخلطوط ما بــني اخلط الكــويف باأنواعه 
املختلفة من ب�شيط ومزهر ومورق، ومربع، وهند�شي، 
اإىل  بالإ�شافــة  والرقعــة،  والن�شــخ،  الثلــث،  وخــط 
اخلطــوط الأندل�شــية واملغربية والفار�شــية. وقد بدءًا 
العمــل يف امل�شــروع منــذ عــام 2004. ومت عمــل حفــل 

الفتتاح التجريبي للموقع يف الأول من اأكتوبر 2009
اإجمايل عدد النقو�س يف الفتتاح التجريبي 1500 نق�س.

اإجمايل عدد النقو�س يف الفتتاح الر�شمي اليوم هو 

3000 نق�س بالعربية والإجنليزية.

وبح�شــب عزة عــزت رئي�ــس وحدة البحوث والن�شــر 
ومديــر امل�شــروع اأن مــن اأبــرز النقو�ــس العربيــة التي 

�ُشجلت باملكتبة الرقمية:
آثار مدينة مكة:

حيــث قــام الفريق البحثــي باملركز بتوثيــق ما يزيد 
ــا مــن النقو�ــس الأثريــة مبكــة  علــي 850 نق�شــا كتابيًّ

املكرمة.
اإن تلك النقو�ــس ت�شــرد تاريخ هذه املدينة امل�ّشرفة، 
وتبــني اأهــم اأعمــال امللــوك وال�شــاطني الذيــن اأولوا 
اهتماًمــا كبــًرا بتجديــد واإ�شــاح وت�شــييد العنا�شر 
املعماريــة املختلفة، �شــواء داخل احلــرم املكي اأم بني 
اأرجاء املدينة. وتتمتع تلك النقو�س الأثرية بقدر كبر 
من الأهمية، نظًرا ملا حتمله من قيمة دينية وتاريخية، 
ودللت ح�شاريــة وفنية تعك�ــس تاريخ املدينة علي مر 
الع�شــور، وتطــور النقو�ــس الكتابيــة بهــا. اإن التوثيق 
يبــداأ من داخل احلرم املّكي، حيث ت�شــتعر�س املكتبة 
نقو�ــس ك�شــوة الكعبة ال�شــريفة، و�شــتارة الكعبة وباب 
الكعبــة احلــايل الذي اأمر ب�شنعه امللك خالد بن عبد 
العزيز يف عام 1397 هجرًيا، وكذلك كي�س مفتاح باب 
الكعبــة الذي يرجع لعهــد امللك في�شل بن عبدالعزيز 
اآل �شــعود عــام 1391 هجرًيا، و»ميــزاب الكعبة«، وهو 
اجلــزء املثبت علي �شــطح الكعبة يف اجلهة ال�شــمالية 
املُ�شــرف للميــاه املتجمعة على �شــطح الكعبة واملوؤرخ 
بعام 1273 هجرًيا. كذلك مت توثيق الكتابات املوجودة 
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الكعبــة  بــاب  واأقفــال  مفاتيــح  مــن  جمموعــة  علــى 
امل�شــرفة، وهــي مــن اأنــدر املجموعــات التــي يقتنيهــا 
متحف �شــراي طوب قابي يف ا�شتانبول، ويبلغ عددها 
حــوايل 53 مفتاحا وقفا لبــاب الكعبة، هذه الكتابات 
املوجودة على الك�شــوة، والأبــواب، واملفاتيح والأقفال 
متكننــا من تتبــع التطور الذي مر بــه احلرف العربي 

وتبني مدى كماله.
مجموعة مدافن حكام مصر عبر العصور حتى 

عهد الملك فاروق:

ومــن اأمثلتهــا: مدفن اخلديوي توفيــق والذي يعرف 
تركيبــة  ال�شريــح  ويتو�شــط  اأفندينــا،  بقبــة  ــا  اأي�شً
اخلديوي توفيق وهى تتكون من م�شــتويني من خ�شــب 
ال�شــاج الهنــدي املطعم بالعــاج وال�شــدف ومزخرفة 
بزخــارف كتابية عبــارة عن اآيات قراآنية. وبامل�شــتوى 
الثــاين من الرتكيبة ن�س بخط الثلث من العاج نا�شع 
البيا�ــس مــن خم�شــة �شــطور. يوجــد تركيبة خ�شــبية 
اأخرى للخديوي توفيق عليها ك�شوة مرقوم عليها نق�س 
باللغة العربية، وهذه الرتكيبة منذ وقت اإن�شاء املدفن 

�شنة 1894م.
حيــث قــام الفريــق البحثــي مبركــز اخلطــوط على 
عمل م�شــح �شامل لكافة الآثار املوجودة مبدينة ر�شيد 

وفــوة �شــواء كانت امل�شــاجد اأو املنــازل اأو احلمامات. 
ويرجع الهتمام مبدينة ر�شــيد لكونهــا تتميز باآثارها 
الفريدة من م�شــاجد ومنازل على الطراز الإ�شــامي 
املميز، بها 12 م�شــجدًا اأثريًا و22 منزل اأثرى اأن�شــئت 
فــى الع�شر اململوكــي والعثماين وحتتل مدينة ر�شــيد 
املرتبــة الثانيــة بعــد مدينــة القاهــرة من حيــث كمية 
الآثار الإ�شــامية املوجودة بها. ومن اأ�شــهر امل�شــاجد 
الأثرية بر�شــيد: م�شــجد اجلندي - م�شــجد زغلول - 
م�شــجد على املحلى - م�شــجد دومق�شي�ــس - م�شــجد 
ال�شامــت. ف�شــًا عــن العديــد مــن املبــاين الأثريــة 
التــي ت�شم منزل عرب كلى - منزل امليزونى - منزل 
عثمــان اغا الم�شيلى - حمام عــزوز - قلعة قايتباى 

-ومتحف ر�شيد.
اأمــا عن النقو�ــس امل�شرية القدميــة فلقد مت اإدخال 
اأكــر مــن 1000 نق�ــس. وقــد ا�شــتملت هــذه اللغة على 
اأربعــة خطــوط هــي: اخلــط الهروغليفــي، واخلــط 
الهراطيقــي، واخلط الدميوطيقي، واخلط القبطي. 
ُيكتــب كل خــط من هذه اخلطوط ب�شــكل خمتلف عن 
اخلط الآخر. وقد ُنق�شــت هــذه اخلطوط عرب ع�شور 
احل�شــارة امل�شريــة القدمية علــى العديد مــن الآثار 
ــا ومعرفيًّا  الثابتــة واملنقولــة، وخلفــت لنا تراًثــا كتابيًّ
هائًا. وقد حر�س مركز اخلطوط على عر�س جانب 
منه من خال النقو�س املختلفة التي يت�شمنها م�شروع 
املكتبة الرقمية للنقو�ــس واخلطوط والكتابات، وذلك 
بعر�ــس اأنــواع متعــددة لاآثــار امل�شــجل عليها نقو�ــس 
اللغــة امل�شريــة القدميــة بخطوطها الأربعــة، ومنها: 
اجلنائزيــة،  واللوحــات  وال�شــقافات،  الربديــات، 
والأوعيــة  والأواين  املتنوعــة،  باأ�شــكالها  والتماثيــل 
املختلفــة، وكذلــك العنا�شر اجلنائزيــة املتعددة مثل 
الأبــواب الوهميــة، والتوابيــت، واجلعاريــن، واحللّي، 
ف�شــًا عن العنا�شــر املعمارية كالأعمــدة، والأبواب، 
التــي تخلــد  واملــواد  الآثــار  وامل�شــات وغرهــا مــن 

النقو�س الكتابية امل�شرية القدمية.
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من أهم المجموعات التي تم إدخالها 
بالمكتبة الرقمية:

مجموعة آثار توت عنخ آمون

وهــو ما حتويه من نقو�ــس وجدت يف املقــربة امللكية 
بــوادي امللــوك. بالإ�شافــة اإىل القطــع  بــه  اخلا�شــة 
الأثريــة التــي وجــدت يف مقربتــه عند اكت�شــافها مثل 
�شناديــق من الألب�شــرت والتي حتمل نقو�شــًا هند�شــية 
اأو  للملــك،  الكانوبيــة  الأواين  وملونــة،  حمفــورة 
القادات والأ�شــاور امل�شنوعة مــن الذهب والأحجار 
الكرميــة على هيئة جعران والتــي احتوت على العديد 
مــن النقو�ــس والتــي كانــت يف معظم الأحيــان حتتوي 

على خراطي�س باأ�شماء امللك.
مجموعة كنز تانيس

حيــث دعــا العــامل الده�شــة، وجــود كميــات كبــرة 
مــن امل�شــغولت الذهبيــة والف�شية يف املوقع ال�شا�شــع 
لتاني�ــس ب�شــرق الدلتــا، مقــرا لإقامــة ملــوك الأ�شــرة 
والع�شــرين، حيــث مت  والثانيــة  والع�شــرين  الواحــدة 
العثــور علــى كم هائــل من القطــع الأثرية ومــن بينها 
اأقنعــة ذهبية، وتوابيت ف�شية، وتابوت خ�شــبي مغطى 
ب�شفائــح ذهبية، واأدوات مائدة من الذهب، والعديد 
من الأ�شاور وحليات ال�شدر، وعقود ودليات، ومتائم 
واك�ش�شــوارات. وقد مت اكت�شاف ثاثة مقابر ملكية يف 
تاني�ــس، وهم يخ�شون ب�شو�شن�س الأول، واأمينيموبيت 
الأول  و�شي�شــانق  والع�شــرين،  الأ�شــرة احلاديــة  مــن 
مــن الأ�شــرة الثانيــة والع�شــرين. هــذا بالإ�شافة اإىل 
مقربتني لكبار املوظفني، وهما ون جباو اإن جد وحور 

اأم اآخت.
وتت�شمــن احللي اخلا�شــة بب�شو�شن�ــس الأول، ثاثة 
قادات رائعة، و�شت قطع من حلي ال�شدر املر�شعة، 
واثنتني وع�شــرين اأ�شــورة واأربعة خاخيــل، وخامتني 

والعديد من التمائم.
اأمــا احللي اخلا�شة ب�شي�شــانق الأول، فهي جمموعة 
�شنادل وحلي لل�شدر، على �شــكل متيمة جلعران قلب 
وعقــاب مر�شــع. وهــي جمموعــة ثريــة بالنقو�ــس ومت 

اإدخالها بالكامل يف املكتبة الرقمية.
تعر�ــس املكتبــة الرقمية للنقو�ــس العديد مــن الآثار 
ا منذ القرن  التــي ت�شــجل تطور الكتابة اليونانيــة اأي�شً
ال�شاد�ــس قبل املياد وحتى نهايــة الع�شر البيزنطي.

وعــن اأ�شــهر جمموعــات النقو�ــس اليونانيــة القدميــة 
التــي مت اإدخالهــا باملكتبــة الرقميــة: جمموعــة مــن 
امل�شــري،  باملتحــف  حمفوظــة  البطلميــة  العمــات 
مثــل الترتادراخمــة الف�شيــة التــي ت�شــور علــى وجــه 
�شرابي�س واإيزي�س مًعا، وعلى الوجه الآخر ن�شر يحيط 
بــه كتابــات باليونانية.بالإ�شافــة اإىل األــواح تذكاريــة 
مثــل لوح ذهبــي عر عليــه يف ال�شــرابيوم، وجمموعة 

قارورات للقدي�س اأبو مينا.
وجمموعــة اآثار الإ�شــكندرية، مثل متاثيــل اأبو الهول 
التــي حتمل كتابــات بالهروغليفيــة وتاأتي من منطقة 

اإيون ولكن ُعر عليها يف منطقة كوم ال�شقافة.
فلقــد  الفار�شــية:  النقو�ــس  جمموعــات  عــن  اأمــا 
ا�شــتعارت اللغة الفار�شــية من اللغة العربية وكذا من 
اللغة الرتكية الكثر من تراكيبها ومفرداتها، واخرُتع 
من اخلط الفار�شي خطوط اأخرى ماأخوذة عنه؛ منها 
خــط التعليق، والن�شــتعليق، وال�شك�شــته، وهــي جميًعا 
خطــوط �ُشــجلت بهــا الكثــر والكثــر مــن الكتابــات 
التذكارية والتاأ�شي�شية واملخطوطات التي جند الكثر 
مــن مناذجهــا باملكتبــة الرقميــة ومنهــا خمطوطــات 
جمموعة متحف الفن الإ�شــامي مباليزيا والتي متثل 
بع�س الأوراق املفردة اخلطية الفار�شــية الرائعة التي 
خطت بخط الن�شــتعليق من القرن ال�شاد�س ع�شر اإىل 
التا�شــع ع�شر املياديني. واأ�شهم اأ�شهر اخلطاطني يف 
ترتيــب الأوراق اخلطيــة ح�شــب الت�شــجيل التاريخي. 
فمن ور�شــة »�شاه طهما�شــب« تعر�س املجموعة اأعمال 
كل من اخلطاط »عي�شــي« و«�شــاه حممود ني�شابوري«. 
وتعر�س املجموعة املنتقاة خط ن�شــتعليق بجانب خط 
التعليق ون�شــتعليق بجانب خط ال�شك�شــته يف �شفحات 
خطيــة اأخــرى، كتبــت بع�س اأجزائهــا باللغــة العربية 
والبع�ــس الأخر بالفار�شــية، حيث تعر�ــس قوة اخلط 

وبراعته.
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ا  واأخــًرا، لقد ت�شمنت املكتبــة الرقمية جزًءا خا�شً
لعر�س النقو�ــس الرتكية، وهي اأهم اللغات يف التعبر 
عن احل�شارة الإ�شــامية. ويرجع تاريخ اللغة الرتكية 
اإىل القرن التا�شع الهجري/ اخلام�س ع�شر امليادي. 
وقد ازدهرت اللغة الرتكية يف اإطار الدولة العثمانية؛ 
لــذا تاأثــرت كثًرا باللغتــني العربية والفار�شــية. وكان 
تدويــن اللغــة الرتكيــة باخلــط العربي. ومــن خطوط 
والديــواين  والتعليــق  الإجــازة  نذكــر  الرتكيــة  اللغــة 
الرقميــة  املكتبــة  وتزخــر  الطغــراء.  وخــط  واجللــي 
بالعديــد مــن النقو�ــس الرتكيــة �شــواء علــى العمائــر 
الثابتة مثل الأ�شبلة وامل�شاجد، اأو التحف املنقولة مثل 
�شــواهد القبور والعمات وغرها، والتي جند الكثر 

من مناذجها باملكتبة الرقمية للنقو�س.
ومن اأ�شــهر النقو�س الرتكية باملكتبة الرقمية نقو�س 
�شبيل اأم عبا�س، والذي يقع عند تقاطع �شارع الركيبة 
و�شارع ال�شيوفية مع �شارع ال�شليبة اأمام حمام الأمر 
�شيخو. وتنق�شم الكتابات املوجودة على الواجهة لهذا 
ال�شــبيل اإىل ثــاث جمموعــات، وكلهــا باخلــط الثلث 
اجللــّي، املجموعــة الأوىل تت�شمــن �شــريطني كتابيني 
اأولهمــا يت�شمن �شــورة الفتح كاملة علــى كامل واجهة 
املبنــى ُكتبــت علــى اأر�شيــة زرقــاء والكلمــات كتبــت 
مذهبــة، وال�شــريط الثاين يت�شمن مقاطــع من بع�س 

الآيــات القراآنيــة التــي حت�ــس علــى قــراءة القــراآن 
والإنفــاق يف �شــبيل اهلل، واملجموعــة الثانيــة تتمثل يف 
خم�ــس دوائر »�شم�شــات« كتب فيها باخلط الثلث على 
�شــكل دائرة خطيــة على اأر�شية زرقاء، وهي تتو�شــط 

زخارف الباروك والركوكو امل�شنوع من الرخام.
ا نقو�ــس م�شــجد حممد على والتي  ومت ت�شــجيل اأي�شً

كتبت باللغة الرتكية.
نقوش سبيل أم عباس

يعمــل مركــز اخلطــوط مــن الآن علــى و�شــع خطــة 
م�شتقبلية لهذا امل�شروع من خال زيادة عدد النقو�س 
والكتابــات امل�شــجلة علــى الآثــار حتــى نتيــح الفر�شة 
للباحثني واملتخ�ش�شني الإ�شــتفادة باأكرب قدر ممكن 
من هــذه املعلومــات واإمدادهم باملعلومات الأ�شا�شــية 
امل�شاعدة لهم يف جمال بحثهم، زيادة اأنواع اخلطوط 
واللغــات امل�شــتخدمة يف املوقــع ولقد مت البــدء بالفعل 
يف جتميع نقو�ــس، و�شــيتم الإعان قريًبــا عن اإ�شافة 
ــا  اأي�شً املوقــع  يف  تعر�ــس  اأن  علــى  اخلطــوط  هــذه 
باللغــة الإجنليزيــة والعربيــة، التعــاون مــع الأ�شــاتذة 
املتخ�ش�شــني يف جمال النقو�ــس والكتابات بعد ن�شــر 
املوقع لا�شــتفادة من خرباتهم ومن اأبحاثهم العلمية 
التــي مــن املمكــن ا�شــتخدامها واإدخالهــا يف املكتبــة 
الرقميــة. واأخــًرا اإقامــة نــدوات للتعريــف مب�شــروع 
املكتبــة الرقمية �شــواء بداخــل مكتبة الإ�شــكندرية اأو 
مــن خــال الزيــارات امليدانيــة للجامعــات امل�شريــة 
التي يرتكز جمال الدرا�شــة بها على درا�شــة الكتابات 
والنقو�ــس ككليات الآثار وال�شياحة والفنادق والآداب. 
كما �شــتتيح الزيارات امليدانيــة زيارة الأماكن الأثرية 

املدون عليها نقو�س وكتابات من ع�شور متنوعة.
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* اأ.د. ح�صمت قا�صم

تمهيد:

اإذا كانــت العقــود الأربعــة الأخرة قد �شــهدت، كما 
يــرتدد، تطورات يف تقنيــات املعلومــات والت�شالت، 
فاقــت كل مــا حتقــق مــن اإجنــازات يف هــذا املجــال 
علــى مدى التاريــخ، فاإن هذه التطورات لي�شــت وليدة 
اللحظة، كما اأنها مل تاأت من فراغ، واإمنا ت�شــتند اإىل 
اأفــكار وجهــود اأجيــال مــن املتخ�ش�شــني، ورهط من 
الــرواد الذين هيوؤوا الرتبة، وو�شعوا البذرة، وتعهدوا 
الفكــرة، ومهــدوا الطريــق علــى النحــو الــذي اأعطى 
دفعة قوية، اأدت اإىل زيادة �شــرعة الإجناز، مما اأدى 
اإىل حــدوث مــا ي�شــبه الطفــرة يف تقنيــات املعلومــات 
والت�شــالت، ومــا هي يف الواقع بطفــرة، واإمنا حلقة 
يف �شل�شــلة الأدوار املتاحقــة، واخلــربات املرتاكمــة، 

والتطورات املطردة، لحت بوادرها يف الفرتة الواقعة 
بــني الربع الأخر من القرن التا�شــع ع�شــر ومنت�شف 
القرن الع�شــرين. تلك احلقبة التــي تخللتها احلربان 
العامليتــان، وتاأثــرت بتحديــات هاتــني احلربــني، وما 
تطور من �شــبل وتدابر مواجهة هذه التحديات. ومن 
نافلــة القــول اأن معظم هذه ال�شــبل والتدابــر، اإن مل 
تكن جميعها، ت�شب يف قناة املعلومات، على اختاف 

�شورها وجمالتها واأوجه الهتمام بها.
يف تلــك احلقبة الوا�شلة بني القرنني التا�شــع ع�شــر 
والع�شــرين للميــاد، بــداأت تت�شح مظاهر ما ي�شــمى 
م�شــكلة املعلومــات، كمــا بــداأت تــزداد كثافــة وترتفع 
وترة اجلهود الرامية للتخفيف من حدة هذه امل�شكلة 
بالن�شــبة للم�شــتفيدين مــن املعلومات)1(.وقــد �شــكلت 

من رواد علم المعلومات:

بول أوتليه
وتطور النظام العالمي للمعلومات
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الظــروف النا�شــئة عن تفاقــم م�شــكلة املعلومات بيئة 
خ�شبة لاأفــكار والتطلعات والبتــكارات التي تنطلق 
مــن الإدراك الواعــي للواقــع وحتدياتــه، والرغبــة يف 
ا�شت�شــراف اآفــاق م�شــتقبل اأ�شــاليب ومقومات تنظيم 
املعلومات، وتي�شر �شــبل الإفادة منها، من الناحيتني 
الإداريــة والتقنيــة على ال�شــواء. ول مبالغــة يف القول 
باأنه يف هذه البيئة، ويف ذلك الظرف الزمني، و�شعت 
اللبنــات الأ�شا�ــس يف �شــرح الإنرتنت ومــا يرتبط بها 
مــن تقنيات، ومــا يعتمد عليها من اأن�شــطة وخدمات. 
وكلنــا يــدرك كيــف حولــت الإنرتنــت النظــام العاملي 
واقــع  اإىل  وتطلعــات،  واأمــاين  روؤى  مــن  للمعلومــات 
ملمو�ــس. ويف تلــك البيئة، ويف ذلــك الظرف الزماين 
برز عدد من الأعام الذين اأثروا علم املعلومات على 
ال�شعيديــن النظــري والتطبيقــي. ومل تكــن حظــوظ 
كل هــوؤلء الأعــام يف العــرتاف والتقديــر واحــدة، 
واإمنــا كان وراء هــذا التفــاوت عوامــل لغويــة وثقافية 

وجغرافية و�شيا�شية.
ومو�شوع اهتمامنا يف هذه ال�شطور، املحامي الوراق 
البلجيكــي، �شاحب الروؤى الثاقبة، بول ماري غ�شــلني 
اأوتليــه Paul Marie Ghislain Otlet، الــذي جتاوز بفكره 
احلــدود الزمانيــة واملكانيــة والإداريــة والتقنيــة، يف 
ا�شت�شــراف اآفــاق امل�شــتقبل علــى ال�شعيــد العاملــي. 
فف�شــا عــن دوره يف اإن�شــاء املوؤ�ش�شــات الدوليــة يف 
يعــرف  مــا كان  واملعلومــات، ويف مقدمتهــا  التوثيــق 
واحتــاد  والتوثيــق،  للمعلومــات  الــدويل  بالحتــاد 
اجلمعيــات الدوليــة، ومرافــق املعلومــات واملتاحــف، 
ر�شــم لنــا اأوتليه بفكره �شــورة مكتملة �شــاملة ملا نراه 
العامليــة، ولكــن يف  اليــوم يف الإنرتنــت والعنكبوتيــة 
غيــاب احلا�شــبات و�شــبكات الت�شالت التــي نتعامل 

معها اليوم.

وعلــى الرغــم ممــا اكت�شــب مــن �شــهرة يف حياتــه، 
وقــع بــول اأوتليــه وتراثــه �شحية �شل�شــلة مــن العرات 
التاريخيــة، مــن اأبرزها غزو اأملانيــا لبلجيكا، وتدمر 
الكثر من ثمرات جهوده. ونظرًا لأنه قد تويف يف عام 
1944، علــى م�شــارف نهايــة احلــرب العامليــة الثانية، 

�شاعــت اأخبــاره يف خ�شــم ال�شخــب الإعامي الذي 
حظــي بــه اأقرانــه يف الوليــات املتحدة. فن�شــي ذكره 
وطمــر تراثه، وظل كذلك حتى عام 1968، حني قي�س 
اهلل له باحثا ن�شــطا، مل يدخر و�شــعا يف الك�شــف عن 
خبايــا هذا الرتاث و�شــرة �شاحبه، وهــو بويد ريورد 
W.Boyd Rayward، الأ�شتاذ مبعهد درا�شات املعلومات 

 School of Information، Library واملكتبــات والوثائــق 
Uni- and Archive Studies، بجامعــة نيو�شــاوث ويلــز 

versity of New South Wales يف ا�شــرتاليا. فقد قادته 

املقاديــر لكت�شــاف جانــب مــن تــراث اأوتليــه يف قبــو 
مهجــور مبدينة موز Mons يف بلجيــكا )2(.ويبدو الأمر 
وكاأن بويــد ريــورد قد اتخذ من اأوتليه وتراثه م�شــروع 
حياتــه؛ اإذ بــداأ بن�شــر ترجمة حليــاة بــول اأوتليه عام 
1975)3(، ترجمــت اإىل اللغتــني الإ�شــبانية والرو�شــية، 

ثم انتقى �شــبعة ع�شــر عمــا لأوتليه، قــام بتحريرها 
وترجمتها اإىل الإجنليزية، ون�شرت عام 1990)4(.

�شــرة  يف  تاأمــات  ريــورد  ن�شــر   1991 عــام  ويف 
Biobibliogra- �شــخ�شية  وراقيــة  واأعــد   ،)5( هاأوتليــ
phy لأوتليــه، ت�شــتمل علــى 298 عمــا لأوتليــه، ما بني 

الكتــاب والتقريــر واملقالة وبحث املوؤمتــر، ومن بينها 
بع�س اأعمــال التاأليف امل�شــرتك، بالإ�شافة اإىل واحد 
وخم�شــني عمــا عــن اأوتليه)6(.ثــم بــداأ ريــورد يركــز 
بعــد ذلــك على جوانب معينة لإ�شــهامات بــول اأوتليه، 
كالن�شو�ــس الفائقة)7(،والحتــاد الــدويل للمعلومات 
والتوثيــق، ون�شــاأة علــم املعلومــات)8(.ول يــزال ريورد 
يوا�شــل جهــوده يف اإحيــاء تــراث اأوتليــه، وو�شعــه يف 
�شــياقه املنا�شب، يف م�شرة تطور علم املعلومات. ويف 
�شــياق اهتمامــه بتاريخ علــم املعلومات، يبــدي مايكل 
باكانــد Micheal Buckland، الأ�شــتاذ املتفــرغ مبعهــد 
 UC Berkeley املعلومــات بجامعة كاليفورنيــا يف بركلي
School of Information، اهتمامــا خا�شــا ببول اأوتليه، 

ولــه اإ�شــهامات بــارزة يف هــذا ال�شــدد، نذكــر منهــا 
على �شــبيل املثــال، املراجعة العلمية التي ن�شــرت عام 
1995)9(،والكتــاب التجميعي الذي �شــارك يف حتريره 

بعنوان » درا�شــات تاريخيــة يف علم املعلومات«)10(.ول 
يكاد الآن عمل عن تاريخ علم املعلومات يخلو من ذكر 
بــول اأوتليه، الــذي جتاوز الهتمام به حــدود القنوات 

التخ�ش�شية اإىل ال�شحف اليومية.)2، 11(
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فنحــن اإذن اإزاء في�شــان مــن املعلومــات حــول بــول 
اأوتليــه، حاولنا التعامل معه يف حــدود ما يفي بهدفنا 
يف هذه ال�شــطور، التي نحاول فيهــا اإلقاء ال�شوء على 
حيــاة بــول اأوتليــه، واأبرز موؤلفاتــه واأهم م�شــروعاته، 
وت�شوره للنظام العاملي للمعلومات، ف�شا عن متهيد 

ال�شبيل للراغب يف املزيد حول اأوتليه وتراثه.
النشأة والتكوين:

ولــد بــول اأوتليــه يف بروك�شــل، يف الثالث والع�شــرين 
من اأغ�شط�ــس عــام 1868. وهو الإبن الأكــرب لوالديه، 
وكان اأبــوه رجــل اأعمال ثريًا، كون ثروتــه من التجارة 
يف مركبــات الــرتام. وتوفيــت والــدة اأوتليــه وهــو يف 
�شــن الثالثــة. ومل يلحقــه والــده باملدر�شــة، واإمنا وفر 
لــه املدر�شــني اخل�شو�شيــني باملنــزل، اعتقــادا منــه 
بــاأن ف�شــول املدر�شــة بيئــة خانقة للقــدرات الفطرية 
لاأطفــال. ويف �شــن ال�شاد�شــة انتقلــت الأ�شــرة اإىل 
باري�ــس. وكان بول اأوتليه يف طفولتــه قليل الأ�شدقاء، 
ومل يكــن لــه �شــوى �شــقيق واحــد، فتوثقــت عاقتــه 
بالكتــب، اإذ كان يقــراأ بنهم. ويف احلادية ع�شــرة من 
عمره التحق بول مبدر�شــة للجزويت يف باري�س، مكث 
بهــا ثاث �شــنوات، عاد بعدهــا اإىل بروك�شــل ليلتحق 
بكليــة �شــانت مي�شــيل ذات املكانة الرفيعــة، حيث اأمت 
املرحلــة الثانويــة. وكان بول دائم الــرتدد على املكتبة 
املدر�شــية، بــل يــكاد يقيــم بهــا، مفتونــا بفهار�شــها، 
م�شــتمتعا ب�شحبــة الكتــب، كما كان يقوم بــدور اأمني 

املكتبة)11(.
التحــق بــول اأوتليه بعــد ذلك باجلامعــة الكاثوليكية 
يف لوفــان، واجلامعــة احلــرة يف بروك�شــل، وح�شــل 
علــى درجــة يف القانــون عــام 1890، وتــزوج يف العــام 
نف�شــه، وعمل م�شــاعدا مبكتب اأحد م�شــاهر املحامني، 
مــن اأ�شدقاء والده. و�شــرعان ما �شاق بــول ذرعا بالعمل 
يف املحامــاة، واجتــه نحــو الوراقــة )الببليوجرافيا(. ويف 
عام 1894 اأ�شبح والد اوتليه ع�شوا مبجل�س ال�شيوخ وعلى 
مدى �شــت �شــنوات حتى عام 1900، وتزوج للمرة الثانية، 
واأجنب خم�شــة اأبناء. وكانت الأ�شــرة كثرة الأ�شــفار، يف 
رحات اإىل اإيطاليا وفرن�شــا ورو�شــيا، لق�شاء الأجازات، 

وممار�شة الن�شاط التجاري.
جمعيــة  اإىل  اأوتليــه  بــول  ان�شــم   1891 عــام  ويف 
الدرا�شــات الجتماعيــة وال�شيا�شــية، والتقــى بهــرني 
لفونتــني Henri Marie La Fontaine )24 اأبريــل 1854-
بينهمــا  زميــل، جمــع  وهــو حمــام   ،)1943 مايــو   14

الهتمام بالوراقة والعاقات الدولية، ون�شــاأت بينهما 
�شداقــة حميمــة. وكان لفوتني م�شــوؤول عن الن�شــاط 

الوراقــي )الببليوجرايف( لهذه اجلمعيــة، وبداأ اأوتليه 
ي�شاعده يف هذا الن�شاط، وظا يعمان معا حتى وفاة 

لفونتني)12(.
تت�شــدر  الوراقــة  تكــن  مل  اأوتليــه،  عك�ــس  وعلــى 
اهمامات لفونتني ال�شيا�شي الطموح، الذي كان علما 
يف التحكيــم الدويل وت�شــوية النزاعات العاملية. وكان 
لفونتني من عام 1894 حتى عام 1936 ع�شوا مبجل�س 
ال�شــيوخ البلجيكي، كما اأ�شبح نائبا لرئي�ــس املجل�س. 
وقد اأهله عمله يف خدمة حركة ال�شــام العاملي، بدءا 
من عام 1889، للفوز بجائزة نوبل لل�شام عام 1913. 
و�شــلك لفونتــني �شــبيله لتقلــد املنا�شــب ال�شيا�شــية 
والنيابية علــى ال�شعيدين البلجيكي والدويل. وكانت 
املــدة مــن عــام 1895 حتــى عــام 1914 هــي اأخ�شــب 

فرتات عطائه بالن�شبة للوراقة وما يت�شل بها.
وبينمــا �شــغل لفونتني مبهامه واأن�شــطته ال�شيا�شــية 
والنيابيــة، كر�ــس اأوتليه وقته وجهــده لق�شايا الوراقة 
مهنــه  هجــر  منــذ  املعلومــات،  وتنظيــم  والتوثيــق 
املحامــاة، وعكــف علــى درا�شــة الأدوات والأ�شــاليب 
واخلدمــات الوراقيــة التــي توافــرت يف ع�شــره، كمــا 
اكت�شب خربة عملية ل ي�شتهان بها يف ق�شايا التنظيم 
التعاوين للمعلومات، واللتــزام باملوا�شفات املعيارية 
يف اإعــداد الوراقيــات. وكان ي�شــارك لفونتني الإميان 
باأن النظام الوراقي العاملي هو حجر الزاوية بالن�شبة 
لل�شام العاملي، واأن الت�شنيف من اأهم مقومات هذا 
النظام. وبينما كان ڤانيڤار بو�ــس يبدي حتيزه للعلوم 
الطبيعية والتقنية، وحتامله على الإن�شــانيات والعلوم 
الدقــة  ي�شــعى لإ�شفــاء  اأوتليــه  الجتماعيــة،)13( كان 
والن�شبــاط على الإنتاج الفكــري للعلوم الجتماعية. 
الو�شعيــة،  بالفل�شــفة  متاأثــرا  ذلــك  اأوتليــه يف  وكان 
التــي توؤمن بجــدوى املنهج العلمــي يف حتقيق النظرة 

املو�شوعية.)12،5(
اأوتليــه  اأ�شــرة  بــداأت  الع�شــرين  القــرن  ويف مطلــع 
تواجــه بع�س امل�شاعــب القت�شاديــة، نتيجة لرتاجع 
الأن�شــطة التجاريــة. ويف عام 1906، قبــل رحيل والده 
بقليــل، اأن�شــاأ بــول اأوتليــه و�شــقيقه واإخوتــه اخلم�شــة 
�شركة با�شم »الإخوة اأوتليه« يف حماولة لتنظيم اإدارة 
الأن�شــطة ال�شــتثمارية لاأ�شــرة، التــي كانــت ت�شــمل 
املناجــم وخطــوط ال�شــكك احلديديــة. واأ�شبــح بــول 
اأوتليه، على الرغم من ا�شتغراقه يف الأعمال الوراقية 
وامل�شروعات التوثيقية، رئي�شا لل�شركة. ويف عام 1907 
تــويف والد بــول اأوتليــه، ووا�شلــت الأ�شــرة الكفاح من 
اأجــل البقاء. وقــد جدد ح�شول لفونتــني على جائزة 
نوبل لل�شام، الآمال يف موا�شلة العمل يف امل�شروعات 
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الوراقية التي كانت تعاين �شح التمويل. ويف عام 1914 
قام اأوتليه بجولة يف الوليات املتحدة بحثا عن متويل 
اإ�شــايف من احلكومة الأمريكية. اإل اأن جهوده مل تكن 
موفقــة، و�شــرعان مــا توقفــت نتيجة لنــدلع احلرب 
العامليــة الأوىل. وعــاد اإىل بلجيــكا ليفــر منهــا هاربــا 
بعــد احتالهــا من قبل الأملــان. وق�شــى اأوتليه معظم 
فــرتة احلــرب ما بني باري�ــس وبع�ــس مدن �شوي�شــرا، 
واأنفــق فــرتة مــا بــني احلربــني العامليتــني، اإذ فقد يف 
ال�شــام،  لتحقيــق  ال�شــعي  يف  جنليــه،  اأحــد  الأوىل 
واإن�شــاء املوؤ�ش�شــات الدولية التي كان يرى فيها �شبيا 
لتجنب احلروب، ف�شا عن كفاحه من اأجل ا�شتمرار 
م�شــروعاته الطموحة. ومل ي�شهد اأوتليه نهاية احلرب 
العاملية الثانية، اإذا تويف يف العا�شــر من دي�شمرب عام 

1944، فقرا حمبطا حمطم الآمال.

مؤلفات أوتليه:

رمبا ل تكــون ال�شورة الكاملة لرتاث اأوتليه الفكري 
الــري قــد ات�شحت ماحمها بعــد، اإذ ل نعرف عنها 
�شــوى النزر الي�شــر، ول يــزال الكثر مــن عنا�شرها 
مطمورا، ول تزال جهود الك�شــف عنها تتوا�شل. وكان 
طبيعيا اأن تكون الوراقة يف مقدمة جمالت اهتمامه؛ 
فمــن اأوائــل مــا كتب مقالــة يف هــذا املو�شــوع بعنوان 
»�شــيء ما عن الوراقة«، وذلك يف عام 1892. ويف هذه 
املقالــة التي ن�شــرت يف �شدارة الأعمــال التي انتقاها 
بويــد ريــورد مــن تــراث اأوتليــه، وحررهــا وترجمهــا 
ون�شــرها )4(،عــرب اأوتليــه عن راأيــه باأن الكتب لي�شــت 
هي ال�شــكل املنا�شــب لختزان املعلومــات، لأن ترتيب 
ما ت�شــتمل عليه الكتب من حقائق عادة ما يكون ناجت 
قرار تع�شــفي من جانب املوؤلف، الأمر الذي يوؤدي اإىل 
�شعوبــة الو�شــول اإىل احلقائــق واملعلومــات املتفرقة. 
ويف ذلك ما يوؤكد اأهمية وجود ك�شــاف نهاية الكتاب. 
اأوتليــه، هــو  وكان نظــام الختــزان املف�شــل يف راأي 
املعتمــد على البطاقات التي ت�شــتمل على كتل مكتنزة 
chumks من املعلومات، ميكن معاجلتها يف الت�شنيف 

والرتتيب على نحو مرن مي�شر، ويتطلب الأمر يف هذه 
احلالــة وجود خريطة تف�شيلية حتليليــة للمعرفة )5(.

ويف راأي اأوتليــه هــذا دعوة لتجاوز حــدود الأوعية اإىل 
املعاجلة التحليلية الن�شقية ملحتوى الن�شو�س.

ويف عام 1914 ن�شر لبول اأوتليه كتاب »نهاية احلرب 
Le fin de la guerre«، الذي و�شع فيه اإطار ميثاق عاملي 

حلقوق الإن�شان، ي�شكل يف نظر اأوتليه اأ�شا�شا لاحتاد 
علــى ال�شعيد العاملــي. ومن املفارقات اأن ين�شــر هذا 
الكتاب ع�شــية احلــرب العامليــة الأوىل. اإل اأن اأهم ما 

عرف من تراث اأوتليه الفكري حتى الآن، كتابان ن�شر 
اأولهما يف عام 1934، بعنوان »ر�شالة يف التوثيق؛ كتاب 
عــن الكتــاب نظريــا وتطبيقيا)14(«.وقــد اأودع اأوتليــه 
يف هــذا الكتــاب ع�شــارة اأفــكاره وخا�شــة جتاربــه 
وخرباتــه، يف التوثيق وتنظيــم املعلومات. ومييط هذا 
الكتــاب اللثــام عن كثر مــن اأفكار اأوتليــه وت�شوراته 
حــول تنظيــم املعلومات علــى ال�شعيد العاملــي. ويرى 
بويــد ريــورد اأن هــذا الكتــاب مــن اأوائــل املعاجلــات 
املنهجية ملا ي�شمى الآن علم املعلومات، وي�شكل عامة 
بارزة يف م�شرة تطور هذا العلم.)5( وقد اأعيد ن�شر 

هذا الكتاب عام 1989.
اأما كتاب اأوتليه ال�شــهر الآخر فقد ن�شر عام 1935، 
بعنــوان »العامل؛ مقالة حــول العاملية«، )15( مت�شمنا 
اآراء اأوتليــه واأفــكاره وت�شوراتــه للنظــام العاملــي، من 
بالذكــر  اجلديــر  ومــن  وحتدياتــه.  مقوماتــه  حيــث 
اأن اأيــا مــن كتابــي اأوتليــه ال�شــهرين مل يرتجــم اإىل 
الإجنليزيــة، ونحن اأحوج ما نكون اإىل ترجمة عربية، 

وخ�شو�شا للكتاب الأول.
مشروعات بول أوتليه:

تت�شــم  العاملــي،  وطابعهــا  طموحهــا  عــن  ف�شــا 
م�شــروعات بول اأوتليه بالت�شعب والتداخل الذي يوؤكد 
التكامل ووحدة الهدف؛ فقد كان اأوتليه يتطلع لنظام 
عاملــي يكفل للكافــة، اأينما وجــدوا، احل�شول على ما 
يحتاجــون اإليــه مــن معلومــات، اعتمــادا علــى اأحدث 
مــا يتوافــر من تقنيات. ونحاول فيمــا يلي اإلقاء نظرة 
�شــريعة على اأبــرز م�شــروعات اأوتليه، وهي امل�شــتودع 
الوراقي العاملي، والت�شنيف الع�شري العاملي، وما كان 
ي�شــمى الحتاد الدويل للمعلومــات والتوثيق، واملجمع 

العاملي للمعلومات، واحتاد اجلمعيات الدولية.
المستودع الوراقي العالمي:

لبــول  )الببليوجرافيــة(  الوراقيــة  اجلهــود  بــداأت 
اأوتليــه با�شــرتاكه مع رفيق دربه، هــرني لفونتني، يف 
اإعــداد الوراقيــات بناء علــى طلب جمعية الدرا�شــات 
الجتماعية وال�شيا�شية، بالإ�شافة اإىل بع�س الأن�شطة 
والأعمــال الوراقية الأخرى التي اأثرت خربات اأوتليه، 
واأوحــت اإليــه بفكرة امل�شــتودع الوراقــي العاملي، الذي 
بداأ تنفيذه عام 1895. وتقوم فكرة هذا امل�شتودع على 
اإن�شــاء مر�شــد بيانــات وراقي �شــامل، يعــرف بكل ما 
ين�شــر يف العــامل من اأوعيــة املعلومــات. ومل يكن هذا 
امل�شتودع يقت�شر على الكتب وغرها من املطبوعات، 
واإمنا ات�شع جماله لي�شمل ما وراء الوثائق من م�شادر 
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S.R. Ranga- التــي ي�شــميها راجناناثــان  املعلومــات، 
والعينــات،  املج�شــمات،  مــن  احلقائقيــات،   nathan

والأيقونــات، واملقتنيــات الآثاريــة. وكان من الطبيعي 
بــداأ  اإذ  مرتفعــة؛  مبعــدلت  املر�شــد  هــذا  ينمــو  اأن 
بحوايل 400000 ت�شجيلة عام 1895، لي�شل اإىل مليون 
ون�شــف املليــون ت�شــجيلة بعــد عامــني، ثــم اإىل ثاثة 
مايني ت�شــجيلة عام 1899، ثم ت�شــعة مايني ت�شجيلة 
عــام 1912، واإىل حــوايل �شــتة ع�شــر مليــون ت�شــجيلة 
عــام 1930. وكانت البطاقات املوحدة 3“5 بو�شة هي 
امل�شتخدمة يف ت�شجيل البيانات، اإذ كانت متثل اأحدث 

التقنيات الوراقية يف ع�شرها.)11(
ويف عام 1910، اأ�شبح هذا امل�شتودع جزءا من جممع 
املعلومات العاملي Mundaneum، وبداأ يت�شع للن�شو�س 
والن�شــرات  كالتقاريــر  الأعمــال،  لبع�ــس  الكاملــة 
ومقــالت ال�شحــف والدوريــات. واعتمــادا علــى هذا 
املر�شــد الوراقي بداأ بول اأوتليه، عام 1896، تقدمي ما 
ي�شــمى الآن خدمة البحث الراجع يف الإنتاج الفكري، 
خمتلــف  يف  ال�شتف�شــارات  وكانــت  ر�شــوم.  مقابــل 
املجــالت التخ�ش�شية، ترد من خمتلف اأنحاء العامل 
بالربيد اأو بالربق، وكان البحث عن الإجابة ي�شــتغرق 
عدة اأيام. ويف عام 1912 بلغ عدد ال�شتف�شــارات اأكر 
من 1500 ا�شتف�شــارا �شنويا. وي�شمي األك�س رايت)16( 
اخلدمــة  هــذه  يف  والبحــث  امل�شاهــاة   Alex Wright

.analog search engine حمرك البحث التناظري
وقــد بلــغ طمــوح بــول اأوتليه حــد و�شع خطــة لتوفر 
ن�شــخ مــن هــذا امل�شــتودع يف جميــع املــدن الكربى يف 
العــامل، مــع الحتفــاظ بالأ�شــل يف بروك�شــل. وهــذه 
وفيما بني عامي 1900 و1914 جرت حماولت لإر�شــال 
ن�شــخ كاملة من هذا امل�شــتودع اإىل باري�ــس ووا�شنطن 
وريو دي جانرو. اإل اأن م�شــكات ال�شتن�شــاخ والنقل 
حالــت دون حتقيق هذا الهــدف الطموح، واقت�شر ما 
تلقتــه اأي مــن هذه املــدن على ب�شع مئــات الآلف من 
الت�شــجيات. ويبدو اأن اندلع احلرب العاملية الأوىل، 
وفرار اأوتليه اإىل فرن�شا كانا وراء توقف تنفيذ الفكرة.

التصنيف العشري العالمي:

كان بــول اأوتليــه ي�شــعر دائمــا باحلاجــة اإىل خطــة 
حتليلية �شاملة لت�شنيف ر�شيد الت�شجيات الوراقية. 
وعندمــا علم وهــرني لفونتني بوجــود ت�شنيف ديوي 
الع�شــري، الذي و�شع اأ�شا�شــه ملفل ديــوي عام 1876، 
اتخذا اإجراءات احل�شول على ن�شخة من هذه اخلطة 
التي كانت وقتئذ يف طبعتها اخلام�شــة. وعندما اطلعا 
علــى خطــة ت�شنيف ديوي الع�شــري تبني لهمــا اأنها ل 

ت�شلــح كما هي للتطبيق يف العمــل التوثيقي التحليلي 
يف امل�شتودع الوراقي العاملي، واإمنا حتتاج اإىل تعديل. 
وح�شا على موافقة ملفل ديوي على التعديل، ب�شرط 
األ يرتجــم نــاجت التعديل اإىل الإجنليزية. و�شــرعا يف 
اإجــراء التعديــل الذي كان يهدف اإىل تو�شــعة اأ�شا�ــس 
اخلطــة، ف�شــا عن التحليــل والتخ�شي�س يف اإن�شــاء 
الفئــات، اأي اخلــروج مــن اإطــار احل�شــر الــذي كان 
التحليلــي  الطابــع  واإ�شفــاء  ديــوي،  ت�شنيــف  ميثلــه 
الرتكيبــي على مــا اأ�شبح ي�شــمى الت�شنيف الع�شــري 

العاملي.
وقــد حر�ــس اأوتليــه ولفونتــني علــى اختبــار نــاجت 
التعديل، يف ت�شنيف جمموعة من الوثائق عر�شت يف 
املوؤمتــر الدويل الأول للوراقة، الذي عقد يف بروك�شــل 
يف �شــبتمرب عــام 1895. وقــد ا�شــتغرق ن�شــر الطبعــة 
العاملــي  الع�شــري  الت�شنيــف  مــن  الأوىل  الفرن�شــية 
ثاث �شنوات )1904-1907(. وتوا�شل الهتمام بهذه 
اخلطة التي ترجمت بعد ذلك اإىل اأربعني لغة، وكانت 
ت�شــتخدم، يف نهايــة �شــبعينيات القرن الع�شــرين، يف 
حــوايل 150000 مكتبة يف حــوايل 130 دولة، بالإ�شافة 
اإىل ا�شتخدامها يف كثر من مرا�شد البيانات الوراقية 
التــي حتتاج اإىل حتليل تف�شيلي متعمق ملحتوى اأوعية 
املعلومــات. وي�شــدر الت�شنيف الع�شــري العاملي الآن 
يف ثــاث فئات من الطبعات، لكي تختار كل موؤ�ش�شــة 
مــا يائمها، وهي الطبعــة الكاملة، والطبعة املوجزة، 

والطبعة املتو�شطة.)17(
االتحاد الدولي للمعلومات والتوثيق:

حاولنــا يف عمل �شــابق)18( اإلقــاء ال�شوء على هذا 
الحتاد، من حيث ن�شــاأته، واأهدافه، ومراحل تطوره، 
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ممار�شــة  وقنــوات  وع�شويتــه،  ن�شــاطه،  وجمــالت 
الن�شــاط، واملوؤمتــرات، واملطبوعــات. وقــد ولــد هــذا 
الحتاد يف اأثناء انعقاد املوؤمتر الدويل الأول للوراقة، 
الــذي نظمه بول اأوتليه وهــرني لفونتني، حتت رعاية 
احلكومــة البلجيكية، يف املدة مــن الثاين حتى الرابع 
مــن �شــبتمرب عــام 1895، وكان ميــاده با�شــم املعهد 
Institut International de Bibliog- للوراقــة  الــدويل 
raphie. ويف الثــاين ع�شــر مــن ال�شــهر الــذي ولــد فيه 

هــذا الحتــاد، �شــدر مر�شــوم ملكــي باإن�شــاء تواأمــه، 
 Office International de وهــو املركــز الــدويل للوراقــة
Biblogragphie، يف كنــف احلكومة البلجيكية، متمتعا 

بكامــل رعايتهــا بو�شفــه جهــازا حكوميا. اأمــا املعهد 
فــكان مــن موؤ�ش�شــات املجتمع املــدين، يجمــع الأفراد 
املهتمــني بالأعمال الوراقيــة. وقد اتخذ كل من املعهد 
واملركــز مــن املكتبــة امللكية يف بروك�شــل مقــًرا لهما، 
دون اأي تبعيــة اإداريــة لهذه املكتبة. وهناك الكثر من 
القوا�شم امل�شرتكة بني املعهد واملركز، اإىل احلد الذي 
يــوؤدي اإىل اخللط بينهما، كما كان بــول اأوتليه �شالعا 
ب�شــكل اأو باآخــر يف ن�شــاط كل من املوؤ�ش�شــتني. ويلقي 
تتبــع تطور الحتــاد الدويل للمعلومــات والتوثيق قدًرا 
مــن ال�شوء على تطــور الهتمام بعلم املعلومات طوال 
قرن ونيف، اأي مئة و�شــبع �شنوات على وجه التحديد، 
هي عمر هذا الحتاد الذي توقف ن�شــاطه عام 2002. 
ولكــن هل طويت �شفحتــه حقا؟ ل اأعتقــد، لأن توقف 
ن�شــاط هذا الحتاد يثر حتما الكثر من الت�شــاوؤلت 

حول العوامل التي توؤثر يف الن�شاط الدويل يف التوثيق 
واملعلومات. لقد تغر ا�شم هذه املنظمة الدولية ثاث 
مــرات؛ ففي عــام 1931 حل »التوثيق« حمــل »الوراقة« 
لي�شبــح ال�شــم »املعهــد الــدويل للتوثيــق«، ويف عــام 
1938 حــل »الحتــاد« حمــل »املعهــد« لي�شبــح ال�شــم 

»الحتاد الدويل للتوثيق«، وا�شــتق ال�شم ال�شتهايل 
 Federation من ا�شــمها بالفرن�شية »FID« لهذه املنظمة
 1959 International de Documentation. ومنــذ عــام 

بداأ الت�شــاوؤل حول مدى �شاحيــة م�شطلح »التوثيق« 
للدللــة علــى جمــالت ن�شــاط الحتــاد واهتماماتــه، 
اقــرتح  اإذ  مناف�شــا؛  »املعلومــات«  م�شطلــح  ودخــل 
البع�ــس ا�شــتعمال هــذا امل�شطلــح الأخــر بديا عن 
التوثيــق، يف املوؤمتر التا�شــع والثاثني لاحتاد، الذي 
عقــد يف اإدنربة عــام 1978. ويف عام 1988 مت التو�شل 
اإىل �شيغة توفيقية، اإذ تغر ا�شم املنظمة اإىل »الحتاد 
الدويل للمعلومات والتوثيق« وظل ال�شــم ال�شتهايل 

)8(.FID كما هو
ومما ل �شك فيه اأن وراء هذا التغر يف الأ�شماء تغر 
يف الــروؤى والجتاهات والأهــداف. وقد مرت اأهداف 
الحتاد الدويل للمعلومات والتوثيق، وجمالت ن�شاطه 
و�شبل ممار�شة هذه الأن�شطة، ب�شل�شلة من التطورات، 
متاأثرة بعاملني رئي�شــني؛ اأولهما مــا يطراأ على ق�شية 
التغــرات  هــذه  وانعكا�ــس  تغــرات،  مــن  املعلومــات 
علــى الأ�شــاليب والإجراءات التي تتبــع يف التعامل مع 
املعلومــات. اأما العامل الثاين فهــو ما يتوافر لاحتاد 
مــن مــوارد، ومــا يتعر�ــس لــه مــن �شغــوط. ومل يكن 
الحتــاد الدويل للمعلومات والتوثيــق مبناأى عن اأنواء 

ال�شيا�شة العاملية وعوا�شفها واأعا�شرها.
اتحاد الجمعيات الدولية:

مــن بني امل�شــروعات الطموحــة لبــول اأوتليه وهرني 
Union of Inter-  لفونتــني، احتــاد اجلمعيــات الدوليــة
national Associations، وهــو معهــد للبحــوث ومركــز 

للتوثيق، ن�شــاأ عام 1907، كموؤ�ش�شــة غــر ربحية، غر 
حكومية، ل تهتم بال�شيا�شــة. ولكن هيهات لعمل دويل 
اأن ي�شلم من ال�شيا�شة. وهذا الحتاد رائد يف البحوث 
ور�شــد  احلكوميــة،  غــر  الدوليــة  املنظمــات  حــول 
ن�شــاطها، وتقــدمي املعلومات عنها، وعمــا تواجهه من 
حتديــات علــى ال�شعيــد العاملي. ويرمي هــذا الحتاد 

اإىل حتقيق الأهداف التالية:
الإ�شــهام يف النظــام العاملــي، اعتمــادا علــى اأ�ش�ــس 
وحريــة  ال�شــعوب،  وت�شامــن  الإن�شــانية،  الكرامــة 

الت�شال.
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غــر . “ التجمعــات  تطــور  تي�شــر 
يف  كفاءتهــا  ورفــع  احلكوميــة، 
الب�شــري،  الن�شــاط  جميــع جمــالت 
وخ�شو�شــا اجلمعيات غــر الربحية 
والتطوعيــة، التــي تعــد مــن املكونات 

الأ�شا�س للمجتمع املعا�شر.
جتميــع وحتليــل وبث املعلومــات حول . “

املنظمــات الدوليــة، احلكومية وغر 
ببع�شهــا  وعاقاتهــا  احلكوميــة 
ولقاءاتهــا  واأن�شــطتها،  البع�ــس 
وم�شــكاتها، وال�شــرتاتيجيات التــي 

تعمل مبقت�شاها.
اجلــادة . “ الواقعيــة  التجــارب  اإجــراء 

علــى �شــبل عر�ــس تقــدمي مثــل هــذه 
املعلومــات، لكفالــة تطــور املبادرات، 
وحتقيــق التوازن فيما بينها على نحو 
بناء، بو�شفها عاما حمفزا بالن�شبة 

لظهــور اأ�شــكال جديــدة مــن الأن�شــطة اجلماعية، 
ف�شا عن التعاون فيما بني الأمم.

ت�شــجيع البحث يف امل�شــكات القانونية والإدارية، . “
وغــر ذلــك مــن امل�شــكات امل�شــرتكة للجمعيــات 
الدولية، وخ�شو�شا فيما يتعلق بعاقتها بالأجهزة 

احلكومية.
اأهداف نبيلة كما تبدو، اإل اأن حتقيقها يبدو �شعب . “

املنال. ومن مطبوعات هذا الحتاد:
Yearbook of Inter-  الكتاب ال�شنوي للمنظمات الدولية

national Organizations

 “ Encyclopedia of World مو�شوعة امل�شكات الدولية
،Problems and Human Potential

 “ International Congress تقــومي املوؤمتــرات الدوليــة
،Calendar

كما كان هذا الحتاد ي�شدر دورية با�شم اجلمعيات “ 
)5(.Transnational Associations الأممية اأو الدولية

مجمع المعلومات العالمي:

يبــدو اأن بــول اأوتليه وهــرني لفونتني قد �شــعرا، يف 
وقــت مــا باحلاجــة اإىل جمــع �شــتات جهودهمــا حتت 
1910 يف  عــام  ف�شــرعا يف  مظلــة مركزيــة موحــدة، 
التخطيــط ملــا �شــمي »مدينــة املعرفــة« التي اأ�شــماها 
اأوتليــه يف البدايــة »الق�شــر العاملي«، الــذي ميكن اأن 
يكــون مقــرا مركزيــا ملعلومــات العــامل. وكان الهدف 
مــن وراء هذه اخلطة جمع �شــتات الأن�شــطة واجلهود 
الوراقيــة والتوثيقيــة يف موؤ�ش�شــة جتمــع بــني املتحف، 

واأماكــن التقــاء العلمــاء والباحثني، ومركــز التوثيق، 
اإىل  بالإ�شافــة  ي�شــمل  الــذي  الوراقــي،  وامل�شــتودع 
الكتــب، مقــالت ال�شحــف والدوريــات واملل�شقــات، 
والق�شا�شــات، وبطاقات الربيــد، وال�شور ال�شوئية، 
بالإ�شافــة اإىل احلقائقيات بكل اأ�شــكالها كما اأ�شــرنا 
اآنفــا. ومن هنا ن�شــاأت فكرة جممــع املعلومات العاملي 
Mundaneum، ليكــون بوتقــة موحــدة تن�شهــر فيهــا 

جميــع اجلهــود وامل�شــروعات التوثيقيــة، علــى النحــو 
الذي يكفل حتقيق الأهداف على نحو تكاملي )19(. 

ويف اأعقــاب احلــرب العامليــة الأوىل ا�شــتطاع اأوتليه 
ولفونتــني اإقنــاع احلكومــة البلجيكيــة لتوفــر املقــر 
حيــز  يف  امل�شــروع  هــذا  لو�شــع  الازمــني  والتمويــل 
التنفيــذ، اإذ روؤى اأنــه ميكــن اأن يدعــم موقــف بلجيكا 
يف �شــعيها ل�شــت�شافة املقــر الرئي�ــس لع�شبــة الأمم 
يف اأرا�شيهــا. ومت تخ�شي�س املــكان يف ق�شر اليوبيل 
الذهبي ل�شــتقال بلجيــكا، وهو مبنى حكومي �شخم 
للتوقــف عــام  اأ�شطــر  امل�شــروع  اأن  اإل  يف بروك�شــل. 
1922، نظرا لتوقف احلكومة عن موا�شلة الدعم، بعد 

اأن فقدت بلجيكا فر�شتها يف اأن تكون بروك�شــل مقرا 
لع�شبة الأمم، التي ا�شتقرت يف جنيف ب�شوي�شرا.

وبعد �شل�شــلة من حماولت اإقناع ملك بلجيكا، اأعيد 
فتــح الق�شر العاملي با�شــم جممع املعلومــات العاملي، 
عــام 1924، لي�شــم امل�شــتودع الوراقــي العاملــي، ومــا 
يرتبط به من اأن�شــطة وم�شــروعات وراقيــة وتوثيقية. 
وكانــت الت�شــجيات الوراقيــة تختــزن يف البطاقــات 
الورقيــة ذات احلجــم املوحــد، التــي يتــم الحتفــاظ 
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بهــا يف خزائن خ�شــبية م�شممة خ�شي�شــا، م�شنفة 
بخطــة الت�شنيــف الع�شــري العاملــي. ويف عــام 1934 
امل�شــروع،  عــن متويــل  البلجيكيــة  توقفــت احلكومــة 
اأوتليــه عــن احتجاجــه  واأغلقــت املقــر، واأعلــن بــول 
باملرابطــة خــارج املــكان املغلــق، ولكــن دون جــدوى. 
وظلــت املجموعات دون م�شا�ــس يف تلــك املكاتب حتى 
عــام 1940، عندمــا غــزت اأملانيــا بلجيــكا يف احلــرب 
املعلومــات  الثانيــة، و�شــادرت مقــر جممــع  العامليــة 
العاملــي، واأخلــت املــكان لعر�ــس جمموعــة مــن فنون 
الرايخ الثالث اأو اأملانيا النازية. واأدى ذلك اإىل تدمر 
كميــات هائلــة مــن مقتنيات املجمــع، وا�شطــر اأوتليه 
ورفاقــه للبحث عن مقر جديــد يف مكان متهالك تابع 
لإحدى املوؤ�ش�شــات الأكادميية، واأعــادوا و�شع ما بقي 

من املجموعات على اأح�شن وجه يف حدود الإمكان.
وظلــت جمموعات جممع املعلومــات العاملي يف ذلك 
املقر، اإىل اأن ا�شطر القائمون عليه لانتقال اإىل مكان 
اآخر، بعد وفاة اأوتليه. وكان هذا املكان يف مدينة موز 
Mons. وظل هذا املكان مهجوًرا حتى عام 1968، حني 

اكت�شــف بويد ريورد اأجزاء من املجموعات، كما �شبق 
اأن اأ�شــرنا. ويف عــام 1985 اقــرتح اأكادميــي بلجيكــي 
وهــو اأندريــه كانــون André Canonne، اإحيــاء جممــع 
املعلومــات العاملي كاأر�شــيف ومتحــف لأوتليه ورفاقه. 
وا�شــتطاع كانــون مب�شــاعدات �شخمــة مــن اأطــراف 
عــدة، افتتــاح جممع معلومات عاملــي جديد يف مدينة 
مــوز عــام 1998. ول يزال هذا الأر�شــيف قائما، ي�شم 
مــا تبقى من الأوراق ال�شــخ�شية لبــول اأوتليه وهرني 
لفونتــني، ف�شــا عــن اأر�شــيفات خمتلف املوؤ�ش�شــات 
التي قاما باإن�شــائها، بالإ�شافة اإىل جمموعات اأخرى 

من امل�شادر املهمة بالن�شبة لتاريخ بلجيكا احلديث.
ول يــزال العمــل جاريا يف فرز اأكدا�ــس الوثائق التي 
اأمكــن العثــور عليها بالقبو املهجــور يف موز، التي يبلغ 
امتدادها �شتة كيلومرتات طول. ويعمل القائمون على 
جممــع املعلومــات العاملي احلديث علــى رقمنة اأعمال 
بول اأوتليه لإتاحتها على اخلط املبا�شــر. وميكن لهذه 
العمليــة اأن ت�شــتغرق �شــنوات، اإل اأنهــا عندمــا تتــم، 
ميكــن ل�شــورة اأوتليه ون�شــاطه واجنازاتــه اأن ت�شبح 

اأكر و�شوحا مما هي عليه الآن.
اأوتليــه ينظــر اإىل جممــع املعلومــات العاملــي  وكان 
Cité Mon-  بو�شفــه بــوؤرة ما اأ�شــماها املدينــة العامليــة
diale، وهــي روؤيــة مثاليــة )طوباويــة( ملدينــة جتمــع 

املوؤ�ش�شات الرائدة يف العامل معا، ت�شم متحفا عامليا، 
وجامعة عاملية، ومركزا عامليا للتوثيق، ومكتبة عاملية، 
ف�شــا عن مقار اجلمعيات الدولية، و�شــفراء الدول، 

واملركــز الأوليمبــي... اإىل اآخــر ذلــك من املوؤ�ش�شــات 
واملرافق العلمية والثقافية وال�شيا�شية والريا�شية.

العاملــي  للنظــام  اأوتليــه  بــول  روؤيــة   = اخلا�شــة 
للمعلومات:

لقــد كانــت العامليــة، كمــا راأينــا، هــي مق�شــد بــول 
اأوتليــه، يف كل اأمــل راوده، وكل روؤيــة عــرب عنها، وكل 
فكرة طرحها، وكل خطوة اتخذها، وكل عمل اأجنزه. 
واملعلومــات، كمــا راأينــا اأي�شــا، هــي بــوؤرة اهتمامــه. 
ومــن ثــم فاإنه ميكــن و�شــع جهــود اأوتليه واإ�شــهاماته 
�شــامل  عاملــي  لنظــام  ت�شــور  اإطــار  يف  واإجنازاتــه 
متكامل للمعلومــات. وبالنظر يف اأهداف هذا النظام 
ومكوناتــه ومقوماته، يتبني اأنها قابلة للمقارنة، اإن مل 
تكــن متطابقة مع ما هو جار الآن متمثا يف الإنرتنت 
والعنكبوتيــة العامليــة، مــن حيــث املفاهيــم والأفــكار 
والأن�شطة واملمار�شــات، واإن اختلفت يف امل�شطلحات 
والت�شــميات، مــع مراعــاة فــروق التقنيــات بالطبــع. 
فنظام املعلومات العاملي الراهن قائم، كما نعلم، على 
احلا�شــبات الآليــة، وامل�شــابكة الإلكرتونيــة، والتعامل 
على اخلط املبا�شــر، والو�شائط املتعددة، والن�شو�س 
الفائقــة،  والروابــط  الفائقــة،  والو�شــائط  الفائقــة، 
وال�شــبكات الدلليــة، وحمــركات البحــث، و�شــبكات 
التوا�شــل الجتماعي، والتدفق احلــر للمعلومات على 
اأو�شــع نطاق. ولكل هذه العنا�شــر واملقومات جذورها 
يف ممار�شــات بــول اأوتليــه واأفــكاره؛ تلك املمار�شــات 
التــي جتلــت يف اأق�شــى درجــات ن�شجهــا يف جممــع 
املعلومــات العاملــي، وتلك الأفكار التــي ت�شمنها كتاب 
اأوتليه الأ�شهر »ر�شالة يف التوثيق«. ونتناول بع�س هذه 
العنا�شر واملقومات يف �شكل ر�شائل برقية، اإذ ل يت�شع 

املقام ملزيد من التف�شيل.
لقــد كان اأق�شى ما يتطلع اإليــه بول اأوتليه هو توفر 
مقومــات التدفــق احلر للمعلومات لكــي ت�شل اإىل كل 
مــن يحتــاج اإليهــا يف خمتلــف اأنحــاء العــامل. وو�شــع 
اأوتليــه بــذور �شــبكات املعلومــات، يــوم فكــر يف توفر 
ن�شــخ من امل�شــتودع الوراقــي العاملي يف املــدن الكربى 
يف خمتلــف اأنحاء العامل. كذلك عرب اأوتليه عن روؤيته 
 ،mechanical collective brain اآيل  جتميعــي  لعقــل 
ميكــن اأن ي�شــتوعب جميع معلومــات العامل. كما و�شع 
خطة �شــبكة عاملية من احلا�شــبات التي كان ي�شــميها 
قــادرة   ،»  electric telescopes الكهربائيــة  »املناظــر 
علــى الت�شفــح والبحث يف مايــني الوثائــق املرتبطة 
البع�ــس. وهــذا كمــا هــو وا�شــح الأ�شا�ــس  ببع�شهــا 
الــذي تقوم عليــه امل�شــابكة الإلكرتونيــة، والعنكبوتية 
العامليــة. وقــد اأطلق اأوتليــه على نظامــه املتكامل هذا 
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ا�شــم ريزو Réseau، مبعنى ال�شبكة اأو العنكبوتية. ويف 
ظل هذا النظام املتكامل عالج اأوتليه �شــبل ا�شتخدام 
الإن�شــان لاآلت يف تبادل الر�شــائل وتقا�شم امللفات، 
ورمبــا اأي�شــا التجمــع يف �شــبكات افرتا�شيــة. وهــذا 
هو الأ�شا�ــس الذي يقــوم عليه ا�شــتخدام الإنرتنت يف 
التوا�شل، وما ن�شــاأ يف اأح�شانها مما ي�شــمي �شــبكات 
التوا�شل الجتماعــي. كذلك تطرق اأوتليه اإىل الربط 
بــني املكتبــات عــن بعد عــن طريــق احلا�شــبات، فيما 

.radiated library اأ�شماه املكتبة امل�شعة اأو املتاألقة
اأمــا عــن الو�شــائط املتعــددة، فــاإن بــول اأوتليــه كان 
ينظــر اإىل الكتــب بو�شفهــا اأوعيــة لاأفــكار، ميكــن 
وفعاليــة،  كفــاءة  اأكــر  بو�شــائط  عنهــا  ال�شــتعا�شة 
كامل�شــورات والأ�شــكال البيانيــة. ويف مطلــع القــرن 
الع�شــرين عمل اأوتليه مع املهند�س روبر جولد�شميت 
Robert Goldschmidt علــى اختــزان البيانات الوراقية 

علــى امليكروفيلــم، الذي كان يعــرف وقتئذ بالت�شوير 
حتــى  ذلــك  جتــارب  وا�شــتمرت  امل�شغــر.  ال�شوئــي 
ع�شــرينيات القــرن الع�شــرين. ويف نهايــة ذلك العقد 
حاول اأوتليه والعاملون معه اإنتاج مو�شوعة كاملة على 
امليكروفيلم، عرفت با�شم املو�شوعة ال�شاملة امل�شغرة 
وكانــت   .Encyclopaedia Microphica Mundaneum

الإذاعــة يف عهــد اأوتليه و�شــيلة حديثة، تثــر اإعجابه 
لقدرتهــا علــى نقل املعلومات ل�شــلكيا عــرب الأ�شقاع، 
لت�شــل اإىل اأعــداد ل ح�شر لها من املتلقني. وت�شــاءل 
اأوتليه عن احتمالت بث ال�شور كما يتم بث ال�شوت، 
فيما كان ي�شميه الت�شوير ال�شوئي الا�شلكي عن بعد 
radio telephotography، وهــذا هــو اأ�شا�ــس التلفــزة. 

كذلــك تكهــن اأوتليــه باإمــكان اخــرتاع و�شــائط لنقــل 
الإح�شا�ــس بالطعم والرائحة، اإذ كان يرى اأن النظام 
املثــايل للمعلومات ينبغــي اأن يكون قادرا على معاجلة 
مــا اأ�شــماه »وثائــق الإدراك احل�شــي«. ومل يكــن مــا 
يعــرف الآن بالئتمار عن بعد teleconferencing بعيدا 
عــن فكــر اأوتليــه. ومما يــدل علــى اهتمامــه بتقنيات 
الت�شــالت، ذلــك الن�ــس الذي مت اكت�شــافه موخرا، 

ويتناول فيه اأوتليه، عام 1907 فكرة الهاتف اجلوال.
وعلــى الرغم من اأن اأوتليه قــد ق�شى حياته العملية 
كاملــة يف ع�شــر مــا قبــل احلا�شــب، فاإنــه كان يتمتع 
بنظــرة ثاقبــة غــر عاديــة يف احتمــالت الو�شــائط 
الإلكرتونية. ومن املفارقات اأن روؤية اأوتليه للم�شــتقبل 
الاورقــي ت�شــتمد جذورها مــن افتتانه طــوال حياته 

بالكتب الورقية.
اأمــا عن الن�شو�ــس الفائقة والروابــط الفائقة فاإنه 
علــى الرغــم مــن اأن اأمنــوذج اأوتليــه للعنكبوتيــة كان 

ي�شــتند اإىل العمل على دفعات، اعتمادا على التقنيات 
التناظريــة املتمثلــة يف بطاقــات التك�شــيف واأجهــزة 
الــربق، فاإنــه كان يتوقع نظــام الروابــط الفائقة التي 
تقوم عليها العنكبوتية العاملية اليوم؛ فقد كانت لأوتليه 
اأفــكاره حــول طــرق اإدخــال التب�شرات التــي ت�شحح 
الأخطاء وتزيل التناق�س والغمو�س، وتري الن�س)7(.

كذلــك و�شع اأوتليه اأ�شا�ــس العنكبوتية الدللية؛ فلم 
يكــن اأوتليــه يرغــب يف جمرد ربــط عنا�شــر البيانات 
الروابــط  يف  الآن  يحــدث  كمــا  البع�ــس،  ببع�شهــا 
ال�شامتــة يف العنكبوتيــة العامليــة، واإمنــا كان يرمــي 
اأي�شــا لأن تكــون للروابط نف�شــها دللتهــا، عن طريق 
التب�شــرات التــي تعــرب عما بــني حمتــوى الوثائق من 
عاقــات. وهذا هــو الأ�شا�ــس يف العنبكوتيــة الدللية 
التــي تهــدف اإىل جعل احلا�شــبات قادرة علــى اإدراك 
املعنــى اأو امل�شمــون الفعلــي للبيانات، علــى نحو يكفل 
القــدرة على معاجلــة البيانات وتف�شــرها. وقد طبق 
اأوتليــه مبداأ الروابــط الفائقة الذكية، يف ممار�شــاته 

يف جممع املعلومات العاملي.
 ،search engine وقــد تطورت فكرة حمــرك البحــث
يف �شــياق خدمــة البحــث الراجع يف الإنتــاج الفكري، 
التــي كانــت تعتمــد علــى امل�شــتودع الوراقــي العاملــي 
منــذ مطلع القــرن الع�شــرين؛ اإذ كانت تتــم م�شاهاة 
موا�شفــات الوثائــق التــي ميكــن اأن تقــدم ا�شــتجابة 
ل�شتف�شــارات امل�شــتفيدين، مقابل موا�شفات الوثائق 
يف امل�شــتودع الوراقــي. وكانــت هــذه امل�شاهــاة تتــم 

بطريقة تناظرية.)11(
خاتمة:

نرجو يف ختام هذه العجالة، اأن نكون قد األقينا بع�س 
ال�شوء على حياة بول اأوتليه وم�شــروعاته واإ�شــهاماته 
واإجنازاتــه، كما اأرجــو اأن نكون قد قدمنا الدليل على 
جــدارة اأوتليــه بــاأن يكون مــن الآبــاء املوؤ�ش�شــني لعلم 
املعلومات، اإذ اأ�شــهم كما راأينا يف تطور هذا العلم يف 

جانبيه النظري والتطبيقي على ال�شواء.
المراجع:

وعلــم  املكتبــات  لدرا�شــة  قا�شــم. مدخــل  ح�شــمت 
املعلومات، الطبعــة الثانية مزيدة ومنقحة. القاهرة، 

دار غريب، 2007.
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واجهات المستخدم الموجه لألطفال

اأ. ب�صنت فوؤاد زكي

تمهيد

حظللي جمللال ت�صميللم واجهللات التفاعللل باهتمللام كبري 
خللال االأعللوام االأخرية مقارنة بالع�صللرين عاماً املا�صية, 
ومع تزايد م�صادر املعلومات با�صللتخدام احلوا�صب اأ�صبح 
مللن ال�صللروري علللى الواجهللات الرقمية اأن تنا�صللب كافة 
الب�صللر مللن البالغللني واالأطفللال, حيث اأُرغللم الطفل على 
التعامل مع واجهات تتطلب )كتابة معقدة وهجاء �صليماً 
- ومعرفللة مهللارات القللراءة - وفهللم املفاهيللم املجللردة( 

فاالأطفال لي�صوا يف حاجة مل�صاهدة ت�صميمات هرمية. 
فواجهللات امل�صللتخدم املوجهللة لاأطفللال هللي: نللوع مللن 
الطفللل  بللني  يحللدث  الللذي  التفاعلللي  االت�صللال  اأنللواع 
واملكتبة الرقمية وذلك باإدماج لغة الن�صو�س والو�صللائط 
والتللى تتمثللل لغللة الن�صو�للس يف ) لغللة  التفاعليللة معللاً 

االأوامر - القوائم - اللغة الطبيعية(.
 - )ال�صللور  يف  تتمثللل  والتللى  التفاعليللة  والو�صللائط 
الر�صللومات املتحركللة - والثابتللة - االألللوان - االأبنللاط( 
وذلللك ملحللاكاة النمللو االإدراكللي للطفل يف جميللع مراحله 
العمريللة املختلفللة وهللي خمتلفللة احلللال عللن الواجهللات 
املوجهللة اإىل البالغللني حيث اإن امل�صللتفيد البالغ ي�صللتطيع 
مللن  ولي�صللت  ون�صو�للس,  واأوامللر  قوائللم  مللع  التعامللل 
اأولوياتهللا واأهدافهللا االأوليللة الواجهللة التفاعليللة والتللي 
يتللم التعبللري عنها من خال �صور اأو ر�صللوم اأو األوان, الأن 
امل�صتخدم البالغ غايته االأوىل هي احل�صول على املعلومة 
ولي�للس كيفيللة تقدميهللا علللى عك�للس الطفللل الللذي اأوىل 
احتياجاته هي مع الواجهات املتاحة وذلك حل�صوله على 

املعلومة املرادة ب�صهولة وي�صر. 
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واأخذت الواجهات املوجهة لاأطفال نوعًا من التطور 
وذلــك بدخــول تكنولوجيــا املعلومــات ملجــال مكتبات 
الأطفال حيث اأن بداية ن�شاأتها كانت موجهة لاأطفال 
والبالغــني معــًا دون التفريــق بــني اأي منهــم فبــداأت:

 command األوامر

 

كانــت الواجهــات يف بــادئ الأمــر عنــد ا�شــتخدام 
احلا�شــب الآيل تتــم من خــال جمموعة مــن الأوامر 
يقــوم بكتابتها امل�شــتفيد للح�شول على خدمة اأو لأمر 
مهم معني اأو معلومة، مثل the ms dos والأمر اخلا�س 
بها ) wto geta.list of all( وهي عملية �شــريعة ومرنة 
دون تعقيــد ولكنهــا حتتــاج مــن امل�شــتفيدين الإملــام 
الكامل ملجموعة من الأوامر اخلا�شة بلغات الربجمة. 
وميكننــا القول اإن هذه الفئة من الواجهات ل ُتائم 
املراحل العمرية املختلفة ل�شــتخدام الطفل، فالطفل 
يف مراحلــه الأوىل ل ي�شــتطيع الكتابــة ولكنــة ُيحــب 
امل�شــاهدة والإن�شات واإذا ا�شتطاع الكتابة ل ي�شتطيع 
اإدراك هــذا النــوع مــن التقنيات اخلا�شة باحلا�شــب 

الآيل

tools :2 - القوائم 

مــع التطــور التكنولوجــي يف جمــال احلا�شــب الآيل 
تطــورت واجهــات ال�شــتخدام مــن جمموعــة اأوامــر 
وللم�شــتفيد  اخليــارات  مــن  جمموعــة  اإتاحــة  اإىل 
احلــق يف الختيــار مــا يتنا�شــب منهــا مــع احتياجاته 
لتلــك املعلومــات“““ ون�شــتطيع القــول اإنــه عند دخول 
هــذه الفئة مــن الواجهات يبــداأ الهتمــام يتوجه نحو 
احتياجــات الطفــل وميوله ولو ب�شــئ حمــدود فاإتاحة 
اختيــارات كثــرة اأمــام الطفــل مــن خــال القوائــم 
التــي تائم الأطفال يف املرحلــة العمرية من )7 - 14 
عامًا( فالطفل ي�شتطيع التحكم يف املاو�س وا�شتخدام 
لوحــة املفاتيــح برغم مــن ات�شــاماتها بالتعقيد وذلك 
لتعدد اخليارات التي يتفتحها والت�شــعبات املو�شوعية 

اخلا�شة بتلك القوائم. 
 text user 3 - واجهات المستخدم النصية

 interface

Resources for Parents 
& Teachers

تــواىل التطــور حتــى اأخذ �شــكًا خمتلفــًا للواجهات 
وهــو اأن يتــم التعبــر عنها با�شــتخدام الن�ــس وذلك 

“““ the teacher. teaching and revision 
anotes http // www. The teacher 99 - bt 
intrnet. co. uk
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با�شــتخدام كلمــة تعرب عن ق�شــم اأو جمــال اأو مو�شوع 
حمــدد مثــل كلمــة )home( وتتواجــد يف كل مكتبــة، 
وميكــن اأي�شًا التعبر من خــال احلروف للتعبر عن 

 .)word( م�شمون حمتوى حمدد مثل برنامج
حيــث اإن تلك الفئة من واجهات امل�شــتخدم تنا�شــب 
املرحلــة العمرية مــن )6 - 14( عامًا فالطفل يف هذه 
املرحلــة ي�شــتطيع القــراءة والإدراك الكامــل لــكل ما 
ُيكَتــب اأمامه هذا بجانب ا�شــتخدامه للحا�شــب الآيل 

ودخوله على �شبكة الإنرتنت. 
 Graphical 4 - واجهات المستخدم المرسومة

 user interface

 

تلــو  خطــوة  يت�شاعــف  بالأطفــال  الهتمــام  بــداأ 
الأخــرى حيث اأ�شبح الأطفال مــن بني اأكر جماعات 
م�شــتخدمي الإنرتنت منــوًا لذا بــداأ ت�شميم واجهات 
والتفاعــل معهــا  التعامــل  ي�شــتطيعون  لهــم  منا�شــبة 
دون تعقيــد وهــذه الواجهات الر�شــومية التي تخاطب 
الطفــل من مدلــول واحد فقط وهو اهتمامته حيث يف 
املراحــل العمريــة للطفل يحتــاج اإىل اأن يرى وين�شت 
فقــط، لذلــك كانت واجهــات الألــوان والأ�شوات مما 
جتعــل ا�شــتخدامها �شــهًا وماألوفًا من ِقبل امل�شــتفيد 
ملــا تتقيم به مــن تفاعليــة )motivation( والتي تتكون 
مــن عنا�شر متعددة مثل الر�شــوم املتحركة - ال�شور 
الثابتــة-  -الر�شــوم  والألــوان  ال�شــوت   - املتحركــة 

ال�شور الثابتة - املو�شيقى.“““
وتلــك الفئــة مــن الواجهات ل توجــه اإىل فئة عمرية 
حمــددة من مراحــل الطفولة للطفــل ولكنها تخاطب 

“““  steven levy,jr.graphical user interface.
britannica encyclopedia  
url:http//www.britannica.com 

الطفل يف جميع مراحله العمرية ابتداءًا من )4 - 14( 
عامــًا، وحتــى الطفــل الــذي عمــره �شــنتان ي�شــتطيع 
التعامــل معها ولكــن من خال النظــر اإليها كنوع من 
الأ�شــياء املرئية التى تعرب عنها ال�شور والألوان وعلى 
النقي�ــس ُيعــد البالغون اأكــر ا�شــتخدامًا لتلك املواقع 

التي ت�شتمل على تلك الفئة من الواجهات.
وكانــت الواجهــات الر�شــومية اإحدى نقــاط التحول 
الآيل  الإعاقــة ل�شــتخدام احلا�شــب  لاأطفــال ذوي 
والدخــول علــى �شــبكة الإنرتنــت حيث بــداأت اخرتاع 
برامــج حمــددة تعمــل علــى كيفيــة ا�شــتخدام هــوؤلء 
الأطفال للحا�شــب والإنرتنت ومن اأمثلة تلك الربامج 
windows speech recognition والذي يوجد من خال 

windows vista والذي ميكن امل�شــتفيدين من الأطفال 

ذوي الإعاقة من تنفيذ الأوامر والإجراءات من خال 
التحــدث بدون ا�شــتخدام لوحــات املفاتيح اأو املاو�ــس 

ليتم الدخول على الواجهات ب�شكل مبا�شر. 
والربنامــج الــذي يتيح حتويل الواجهات الر�شــومية 
اإىل ن�شيــة حيث اإن الأطفال ذوي الإعاقات الب�شرية 
 png - gif - jpeg ل ميكنهــم روؤية ال�شور مثــل ملفات
فبمجــرد اختيــار ال�شــورة ُيتــاح الن�س البديــل عنها 

�شوتيًا.“““
 : sound interface 5 - واجهات الصوت

ال�شــوت  تقنيــة  ا�شــتخدام  مت  الأخــرة  الآونــة  يف 
فهــي  مبا�شــر  ب�شــكل  املعلومــة  ل�شــتهداف  كو�شــيط 
واجهــات تعمل من خال امليكرفون فيعطي امل�شــتفيد 

“““  Microsoft office on line. 
url:http//office.microsoft.com/ar-sa
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اأوامــره مــن خــال هــذا امليكرفــون دون ا�شــتخدام 
لوحــة املفاتيــح اأو الفــاأرة “““ فهي تعد مــن التقنيات 
القليلــة ال�شــتخدام لاأطفــال ولكنهــا يف دول العــامل 
الغربــي، وذلــك ب�شــبب اأن هــذه التقنيــة حتتــاج اإىل 
برامج حمددة ومعقدة لربجمتها على احلا�شب الآيل 
وتعــد ُمكلفة فن�شــتطيع القول اإذا مت ا�شــتخدامها من 
ِقَبــل الطفل اأنها تنا�شــب املرحلة العمريــة للطفل من 
14( عامــًا يف ا�شــتخدام امليكرفــون للتوجــه   - 10  (
للمعلومــة التــي يريــد ال�شــتق�شاء عنهــا وللتعامل مع 
احلا�شــب الآيل، وغالبــًا مــا يتم ا�شــتخدام هذا النوع 

من الواجهات يف جمال الطران. 
:touch user interface 6 - واجهات اللمس

يف اأواخــر القــرن الواحــد الع�شــرين بــداأت تظهــر 
تقنيــة م�شــتحدثة وهــي للتعامــل مــع الواجهــات مــن 
خال مل�ــس الأيقونات املتاحة يف اأي موقع على �شــبكة 
الإنرتنت والدخول عليها ب�شكل مبا�شر دون ا�شتخدام 
الفــاأرة ولوحة املفاتيح“““ولكن تلك الواجهات حتتاج 
حا�شــات م�شممــة خ�شي�شــًا لهــذه التقنيــة ولي�شــت 
جمــرد برجمــة لربنامــج علــى احلا�شــب الآيل وتلــك 
الواجهات موجهة ب�شــكل اأ�شا�شــي ومبا�شر ل�شتخدام 
الأطفــال وذلــك لتحفيزهــم للتعامــل مــع تكنولوجيــا 

املعلومات وجماراة العامل الرقمي. 
 zomming 7 - واجهات المســتخدم التكبيرية

:user interface
ب�شــكل  الطفــل  نحــو  ُي�شــَتقَطب  الهتمــام  وبــداأ 
مت�شاعــف، حيــث اأن املهتمني مبجال احلا�شــب الآيل 

“““  kids.net.au، 
http // encyclopedia.kids.ne.au.

“““  “““““““ “““““““ 
““““://“““““““ “““““““.“““

 ) kids.net ( ) 2009 () 6 ( اأما موقع

ل من ا�شــتخدام  بداأوا يف اإن�شــاء تقنيات جديدة ُت�َشــهِّ
الطفل ل�شــبكة الإنرتنــت والتي كان من اأحدها واجهة 
امل�شــتخدم التكبريــة وهــي نــوع مــن اأنــواع واجهــات 
مــن  امل�شــتخدم  ــن  كِّ مُتَ التــي  الر�شــومية  امل�شــتخدم 
التعامــل مع امللفــات يف بيئة ثاثية الأبعــاد وهي اأحد 
تقنيــات اجليــل الثالــث للجرافيك اخلا�ــس بت�شميم 
املواقــع فعندما ي�شــر الطفــل مللف حمــدث اأو واجهة 
معينــة يظهــر امللــف اأو الأيقونــة بحجــم اأكــرب وهــذه 
الفئــة من الواجهات الأكــر تفاعًا مع الأطفال حيث 
اأن %90 مــن املواقــع املتاحــة علــى �شــبكة الإنرتنــت 
اخلا�شــة بالأطفــال مــن تعليميــة وثقافيــة وترفيهيــة 
ومكتبــات رقمية لاأطفال تطبق هذه التقنية اخلا�شة 
zomming in- )بالواجهات وهي عملية تكبر الواجهة 

 ،)terface

تصميم الواجهات الموجهة لألطفال: 

اإن الت�شميــم هو النافــذة احلية كمحور ات�شال بني 
املكتبــات الرقميــة والطفــل. حيث اأ�شبــح الآن للطفل 
دورًا اأ�شا�شــيًا ك�شركاء يف عمليات الت�شميم لذا فمن 
الأهمية الكربى اأن يكون لديهم فر�س عادلة لاإ�شهام 
بــاأي طريقة يف عمليــة الت�شميم. فاإن التحديات التي 
قــد تواجه هذا النوع من ال�شــراكة فــى الت�شميم هى 
اأن الكبــار لي�شــوا امل�شــئولني واإمنــا امل�شــئولية تكــون 
لاأطفــال، ولعــل من عنا�شر القوة لتلك ال�شــراكة هو 
ال�شــعور بي من جانب الطفــل ومعاملته كعن�شر فّعال 

يف جمتمع التكنولوجيا له قرارته واآرائه امل�شتقلة. 
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فقد جاء هذا امل�شروع ليقدم العديد من امل�شتحدثات 
فالتقنيــة  امل�شــتخدم  واجهــة  ت�شميــم  وتكنولوجيــا 
وحدهــا ل تفــوز بقبــول امل�شــتخدم ولكــن يلــزم اأي�شًا 
اإمكانية ت�شويقها مع خربة امل�شتخدم وطريقة اختباره 
للواجهــات امل�شممة املوجهة لاأطفــال حيث اإمكانية 
تفاعل الطفل مع احلا�شــب اأو املوقع املراد ا�شتخدامه 
 hci human والواجهــات التفاعلية للم�شــتخدم ُت�شــمى
اإجــراء  لــذا كان مــن الأهميــة   computers interface

ت�شميــم واجهــات داخــل هــذا املوقــع متتــاز ب�شــهولة 
ال�شــتخدام واإدماج الو�شائط التفاعلية املالتي ميديا 
مــن �شــورة متحركة، وكارتونية، و�شوت، ور�شــومات، 
ومو�شــيقى كاأحــد عوامل اجلذب املهمــة للطفل والتي 

تدعم احتياجات الطفل. 
ويعتمــد هذا امل�شــروع اعتمــادًا كليًا علــى الواجهات 

 .gui الر�شومية
)اإن اخلــربة وال�شــراكة يف الت�شميــم والختيار هي 
عنا�شر مهمة لبتكار ت�شميمات جيدة اإل اأن وحدات 
الإدخــال وقــدرة الأطفــال علــى التعامــل معهــا توفــر 
امل�شــاعدة لهوؤلء اللذيــن لديهم خربة حمدودة فكلما 
ا�شــتطعنا م�شــاركة الأطفال يف ت�شميمات الواجهات 
املوجهة اإليهم اأمكننا اكت�شــاف ميولهم واحتياجاتهم 
ولعمل واجهات �شهلة وب�شيطة تدعم التعاون والبتكار 
والتعلــم لديهم قام الباحــث بتطوير دعم التعاون من 

خال تطوير وحدات اإدخال متعددة. 
internation-  تعد املكتبــة الرقمية الدولية لاأطفــال
al children digital library مــن اأهــم النمــاذج احليــة 

التى اعتمدت ب�شــكل اأ�شا�شــى على الأطفال ك�شــركاء 
اأ�شا�شــيني فــى ت�شميم الواجهات حيــث ي�شم الفريق 
اأع�شــاء من تخ�ش�شات خمتلفة، من علوم احلا�شــب 
والت�شميــم املرئــي - والتعليم وعلــم املكتبات، ف�شًا 
عن اأطفال ترتاوح اأعمارهم ما بني 7: 11 �شنة ومتثلت 
مهــام الأطفــال واإ�شــهامتهم يف امل�شــاعدة يف مواقف 

الختبــار والتــى يقــع معظمهــا يف املدار�ــس واملكتبات 
العامــة كذلــك كتابــة تقاريــر مباحظاتهــم لفريــق 
الت�شميــم وجديــر بالذكر اأن م�شــروع املكتبة الدولية 
الرقميــة لاأطفــال icdl حقق انت�شــارًا نتيجــة الإتاحة 
على الإنرتنت والدعايــة عرب ال�شحف حتى اأ�شبحت 
icdl لديها 10.000 م�شتخدم من كافة القارات، ويقوم 

الإلكــرتوين  الربيــد  با�شــتعمال  امل�شــتفيدين  هــوؤلء 
ملرا�شــلة فريــق الت�شميــم والتفاعــل معــه لت�شميــم 

“““.icdlواجهات املكتبة الدولية الرقمية لاأطفال
من هنا ن�شــتطيع القــول اإن الأطفال مــن اأهم فئات 
املجتمــع الأ�شا�شــية التي يجب اأن يقــدم لها الهتمام 
الأول وبالأخ�ــس مــن الناحيــة التكنولوجيــة الرقميــة 
ميولــه  علــى  والتعــرف  الطفــل  احتياجــات  فتلبيــة 
الن�شــوج  اإىل  يدفعــه  الفرديــة  ومهاراتــه  الإدراكيــة 
الفكري نحو م�شــار التكنولوجيا الرقمية، فالواجهات 
هــي اأحد اأهم عنا�شــر املامح الرئي�شــة للتكنولوجيا 
الرقميــة التــي يتــم توظيفها داخــل املواقــع واملكتبات 
الرقميــة للطفل والتــى مل حتظ حتى الآن من اجلانب 
العمليــه  الناحيــة  مــن  الهتمــام  مــن  بنــوع  العربــى 
والنظريــه فمع التفجر املعلوماتي الرقمي املتاح يجب 
اأن ميتلــك الأطفال مقــدرة على التعامل مع املعلومات 
الرقميــة مــن خــال واجهــات تفاعليــة ي�شــتطيع اأن 
يتفاعــل معهــا وتتفاعــل معــه، وم�شــاركة الأطفــال يف 
ت�شميــم تلك الواجهات جدير بــاأن يحقق لها جناحًا 
وتظهــر اأهميــة ذلــك عندمــا يــدرك امل�شــتفيد ما هي 

حاجاته الأ�شا�شية من املُقَدم له وكيفية توظيفه له.

“““  international children digital library 
http://en.childrens library.org
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اإلعالم الببليوجرافي ودوره في

الترويج للكتاب المصري
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د. حممد فتحى عبد الهادى*

ي�شــهد العامل الآن ثورة هائلة فى ن�شر الكتب ب�شفة 
عامــة و الكتــب الإلكرتونية ب�شفة خا�شــة، اإذ يتزايد 
عــدد املن�شــور من �شــنة لأخرى ب�شــكل وا�شــح، وفيما 
يتعلق مب�شر ت�شدر دور الن�شــر امل�شرية نحو خم�شــة 
ع�شــر األــف كتاب كل عام. هذه الكتــب حتتاج اإىل من 
يعــرف بهــا حتى ت�شــل اإىل القــراء والباحثني، وحتى 
ت�شــتطيع املكتبــات وغرها مــن موؤ�ش�شــات املعلومات 

اإقتناءها واإتاحتها لاإفادة.
التعريف بالكتب وفئاته:

التعريف بالكتب أو اإلعالم عنها يقع فى 
عدة فئات أبرزها:

الإعانــات عــن الكتــب فــى ال�شحــف واملجــات . “
والإذاعة والتليفزيون والإنرتنت.

عر�ــس الكتب نف�شــها فى معار�ــس تخ�ش�س لهذا . “
الغر�س.

مراجعــة الكتــب اأو عرو�ــس الكتــب اأو نقــد الكتب . “
التــى تن�شــر فــى الدوريــات املخ�ش�شــة بكاملهــا 
لهــذا الغر�س اأو التى ت�شــكل هــذه الفئة جزءا من 

حمتويات الدوريات.
قوائــم النا�شــرين، وهــى القوائــم التــى ي�شدرها . “

النا�شــرون مت�شمنــة بيانــات وتعريفــات بالكتــب 
ال�شــادرة عنهــم �شــواء ب�شفــة عامــة اأو فى فرتة 

زمنية حمددة، اأو اأحدث الإ�شدارات.
بيانــات . “ تت�شمــن  وهــى  الببليوجرافيــة،  القوائــم 

واأبرزهــا  ال�شــادرة،  الكتــب  عــن  ببليوجرافيــة 
الببليوجرافيات الوطنية.

اإلعالم الببليوجرافي:

هــو املعنــى بتقدمي بيانــات ببليوجرافية )مثل ا�شــم 
املوؤلف، العنوان، النا�شــر، ال�شــعر، الخ( عن كل كتاب 
م�شحوبة بتعريف �شارح اأو نقدي اأو غر م�شحوبة به. 
وفى القوائم الببليوجرافية يطلق على جممل البيانات 
الببليوجرافيــة.  الت�شــجيلية  كتــاب  بــكل  اخلا�شــة 
وعــادة مــا ُترتــب الت�شــجيات وفــق طريقــة مــا مثــل 

بالعناويــن  اأو  املوؤلفــني  باأ�شــماء  الهجائــى  الرتتيــب 
معــني. مو�شوعــى  نظــام  وفــق  اأو  باملو�شوعــات،  اأو 

وظائف اإلعالم الببليوجرافي وأدواته:

يكــون  قــد  عامــة  ب�شفــة  الببليوجــرايف  الإعــام 
لأوعيــة املعلومــات امل�شــتقلة مثــل الكتــب اأو الدوريات 
اأو الأطروحــات اجلامعيــة، وقد يكــون للمحتويات من 
الف�شول اأو املقالت اأو ما اإىل ذلك. وقد يقت�شر على 
ما ي�شدر خال فرتة ق�شرة مثل اأ�شــبوع اأو �شــهر اأو 
ثاثــة اأ�شــهر، وقــد متتد تغطيتــه على مــدار عدد من 
ال�شــنني فــى املــرة الواحــدة. وعمومًا يحقــق الإعام 
الببليوجــرايف عــددًا مــن الوظائــف نــربز اأهمها على 

النحو التاىل:
تعريــف القــراء والباحثــني باجلديــد مــن اأوعيــة . “

املعلومــات فــى جمــالت اهتماماتهم حتــى يكونوا 
على علم باآخر التطورات واأحدث الجتاهات.

تقــدمي بع�س البيانات املهمــة عن اأوعية املعلومات . “
التى قد يحتاجها الباحث لتحقيق غر�س ما.

م�شاعدة الباحث فى اختيار ما يروق له من اأوعية . “
املعلومات.

و�شع م�شادر املو�شوع اأو ما كتب عنه اأمام القارئ . “
والباحث، وهذا يريحه من عناء البحث فى اأماكن 

متعددة.
م�شــاعدة املكتبات ومراكز املعلومــات على اختيار . “

املواد املنا�شبة لتحقيق اأهدافها )1(.
دوريات الكتب:

هذه الدوريات منت�شرة فى العامل الغربي منذ اأوائل 
 International القرن الع�شــرين امليادي. ومنها مثــا
bibliography of sociology التى ت�شدر �شنويا وتّعرف 

بالكتب وغرها من اأوعية املعلومات فى علم الجتماع 
 Economic Books على امل�شــتوى العاملي. وهنــاك اأي�شًا
التــى ت�شدر فى الوليــات املتحدة فى اأعــداد ف�شلية 
ي�شتمل كل منها على بيانات عن نحو ثاث مائة كتاب 

فى كافة اأفرع القت�شاد.
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وقد �شــهد العــامل العربــي ظهور عديد مــن دوريات 
اأو جمــات الكتــب واملكتبــات التــى تخ�ش�ــس اأبوابــا 
للتعريــف الببليوجــرايف بالكتــب وغرهــا مــن اأوعيــة 

املعلومات.
ومن اأقدم هذه املجات »عامل املكتبات« التى كانت 
ت�شــدر يف القاهرة فى الفرتة مــن 1958-1969 بواقع 
�شــتة اأعداد فى ال�شــنة. وكانت هــذه املجلة تخ�ش�س 
املطبوعــات  مــن  باجلديــد  للتعريــف  اأبوابهــا  اأحــد 

العربية.
وهنــاك اأي�شا جملــة »الكتاب العربــى« التى �شدرت 
يف القاهــرة فــى الفــرتة مــن 1964 حتــى 1971 وكانت 
تخ�ش�ــس بع�ــس اأعدادهــا اأو اأق�شــاما مــن الأعــداد 
حل�شر الكتب �شــواء على نطاق الدولة ككل )م�شر( 

اأم خلدمة مو�شوعات معينة.
وفى بداية الثمانينيات من القرن الع�شــرين ظهرت 
»عامل الكتب« يف الريا�س ابتداء من مايو 1980، وهى 
تن�شــر فى بع�س اأعدادها قوائــم ببليوجرافية، ف�شا 

عن عرو�س ومراجعات الكتب.
وفــى مار�ــس 1983 بــداأت جملــة »الكتــاب املغربي.. 
الربــاط  يف  بال�شــدور  نقديــة«  ببليوجرافيــة  جملــة 

خلدمة الكتاب املغربى.
وفــى يناير 1984 بداأت »عــامل الكتاب« بال�شدور يف 
القاهرة عن الهيئة امل�شرية العامة للكتاب فى اأعداد 
ف�شليــة متخذة من الإعــام الببليوجرايف عن الكتب 

اأحد اأهدافها الرئي�شة.
وفى اأوائل الت�شعينيات من القرن الع�شرين امليادي 
�شــدرت فــى عمــان جملــة »اجلديد فــى عــامل الكتب 
واملكتبــات« فــى اأعــداد ف�شلية ابتداء من �شــتاء 1994 
اإل اأنهــا توقفــت فى عــام 1998، اأى بعد �شــنوات قليلة 
مــن بدء �شدورهــا. وفى اأواخر الت�شــعينيات )فرباير 
1999( ظهرت جملة جديــدة بالقاهرة تعرف بالكتب 

هى »الكتب: وجهات نظر«.
و�شوف نتناول فيما يلى الدور الذى تقوم به جملتان 
م�شريتــان فــى التعريــف بالكتــب همــا عــامل الكتاب 
والفهر�شت، اإ�شافة اإىل عر�س نتائج بع�س الدرا�شات 

املتعلقة مبجاتِ اأخرى.
1/4 عالم الكتاب واإلعالم الببليوجرافي:

مت اختيــار »عامل الكتاب« �شــواء فى اإ�شدارها الأول 
اأو فى اإ�شدارها الثانى لاأ�شباب الآتية:

طــول الفــرتة التــى عا�شــتها عــامل الكتــاب، فقــد . “
�شدر منها 59 عددا على مدار خم�ــس ع�شــرة �شنة 
فــى ا�شدارها الأول، واأكر من ع�شــرين عددا فى 

اإ�شدارها الثانى.
الكتــب . “ مــن  باجلديــد  الببليوجــرايف  التعريــف 

كان هدفــا رئي�شــيا مــن اأهــداف املجلــة منــذ بدء 
�شدورها.

ا�شــتمال املجلــة على عديد من الأدوات والو�شــائل . “
الكتــب  وعرو�ــس  الإعانــات،  منهــا  التعريفيــة 
املوقعة وعرو�س الكتب املوجزة، ف�شا عن اأدوات 

الإعام الببليوجرايف املتنوعة.
�شــدور املجلــة عن اأكرب نا�شــر فى م�شــر، وتوافر . “

و  املكتبــات  فــى  املتخ�ش�شــني  مــن  كبــر  عــدد 
املعلومات - فى الإ�شدار الأول على الأقل - الذين 

اأ�شهموا فى اإعداد موادها عرب �شنواتها الطويلة.
جــاء من بني اأهداف املجلــة الأربعة الواردة فى اأول 

عدد منها مايلى:
»تعريف اجلمهور العام من القراء والباحثني مب�شر 
وبقيــة الباد العربية بخا�شة وفــى اخلارج بعامة مبا 
ي�شــدر هنــا مــن الكتــب اأول بــاأول.. واإبــراز الأعمال 

املهمة فى هذا الإنتاج بنقدها وعر�س حمتوياتها«.
وقــد تطــور هــذا الهــدف عرب حيــاة املجلــة حتى اأن 
العنــوان الفرعى لها �شار ابتداء من عدد 32 )اأكتوبر 
ثقــايف  مبفهــوم  عامــة  ببليوجرافيــة  »جملــة   )1991

نوعي«.
كما اأ�شيــف هدف اآخر هو: ح�شر وتقدمي البيانات 
عن العرو�س التى تبث اأو تن�شــر عن الكتب فى قنوات 

الت�شال وخ�شو�شا فى الدوريات امل�شرية.
فــى جملــة »عــامل  الببليوجــرايف  الإعــام  ويتمثــل 

الكتاب« فى الفئات التالية:
أوالً: »الفهرست العصرية للوطن العربي«

داأبــت عامل الكتاب علــى تخ�شي�س باب من اأبوابها 
فــى كل عــدد مــن اأعدادهــا تقريبــا ابتداء مــن يناير 
القــراء  واإعــام  اجلديــدة  بالكتــب  للتعريــف   1984

والباحثني وامل�شــوؤولني فى املكتبات ومراكز املعلومات 
مبــا ي�شدر فى م�شر وغرهــا من الباد العربية اأول 

باأول )كل ثاثة اأ�شهر(.
ويت�شــح من اإح�شائية ن�شــرها د. م�شطفى ح�شــام 
الديــن فــى اآخــر عدد مــن الإ�شــدار الأول مــن املجلة 
)58 و 59: اإبريــل - �شــبتمرب 1998( اإن عــامل الكتــاب 
قد �شجلت بيانات ببليوجرافية عما يقرب من 30.000 
عنــوان �شدرت فــى العامل العربى خــال الأعوام من 
1984 حتــى 1998 فــى خمتلــف املو�شوعــات مبتو�شــط 

2000 كتاب فى ال�شنة.
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ثانيــً: »كشــاف عــروض الكتــب بالدوريات 
المصرية«

هــو ك�شــاف ببليوجرايف يقــدم البيانات التى تي�شــر 
الو�شــول اإىل العرو�ــس املوقعــة للكتــب، املن�شــورة فى 
الدوريات فى الوطن العربي خال ال�شــنة اجلارية اأو 
�شــنة ت�شــبقها. وي�شر د. م�شطفى ح�شــام الدين اإىل 
اأن عــدد العرو�ــس خــال عــام 1997 وحــده بلــغ 5511 

عر�شا تناولت ما جمموعه 2814 كتابا.
ثالثا: »التجميعات الببليوجرافية 

المتخصصة«

راأت عــامل الكتــاب اأن ت�شمن بع�ــس اأعدادها قوائم 
ببليوجرافيــة تدور حول اأ�شــخا�س اأو حول مو�شوعات 
معينــة منتهــزة بع�ــس املنا�شــبات لتــوؤدي دورهــا فــى 
حتــى  اأو  املو�شوعــات  اأو  الأ�شــخا�س  عــن  الإعــام 
املوؤ�ش�شــات املرتبطــة بهــذه املنا�شــبات وغرها، ومن 

الببليوجرافيات املتعلقة باأ�شخا�س:
اإح�شــان  احلكيــم،  توفيــق  حمفــوظ،  جنيــب 

عبد القدو�س، د. بطر�س غاىل.
ومــن املو�شوعات التى حظيت باهتمام ببليوجرايف: 
املكتبات واملعلومات، ال�شــينما، اأزمة اخلليج وحربها، 

اإلخ.
ونقــدم فيما بع�س املاحظات على عامل الكتاب فى 

اإ�شدارها الأول:
ل جــدال فــى اأن التعريــف الببليوجــرايف بالكتــب . “

اجلديــدة قــد اأدى خدمة جليلة للقــراء والباحثني 
واملكتبيني فى �شــائر اأنحاء الوطن العربي، ويكفي 
القــول اإن »الفهر�شــت الع�شريــة« كانــت فى وقتها 
مــن اأكــر الأدوات �شــمول فــى التغطيــة ودقــة فى 
البيانــات وحداثــة فــى ال�شــدور، وكان ميكــن اأن 
ت�شــكل فى جمموعهــا قاعدة بيانــات ببليوجرافية 
للكتــب العربيــة، وهــذا ل ينفــي اأنهــا كانــت فــى 
تي�شــر  ك�شــافات  اأو  اإ�شافيــة  اإىل مداخــل  حاجــة 
ا�شــتخدامها. فقــد كانــت الكتب مرتبــة بعناوينها 
حتت اأق�شــام مو�شوعية عري�شة. ورغم القول باأن 
الهــدف هــو اأن يت�شفحها القارئ كتابــا كتابا، اإل 
اأنــه كان مــن ال�شــروري وجــود ك�شــافات باأ�شــماء 
املوؤلفــني والعناويــن واملو�شوعــات والنا�شــرين ولو 

حتى كل �شنة اأو كل ب�شع �شنوات.
نبــه »ك�شــاف عرو�س الكتب بالدوريــات امل�شرية« . “

اإن  حيــث  املعرو�شــة  الكتــب  وقيمــة  اأهميــة  اإىل 
الك�شــاف مق�شــم اإىل اأربــع فئات: كتب لها ع�شــرة 
اإىل �شــتة  عرو�ــس فاأكــر، كتــب لهــا مــن ت�شــعة 

عرو�ــس، كتــب لها مــن خم�شــة اإىل عر�شني، كتب 
لهــا عر�س واحــد. ويعترب هذا الك�شــاف هو الأول 
مــن نوعــه باللغــة العربيــة اإل اأنــه يقت�شــر علــى 
العرو�ــس املن�شــورة بالإخباريــات والعامــات مــن 
الدوريــات ال�شادرة فى م�شر، ومعنى ذلك اأنه ل 
ي�شــم العرو�س ذات القيمة الكبرة املن�شــورة فى 

الدوريات املتخ�ش�شة.
املرتبطــة . “ الببليوجرافيــة  التجميعــات  جــاءت 

باأ�شــخا�س اأو مبو�شوعات معينــة ب�شورة عر�شية 
اأغلبهــا يرتبــط مبنا�شــبات  اإن  اإذ  غــر منتظمــة 
اأبــرز فوائدهــا الدرا�شــات  معينــة، واإن كان مــن 

القيمة التى �شاحبتها.
وقد عــاودت »عامل الكتاب« ال�شدور مرة اأخرى فى 
اأعــداد ف�شليــة بالعــدد 60 ال�شادر فى �شيــف 2007، 
اأي بعــد مــا يقــرب من ع�شــر �شــنوات )كان اآخر عدد 
�شــدر مــن قبل عــام 1998( فى �شــكل خمتلف )حجم 
كبــر( ومبحتوى خمتلف اأي�شا. وجــاء فى �شدر عدد 
60 اأن الهــدف هــو اإلقــاء »نظــرة وا�شــعة لاإ�شدارات 

التى ت�شدر باللغة العربية فى م�شر والعامل العربى«. 
وت�شمن هذا العدد الأبواب التالية:

إصدارات جديدة:

ي�شــتمل هذا البــاب على بيانــات ببليوجرافية كاملة 
عــن الكتــب احلديثــة اإ�شافــة اإىل تعريــف موجز بكل 
كتــاب و�شــورة ملونة لغــاف الكتــاب. والكتب موزعة 
علــى مو�شوعات املعرفة الب�شــرية. وقد ت�شمن الباب 

بيانات عن 145 كتابا.
عروض نقدية:

يت�شمن هــذا الباب مراجعات نقدية مطولة باأقام 
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بع�ــس الكتاب املعروفني لعدد من الكتب، حيث ُيعطى 
عن كل كتاب بيانات ببليوجرافية كاملة بالإ�شافة اإىل 

�شورة للغاف ثم العر�س املطول. 
وقد ت�شمن هذا الباب خم�شة كتابًا.

إصدارات مصرية متنوعة:

بع�ــس  اأغلفــة  و�شــور  فقــط  ببليوجرافيــة  بيانــات 
الكتب موزعة على مو�شوعات املعرفة الب�شــرية )167 

كتاب(.
إصدارات من العالم العربى:

العربيــة  الكتــب  بع�ــس  عــن  ببليوجرافيــة  بيانــات 
�شــادرة فــى البــاد العربيــة الأخــرى موزعــة ح�شــب 

مو�شوعات املعرفة الب�شرية )22 كتاب(.
كتب محققة:

بيانات عن الكتب املحققة )31 كتابًا(.
كتب مترجمة:

بيانات وتعريفات عن الكتب املرتجمة )26 كتابًا(.
كتب أطفال:

بيانــات وتعريفــات عن كتــب موجهــة لاأطفال )31 
كتاب(.

وقــد ت�شمن عــدد 79 )ربيــع 2012( الأبواب نف�شــها 
مــع اختاف فــى الرتتيب، فقــد بداأ العــدد بـ عرو�س 
نقديــة )8 كتب( ثم بــاب ببليوجرافيات خا�شة حيث 
مت تقــدمي ببليوجرافيــة ت�شم اأعمــال الكاتب الراحل 
اإبراهيــم اأ�شان وببليوجرافية اأخرى لأعمال الكاتب 
ثالثــة  ببليوجرافيــة  واأي�شــا  بهجــت  اأحمــد  الراحــل 

لأعمال زكى جنيب حممود.
جديــدة،  اإ�شــدارات  ذلــك:  بعــد  الأبــواب  وتتابــع 
اإ�شــدارات مــن العــامل العربــى، اإ�شــدارات م�شريــة 

متنوعة، كتب حمققة، كتب مرتجمة، كتب اأطفال.
ولي�ــس هنــاك اأدنى �شــك فــى اأهمية معــاودة �شدور 
هذه املجلة منــذ عام 2007 كنافذة للتعريف والإعام 
عــن الكتــب ال�شادرة فــى م�شــر، اإل اأن هناك بع�س 

املاحظات منها:
- قــد يكــون هنــاك مــربر لعزل كتــب الأطفــال عن 
كتــب الكبــار )رغم �شغر عدد الكتــب الكتب التى يتم 
التعريف بها(، اإل اأن الأمر لي�س كذلك بالن�شبة لعزل 
الكتــب املحققة اأو الكتــب املرتجمة، فعددها حمدود، 
وينطبــق ال�شــئ ن�شــه علــى بــاب اإ�شــدارات م�شريــة 
متنوعــة فهــو من حيث ال�شــكل يكرر بــاب »اإ�شدارات 

جديــدة« فيما عــدا اأنــه ل يت�شمن تعريفــات بالكتب، 
والأف�شل اإ�شافة التعريفات ودمج كتب هذا الباب مع 

باب اإ�شدارات جديدة.
- رغــم اأن املجلــة خم�ش�شــة لاإعــام عــن الكتب 
اجلديدة، اإل اأن املجلة نف�شــها حتتاج لاإعام عنها، 

فا اأحد يعرف عنها �شيئا اأغلب الظن.
2/4 مجلة »الفهرست«:

اخلدمــات  مركــز  اجنــازات  اأهــم  مــن  لعــل 
الببليوجرافية واحلا�شــب الآىل بــدار الكتب امل�شرية 
اإ�شــدار جملــة »الفهر�شــت« التــى �شــدر العــدد الأول 
منهــا فــى يناير 2003 ومــا تزال ت�شدر حتــى الآن فى 

اأعداد ف�شلية.
وقــد جــاء فى افتتاحيــة العدد الأول مــن املجلة اأنها 
»دوريــة ببليوجرافيــة تعنــى بالإنتاج الفكــرى العربى 
ت�شــجيا وتوثيقا، عر�شا ونقــدا، وبالق�شايا املرتبطة 
والأدوات  وباملوؤ�ش�شــات  وتوزيعــا،  ون�شــرا  اإنتاجــا  بــه 
والقنــوات التــى ترتبط بــه ح�شرا وجتميعــا وتنظيما 

وبثا واتاحة«.
وت�شــم املجلة عرب اأعدادها اأبوابا منها: الدرا�شــات 
العاقــة  ذات  واملو�شوعــات  الق�شايــا  تتنــاول  التــى 
ب�شفــة  والكتــاب  عامــة  ب�شفــة  املعلومــات  باأوعيــة 
خا�شــة، ال�شــر الببليوجرافيــة التــى تعنــى باحل�شر 
والتحليــل للعطاءات الفكرية للــرواد واحلا�شلني على 
جوائــز وغرهم مــن الذين قدمــوا ا�شــهامات موؤثرة 
فــى م�شــرة الآداب والعلــوم والفنــون. ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك: ثــروت عكا�شــة، عاطــف �شدقــى، اأحمــد 
اأي�شــا  وهنــاك  الــخ.  اجلوهــرى،  حممــد  م�شــتجر، 
وتعريفــات  احلديثــة،  الكتــب  ومراجعــات  عرو�ــس 
بال�شدارات اجلديدة لدار الكتب امل�شرية، وعرو�س 
ومراجعــات امل�شــادر املرجعيــة. علــى اأن مــن اهــم 
حمتويــات كل عــدد بــاب بعنــوان »جامــع الت�شانيــف 
امل�شريــة احلديثــة: ببليوجرافية �شــارحة«، حيث يتم 
ر�شــد اأبرز الكتب التى �شدرت فى م�شر خال ثاثة 
�شــهور مع تقــدمي بيانات ببليوجرافيــة كاملة وتعريف 
موجــز مبحتــوى كل كتاب. وتعــد هــذه الببليوجرافية 
التــى تن�شــر ب�شــكل منتظم منــذ عــام 2003 حتى الآن 
من اأهم الأدوات التى تر�شد الإنتاج الفكرى امل�شرى 

اجلديد وتّعرف به ب�شكل انتقائى )2(.
وعلى �شــبيل املثال فقد ا�شــتمل عدد 39 ال�شادر فى 

يوليو 2012 على الأبواب التالية:
الدراسات:
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اأربع درا�شات فى جمال الكتب واملكتبات واملعلومات.
عروض موقعة:

ثاثة عرو�س كتب مطولة.
إصدارات دار الكتب:

عرو�ــس موجزة لثاثة كتب �شــدرت عن دار الكتب 
امل�شرية.

عروض وتقييم المراجع:

عرو�س تعريفية بثاثة م�شادر مرجعية.
جامع التصانيف المصرية الحديثة: 

ببليوجرافية شارحة )447 كتاب( 

فــى  القــراء والباحثــني وامل�شــوؤولني  اإعــام  هدفــه 
املكتبــات مبــا ي�شدر فى م�شــر اأول بــاأول. وهو ي�شم 
خمتــارات مــن الكتــب املن�شــورة ل تدخــل فيهــا كتــب 
العربيــة  بغــر  والكتــب  املدر�شــية  والكتــب  الأطفــال 

واملطبوعات احلكومية.
وُتعطــي بيانــات ببليوجرافيــة كاملــة عــن كل كتــاب 
م�شافــا اإليها تعريف موجــز مبحتوى الكتاب. والكتب 

مرتبة ح�شب الأق�شام الرئي�شة للت�شنيف الع�شرى.
ويلحــق بالببليوجرافيــة ك�شــاف النا�شــرين، حيــث 

يعطى ا�شم النا�شر واأرقام اأعماله بالببليوجرافية.
3/4 نتائج بعض الدراسات األخرى:

اأعدت د. فايقة ح�شن درا�شة حتليلية لـ: الفهر�شت، 
والكتب: وجهات نظر. وقد قامت الدرا�شة على تناول 
�شيا�شــة التحرير وقواعد الن�شــر واملحتويات والأبواب 
ثــم درا�شــة ببليومرتيــة ملحتويــات مقــالت العرو�ــس 
وطبيعــة م�شادر املعلومــات املعرو�شة من حيث حجم 
العرو�ــس ومو�شوعــات م�شادر املعلومات ونا�شــروها 

واأ�شماء الكتاب ولغاتها واأنواعها.
وقــد ات�شــح من الدرا�شــة اأن جملة الفهر�شــت تهتم 
بالكتــب فــى املعــارف العامــة، وخا�شة كتــب املكتبات 
واملعلومــات، ثــم العلوم الجتماعيــة، والآداب. ات�شح 
%30 مــن الكتــب املعرو�شــة ت�شــدر  اأن نحــو  اأي�شــًا 
خال عام ن�شــر العرو�س، و %30 اأخرى تن�شــر خال 
عامــني من �شــدور الكتــاب وذلــك للعرو�ــس املوقعة، 
اأمــا العرو�ــس املوجــزة فــاإن 95 %منهــا تعــد خــال 
عــام �شدور الكتــاب. وقد ات�شــح اأن العرو�س املوقعة 
والعرو�ــس املوجــزة تركــز علــى حمتويــات الكتــاب، 

واأهدافه، وطرق املعاجلة، ونبذة عن موؤلفه.
و قد �شمت جملة الكتب: وجهات نظر بع�س الأبواب 

الثابتــة مثــل الفتتاحيــة، وبــاب نــون، وبــاب ر�شــائل 
القــراء، هــذا بالإ�شافــة اإىل اأبــواب ثابتــة للعرو�ــس 
ترجمــت  اأو  العربيــة  باللغــة  كتبــت  �شــواء  الطويلــة 
اإليهــا، والعرو�س التعريفيــة فى باب قراءات جديدة، 
وعرو�ــس موجزة الذى بداأ مع ظهور املجلة ثم اختفى 

فى بداية عام 2003.
يقــوم باإعــداد العرو�ــس الطويلة فى اأغلــب الأحوال 
�شحفيــون واأ�شــاتذة جامعــات، اأما العرو�ــس املوجزة 
فهــى غــر موقعــة، ويختلــف حمتــوى كل عر�ــس عــن 
الآخــر اختافــًا كبــرًا نظــرًا لعــدم وجود �شيا�شــة اأم 
قواعــد للن�شــر حمددة ووا�شحــة، واإن كانت فى اأغلب 
الأحــوال تتناول حمتــوى م�شدر املعلومــات واأهدافه. 
كمــا يختلــف طــول العر�س وعــدد كلماته �شــواء اأكان 
ا اأو موجًزا اأو تعريفًيا ويرجع ذلك لل�شبب نف�شه. عر�شً

وتتميز جملة الكتب: وجهات نظر بعدم وجود فجوة 
زمنية بني تاريخ ن�شــر م�شدر املعلومات وتاريخ ن�شــر 
العر�س اخلا�س به، فنجد اأن نحو %50 من العرو�س 
مبختلف اأنواعها ل يعود تاريخ ن�شــرها لأكر من عام 
من تاريخ ن�شــر م�شدر املعلومــات، واأن نحو %90 من 
العرو�ــس ل يعــود تاريخ ن�شــرها لأكر مــن عامني من 
تاريخ ن�شــر م�شــدر املعلومــات، واأن الغالبيــة ملقالت 
العرو�س تقــع فى جمال العلــوم الجتماعية، وخا�شة 
العلــوم ال�شيا�شــية، والقت�شــاد، والعلــوم الع�شــكرية، 
ثــم التاريخ، والرتاجم، يليهــا الفنون والآداب. وتتنوع 
م�شادر املعلومات املعرو�شة فا تقت�شر على الكتب، 
فنجــد مقــالت عرو�ــس تتنــاول دوريــات، ومقــالت، 
وتقاريــر، و وثائق حكومية، واأحــكام ق�شائية، واأفام 
ت�شــكيلية،  فنــون  ومعار�ــس  وت�شــجيلية،  �شــينمائية 

ومهرجانات م�شرحية )3(. 
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وفى درا�شة حتليلية مقارنة لتهانى عمر عبد العزيز 
عــن التعريــف بالكتــب فــى �شحيفــة »اأخبــار الأدب« 
وجملــة »الكتــب: وجهــات نظر« تبــني اأنــه ل اختاف 
يذكــر بينهما فــى الهتمام املو�شوعى بالكتب التى مت 
التعريــف بها وهو لاإن�شــانيات على ح�شــاب املجالت 
املو�شوعية الأخرى، مع اهتمام »اأخبار الأدب« بقطاع 
الإن�شــانيات بوجه عــام والأدب على وجه اخل�شو�س، 
وهذا طبيعى، بينما تبدو جملة »الكتب: وجهات نظر« 

اأكر اهتمامًا بقطاع العلوم الجتماعية.
وياحــظ انخفا�ــس ن�شــبة الكتــب مكتملــة بيانــات 
الو�شــف فــى كل مــن القناتــني، واإن كانــت الكتــب: 
ــا مــن »اأخبــار الأدب« على  وجهــات نظــر اأكــر حر�شً
اكتمــال البيانات، كما ياحظ تركز الغالبية العظمى 
مــن النا�شــرين فــى« الكتــب: وجهــات نظــر« و«اأخبار 
الأدب« فــى الوطــن العربــى الذى متثله ثاث ع�شــرة 

دولة، ومن اأهم ما خل�شت اإليه الدرا�شة:
اأن �شحيفة »اأخبار الأدب«، وجملة »الكتب: وجهات “ 

نظر« ل تقدمان خدمة تذكر للقائمني على مكتبات 
البحــث، �شــواء كانــت مــن املكتبــات اجلامعيــة، اأو 
املكتبات املتخ�ش�شة اأو املكتبات الوطنية، اإذ اأنهما 

يخاطبان املثقف بوجه عام. 
ميكن للتعريف بالكتب فى �شحيفة »اأخبار الأدب«، “ 

وجملة »الكتب وجهات نظر« اأن يكون اأداة تر�شيح ل 
اأداة ترجيح بوجه عام بالن�شبة للقائمني على تنمية 
جمموعــات املكتبــات العامة، واملكتبات املدر�شــية، 
وذلــك لقلــة عــدد العرو�ــس والتعريفــات املف�شلــة 
بوجه عام، واملوقع فيها على وجه اخل�شو�س)4(.

واإ�شافة اإىل الدرا�شتني ال�شابقتني قدم حممود عبد 
الكــرمي اجلندي درا�شــة حتليليــة عن اأبــواب عرو�س 
الكتــب بال�شحف امل�شرية. وقد اختــار لهذا الغر�س 
بــاب »غــذاء العقــول« بجريــدة الأهرام وبــاب »جولة 

الكتب« بجريدة اجلمهورية خال عام 2004.
وقد خل�س اإىل جمموعة من النتائج اأبرزها:

الكتــب “  عر�ــس  اأبــواب  لن�شــاأة  الن�شــبية  احلداثــة 
بال�شحــف امل�شرية بالرغم من قــدم اإ�شدار كثر 
من هذه ال�شحف والتى يرجع تاريخ ن�شاأة اإحداها 

اإىل نهاية القرن قبل املا�شى.
�شيــق امل�شــاحة املخ�ش�شــة لأبــواب عر�ــس الكتب “ 

بال�شحف امل�شرية وتقلي�شها با�شتمرار. 
اأ�شــبوعًيا، “  املعرو�شــة  الكتــب  عــدد  فــى  التفــاوت 

وارتبــاط ارتفــاع عــدد املعرو�س مــن الكتب بوجود 
بالكتــاب  املتعلقــة  والأدبيــة  الثقافيــة  املنا�شــبات 

والقراءة.

الأدب “  مو�شوعــات  كتــب  عر�ــس  علــى  الرتكيــز 
العامــة  واملعــارف  الجتماعيــة  والعلــوم  والثقافــة 
ب�شــكل مكثــف، وتغطيــة بع�ــس املو�شوعــات ب�شــكل 
�شعيــف، وعــدم التطــرق لتغطيــة كتــب كثــر مــن 

املو�شوعات ب�شكل مطلق.
املوؤلفــني “  م�شــاهر  كتــب  عر�ــس  علــى  الرتكيــز 

وال�شــخ�شيات العامة، وعــدم التطرق لعر�س كثر 
مــن الكتب القيمــة للموؤلفني الآخرين الأقل �شــهرة 

من الناحية الإعامية.
بت�شــجيل “  الكتــب  عر�ــس  اأبــواب  التــزام  عــدم 

كامــل البيانــات الببليوجرافيــة للكتــب املعرو�شــة 
واقت�شارهــا علــى ذكــر بيانــات العنــوان واملوؤلــف 

وقليا من بيانات الن�شر.
ارتفاع ن�شبة العرو�س املتو�شطة والعرو�س املوجزة “ 

واملخت�شرة عن ن�شبة العرو�س املطولة للكتب.
الو�شفيــة “  العرو�ــس  علــى  العرو�ــس  اقت�شــار 

العامــة دون العرو�ــس النقدية اجلــادة التى ُتظهر 
الإيجابيات وال�شلبيات معا.

ومن املقرتحات املفيدة التى قدمتها الدرا�شة:“ 
اقرتاح تخ�شي�س ال�شحف القومية مللحق اأ�شبوعى “ 

خا�ــس لعر�س الكتب على غــرار اإ�شدارها ماحق 
اأ�شــبوعية لاقت�شاد وال�شيارات، الخ، وكذلك على 
غــرار مــا تفعلــه كثــر مــن ال�شحــف العامليــة مثل 

النيويورك تاميز.
�شــرورة تبنــى اجلمعيــات املهنيــة اإ�شــدار ك�شــاف “ 

خا�ــس مبراجعــات وعرو�ــس الكتب فــى ال�شحافة 
امل�شريــة لتعظيم ال�شــتفادة من هذه العرو�س فى 

بناء وتنمية جمموعات املكتبات)5(.
5 - قوائم الناشرين:

التجاريــة  الن�شــر امل�شريــة  مــا ت�شــدر دور  عــادة 
واحلكوميــة قوائــم باإ�شداراتهــا كل عــام، م�شاحبــة 

ملعر�س القاهرة الدوىل للكتاب فى الغالب.
وتت�شمــن هــذه القوائــم كل الكتــب التــى اأ�شدرتهــا 
الدار �شواء القدمية واآخر ال�شدارات، اأو ما هو متاح 

منها للبيع اأو الإ�شدارات احلديثة فقط.
ومن الأمثلة على هذه القوائم:

قائمة اإ�شدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق “ 
واأ�شــماء  الكتــب  عناويــن  تت�شمــن  التــى  القوميــة 

موؤلفيها واأ�شعارها.
وهــى “   2013-2012 اجلامعيــة  املعرفــة  دار  قائمــة 

تت�شمن:
ا�شــم الكتــاب - املوؤلــف - �شــنة الطبــع )زمنيا من “ 
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الق�شــم   - البيــع  �شــعر   - الأقــدم(  اإىل  الأحــدث 
املو�شوعى.

6 - القوائم الببليوجرافية:

اإىل  ت�شــعى  التــى  الببليوجرافيــة  القوائــم  تتنــوع 
�شــواء  والإعــام عنهــا  بالكتــب اجلديــدة  التعريــف 
للقراء والباحثني ب�شفــة عامة، اأم للمكتبات وغرها 

من موؤ�ش�شات املعلومات.
ون�شتعر�س فيما يلى ثاث من هذه القوائم:
1/6 القائمة الببليوجرافية المعيارية 

للكتب المختارة للمكتبات المدرسية 
بمختلف المراحل التعليمية)6(. 

ت�شــدر هــذه القائمــة �شــنويا عــن الإدارة العامــة 
للمكتبــات بــوزارة الرتبيــة والتعليــم، وهــى مق�شــمة 

ح�شب املراحل التعليمية املختلفة:
املرحلة البتدائية“ 
املرحلة الإعدادية.“ 
املرحلة الثانوية.“ 

وتت�شمن بيانات ببليوجرافية فقط عن كل كتاب.
وتعتمــد القائمة على جهــد متخ�ش�شني فى فح�س 
الكتــب واختيارهــا، بنــاء علــى تقرير فح�ــس الكتاب 

الذى يت�شمن:
بيانات كاملة عن كل كتاب.“ 
عر�س وتلخي�س الكتاب.“ 
نقد الكتاب.“ 

من الناحية املو�شوعية.. “
من الناحية ال�شكلية.. “

راأى الفاح�س فى �شاحية الكتاب.“ 
ويعيــب هــذه القائمة عدم وجود �شــروح اأو تعريفات 
بالكتب ميكن اأن ت�شــاعد القائمني علــى اأمر الختيار 

فى املكتبات فى اختيار الكتب املنا�شبة.
2/6 كتب األطفال فى مصر: ببليوجرافية 

معيارية )7(:

ت�شدر هذه القائمة منذ عام 2009 عن مركز توثيق 
وبحــوث اأدب الأطفــال التابــع لــدار الكتــب والوثائــق 
القوميــة. والهــدف منهــا م�شــاعدة الآبــاء واملربــني 
واخت�شا�شيــي املكتبــات على الختيار ال�شــليم للكتب 

اخلا�شة بالأطفال.
وهــى تغطــي اأف�شل مــواد الأطفال املتاحة فى �شــوق 
الن�شــر فى كل اأنواع اأوعية املعلومات املقروءة واملرئية 
وامل�شــموعة واملج�شــمة وو�شــائط الكمبيوتــر باللغــات 

العربية والإجنليزية والفرن�شية.

الإنتــاج  القائمــة علــى جتميــع  فكــرة هــذه  وتقــوم 
الفكري اخلا�س بالأطفال فى م�شر وعر�س مفردات 
هــذا الإنتاج علــى جمموعة مــن املتخ�ش�شني كل فى 
جماله من اأجل فح�شه وتقييمه واختيار ال�شالح منه 
وكتابــة نبــذة خمت�شرة عــن كل ما مت اختيــاره، ومن 
ثــم ت�شــم القائمة بيانــات ببليوجرافية عــن كل كتاب 

م�شافا اإليها التعريف بالكتاب.
ويتم ترتيب املواد فى القائمة ح�شب املراحل العمرية 
لاأطفال وهى: الأطفال ما قبل �شــن املدر�شة، ثم من 
ال�شــنة ال�شاد�شة حتى التا�شــعة ثم من ال�شنة التا�شعة 
حتى الثانية ع�شــرة، واملرحلة الأخرة هى من ال�شــنة 
الثانية ع�شــر حتى اخلام�شة ع�شرة. وحتت كل مرحلة 
و�شعت املواد حتت روؤو�ــس مو�شوعات. ويوجد ك�شاف 
باملوؤلــف واآخــر بالعنوان. وقد ا�شــتمل العدد الأول من 
القائمة على 515 كتابا. وما يكتب عن كل كتاب عبارة 
عــن بيانــات الكتــاب ثــم تقييــم الكتــاب وملخ�ــس له 
وامل�شتوى الذى يرتاوح ما بني جيد وجيد جدا وممتاز 

واأخرا املرحلة العمرية التى ينا�شبها الكتاب.
3/6 نشرة اإليداع:

ميثــل ر�شد الإنتاج الفكرى امل�شرى مهمة اأ�شا�شــية 
مــن مهام املكتبة الوطنية فــى م�شر، وهى دار الكتب 
والوثائق القوميــة، اإذ اإن الدار حت�شل مبوجب قانون 
الإيــداع علــى عدد من الن�شــخ مــن كل كتــاب يطبع اأو 
ين�شــر فــى م�شــر، ومن ثم وجــب �شرورة ت�شــجيل ما 

حت�شل عليه الدار فى ن�شرة خا�شة بذلك.
وعلــى ذلــك تهدف ن�شــرة الإيــداع التــى ت�شدر عن 
م�شنفــات  ر�شــد  اإىل  بالــدار  الببليوجرافيــا  اإدارة 
الإنتــاج الفكــري فــى م�شر التــى مت اإيداعهــا فى دار 
الكتــب تنفيــذًا لأحــكام قانــون الإيــداع للمطبوعــات. 
وهذا الر�شيد هو مبثابة �شــجل وطني للرتاث الفكري 
للباحثــني  مفيــدة  اأداة  اأنــه  اإىل  بالإ�شافــة  للبلــد، 
والدار�شــني مب�شــر وغرهــا من الباد، كمــا اأن هذه 
الن�شــرة تعتــرب اأداة مفيــدة للمكتبيــني فــى اأغرا�ــس 
اختيــار املطبوعــات الازمــة للمكتبات وفــى اأغرا�س 
الفهر�شــة والت�شنيــف اأي�شــا باعتبار اأن الت�شــجيات 

الببليوجرافية معدة اإعداد جيدا.
وتعطــي ن�شــرة الإيــداع )كان ا�شــمها فــى اأول الأمر 
»الن�شــرة امل�شريــة للمطبوعــات«( الإنتــاج الفكــري 
امل�شري الــذى يودع بدار الكتب وفقا لقانون الإيداع، 
وقــد بداأت الن�شــرة فى التغطية منذ اأغ�شط�ــس 1955، 
وياحظ اأن الإ�شدارات تنوعت تنوعا كبرا من فرتة 

لأخرى على النحو التاىل:
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 “.1960 - 1955

 “.1965-1961

 “.1967-1966

�شنوية ابتداء من 1968 حتى 1971.“ 
ف�شلية منذ 1972 حتى 1989.“ 
ابتداء من عام 1990 وحتى نهاية عام 1995 �شدرت “ 

الن�شرة فى اأعداد ن�شف �شنوية.
تغر الإ�شدار ابتداء من عام 1996 لت�شدر الن�شرة “ 

فى اأعداد �شهرية حتى دي�شمرب 2007.
ابتــداء من عام 2008 بداأت الن�شــرة ت�شدر �شــنويا “ 

فــى �شــكل مطبــوع وفــى �شــكل مقــروء اآليــا اأي�شــا 
)ن�شرة الإيداع لعام 2008 �شدرت عام2010(.

وجتــدر ال�شــارة اإىل اأن التغطيــة لاإنتــاج الفكــري 
امل�شــري مل تكــن كاملــة وذلــك ب�شــبب عــدم تطبيــق 
النا�شــرين لقانــون الإيــداع بدقــة مــن ناحيــة وعــدم 
املتابعــة مــن جانب دار الكتــب من ناحيــة ثانية، هذا 
ف�شــا عــن اأن امل�شالــح والهيئات احلكوميــة مل تكن 
حتر�ــس علــى اإيــداع مطبوعاتهــا احلكوميــة بالــدار، 

وهذه الفئة هى اأقل الفئات التى ُتغطى بالن�شرة.
وجتدر الإ�شارة اأي�شا اإىل اأن الن�شرة مل تكن منتظمة 
فى ال�شدور واإمنا كثرا ما كانت تتاأخر فى ال�شدور.

مــن  ين�شــر  اأو  يطبــع  مــا  علــى  التغطيــة  وتقت�شــر 
مطبوعات داخل حدود م�شر.

وتغطــي الن�شــرة مــا ي�شــدر باللغــة العربيــة تاأليفــا 
وترجمــة واأي�شا ما ي�شــدر فى م�شر باللغات الأخرى 
فــى كافــة  وخا�شــة الإجنليزيــة والفرن�شــية، وذلــك 

مو�شوعات املعرفة الب�شرية.
وقــد ظلــت الن�شــرة لفــرتة طويلــة ت�شــم النوعيــات 

التالية من املطبوعات:
املطبوعات التى ين�شرها النا�شرون التجاريون.. “
املطبوعات احلكومية.. “
الكتب املدر�شية.. “
كتب الأطفال.. “

علــى  اقت�شــرت  الأخــرة  ال�شــنوات  فــى  اأنهــا  اإل 
مطبوعــات النا�شــرين التجاريــني كمــا اقت�شــرت فى 
ق�شــم املطبوعــات احلكومية على القوانــني فقط. اأما 
كتــب الأطفــال فقد خ�ش�س لها جملد �شــنوي )انظر 
مثــا: ن�شــرة الإيــداع: كتب الأطفــال والنا�شــئة 2004 

والتى �شدرت عام 2005(.
وقــد تنوعــت طريقة التنظيــم فى الن�شــرة من وقت 

لآخر اإل اأن الأعداد الأخرة منها تتبع مايلى:
ق�شــم  ق�شــمني:  اإىل  الن�شــرة  تنق�شــم  )اأ(  اأول: 

للمطبوعات العربية واآخر للمطبوعات الأجنبية.

)ب( فى داخل كل ق�شم تنق�شم املطبوعات اإىل:
1 - الق�شم الرئي�س.

2 - املطبوعات احلكومية.
ترتيبــا مو�شوعيــا  الكتــب  ترتــب  وحتــت كل منهــا 
م�شنفــا ح�شــب ت�شنيــف ديوي الع�شــري بعــد اإدخال 
تعديــات عليــه وخا�شة فى اأق�شــام الدين الإ�شــامي 
واللغــة العربيــة والأدب العربــي ، و مــا اإىل ذلــك مــن 

املو�شوعات التى يتمثل فيها جانب عربي حملي.
الت�شــجيات  ترتيــب  يتــم  مو�شــوع  كل  وحتــت 

الببليوجرافية ح�شب اأ�شماء املوؤلفني هجائيا.
ثانيــًا: اإ�شافــة اإىل الرتتيب امل�شنف ال�شــابق توجد 
ك�شــافات هجائيــة باأ�شــماء املوؤلفــني وعناويــن الكتب 

وروؤو�س املو�شوعات والنا�شرين.
وعمومــا، فــاإن البحــث عن كتــب عن مو�شــوع معني 
لأكــر من �شــنة عملية �شــاقة و�شعبة للغاية وت�شــتلزم 
الرجــوع اإىل كثر من اأعداد الن�شــرة، والأمل اأن تتاح 
الن�شرة كلها فى �شورة مقروءة اآليا حتى ي�شهل البحث 
فيهــا وحتى تكون مبثابــة قاعدة بيانــات ببليوجرافية 

لاإنتاج الفكرى امل�شرى.
وتوجــد بيانــات ببليوجرافيــة كاملــة عــن كل كتــاب 

مدرج بها على النحو التاىل:
ا�شــم املوؤلــف، عنوان الكتاب، بيان امل�شــوؤولية، حقل 
الطبعة، مكان الن�شــر وا�شــم النا�شــر وتاريخ الن�شــر، 
عــدد ال�شفحــات، الإي�شاحيات، احلجم، ال�شل�شــلة، 
للكتــاب.  املوحــد  الــدوىل  الرتقيــم  التب�شــرات، 
وبالإ�شافــة اإىل البيانــات ال�شــابقة يعطــى رقــم طلب 
الكتــاب بــدار الكتــب مكونا من حرف ي�شــر اإىل رمز 
الفن )املو�شوع( بالدار ثم اأرقام القيد للكتاب )مثل: 
و -18933 18934(، كمــا ي�شــاف اأي�شــا رقم ت�شنيف 

الكتاب ح�شب ت�شنيف ديوي الع�شري.
وعمومــا، رغــم وجــود عديــد مــن املاحظــات على 
ن�شــرة الإيــداع لــدار الكتــب اإل اأنه ل�شــك اأنها مبثابة 
�شــجل �شامل لاإنتاج الفكرى امل�شرى من املطبوعات 
يحفــظ لنا هــذا الرتاث الفكــرى وُيعرف بــه للباحني 

والدرا�شني)8(.
نتائج:

ميكن اأن ن�شتخل�س النتائج الآتية:
الكتــاب« “  »عــامل  ملجلتــي  الكبــرة  الأهميــة  رغــم 

و»الفهر�شــت« فــى التعريــف والإعام الــدوري عن 
اجلديــد مــن الكتــب ال�شــادرة فــى م�شــر، اإل اأن 
هاتــني املجلتني مل توؤديــا دورا ملحوظا فى الرتويج 
هاتــني  اأن  للنظــر  والافــت  امل�شــرى.  للكتــاب 



91

العدد الثالث والع�شرون
�شعبان 1434هـ / يونيو 2013م

املجلتــني، رغــم اأنهمــا ت�شــدران عن اأكــرب هيئتني 
للكتــب واملكتبــات فــى م�شر وهما الهيئــة امل�شرية 
العامة للكتــاب والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 
القوميــة علــى التواىل، غــر معروفتــني على نطاق 
وا�شــع، �شــواء بني القراء والباحثني اأم فى اأو�شــاط 

املكتبات امل�شرية.
الفقــر الوا�شــح فــى عرو�ــس ومراجعــات الكتــب “ 

وخا�شــة، جملــة الفهر�شــت مــن حيــث املحتــوى، 
فالعر�س غالبا ما يت�شم بالتعريف و�شرد املحتويات 
ولي�ــس نقد وجهــة النظر واإبداءهــا، كتابًا العرو�س 
لي�شوا من املربزين فى جمالت اخت�شا�شهم، هذا 
ف�شــا عن قلة عــدد الكتب املعرو�شة والتى ل تكاد 

تتجاوز اأربعة كتب فى العدد الواحد.
تهتــم جمــات الكتب بتقــدمي عرو�ــس ومراجعات “ 

للكتب فى جمالت الإن�شانيات والعلوم الجتماعية 
اأكر من غرها من املجالت.

اإذا اعتربنــا اأن جمات مثــل الكتب: وجهات نظر، “ 
اأخبــار الأدب، عــامل الكتــاب موجهــة فى الأ�شا�ــس 
موجهــة  الفهر�شــت  جملــة  فــاإن  العــام،  للقــارئ 
املكتبــات  اأن  يثبــت  الأ�شا�ــس، ومل  فــى  للمكتبيــني 
اعتمدت على هذه الأدوات ب�شكل وا�شح فى اختيار 

الكتب لقتنائها.
�شيــق امل�شــاحة املخ�ش�شــة لأبــواب عر�ــس الكتب “ 

بال�شحف امل�شرية.
عــدم وجــود دليــل �شــنوى جامــع اأو قاعــدة بيانات “ 

�شاملة تغطى الكتب امل�شرية املتاحة فى ال�شوق.
للقوائــم املعيارية للكتب لفئــات معينة من املكتبات “ 

اأو من اجلمهور اأهميتها وقيمتها كاأدوات للم�شاعدة 
فــى اختيــار الكتــب املنا�شــبة، وهو مــا ناحظه فى 
قائمــة الكتــب املوجهــة للمكتبات املدر�شــية وقائمة 
الكتــب املوجهــة لاأطفــال. وهــذا التوجــه ينبغــى 
تنميته وت�شجيعه واإن كانت هذه القوائم حتتاج اإىل 

مزيد من العناية.
متثــل »ن�شــرة الإيــداع« التــى ت�شدر عــن دارالكتب “ 

والوثائق القومية ال�شــجل الر�شمي لاإنتاج الفكري 
ال�شــادر فى م�شــر. واملفرو�س اأنهــا الأداة الأويل 
للتعريف والإعام الدقيق والكامل والدوري ب�شــكل 
منتظــم لاإنتــاج الفكــري امل�شــري، اإل اأنها تعاين 
مــن بع�ــس ال�شعوبات منها: عــدم اكتمال التغطية 
وخا�شــة بالن�شــبة للمطبوعــات احلكوميــة، وعــدم 
انتظامهــا فى ال�شدور بل التوقف عن ال�شدور فى 
�شكل ورقى منذ نحو ثاث �شنوات، ف�شا عن عدم 
وجــود قاعــدة بيانــات �شــاملة ت�شم كافــة مفردات 

الإنتاج الفكرى املودعة بالدار.
بعض االقتراحات:

نقدم فيما يلى بع�س املقرتحات:
�شــرورة الهتمــام بتطوير جمــات الكتب وخا�شة “ 

»الفهر�شــت« و»عامل الكتــاب« باعتبارهما الأداتان 
مــن  اجلديــد  عــن  الــدوري  لاعــام  املتاحتــان 
الكتــب ال�شادرة فى م�شــر، مع الأخذ فى العتبار 
لعــدم التداخــل والتكــرار بــني املجلتــني واإثرائهما 
مب�شــاهمات جادة مــن جانب كتــاب لديهم القدرة 
علــى تقــدمي عرو�ــس نقديــة مفيــدة للكتــب. ومــن 
ال�شــروري الإعــام عــن هاتــني املجلتــني لإمــكان 
ال�شــتفادة منهمــا، واأي�شــا ت�شــجيع املكتبــات على 

العتماد عليهما فى اختيار الكتب اجلديدة.
بعرو�ــس “  بيانــات  قاعــدة  عمــل  ال�شــروري  مــن 

الدوريــات  فــى  املن�شــورة  الكتــب  ومراجعــات 
وال�شحف امل�شرية.

يبدو من املفيد اإن�شــاء قاعدة بيانات �شــاملة تغطي “ 
الكتب امل�شرية املتاحة فى �شوق الن�شرِ.

تنميــة وتعزيــز القوائــم املعياريــة املوجهــة لفئــات “ 
معينة من القراء اأو املكتبات من اأجل امل�شاعدة فى 

الختيار لاأف�شل.
�شرورة الهتمام بن�شــرة الإيــداع باعتبارها الأداة “ 

الأوىل للتعريــف والإعــام عن الكتــب التى ت�شدر 
اأول بــاأول فــى م�شــر ومــن الأف�شــل اأن ت�شــدر فى 
املرحلــة  فــى  والإلكــرتوين معــا  الورقــي  ال�شــكلني 

احلالية على الأقل.

* اأ�شتاذ علم املعلومات
كلية الآداب- جامعة القاهرة
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المكتبات العمومية بتونس:
تطوير للخدمات وترغيب في المطالعة 
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مقدمة:

الــزاد  اإثــراء  العموميــة يف  املكتبــات  ت�شــهم 
الفكري والتثقيف الذاتي لاأفراد واملجتمعات.
علــى  واملحافظــة  الثقافــة  وزارة  اأولــت  وقــد 
هــذه  اأداء  لتطويــر  الازمــة  العنايــة  الــرتاث 
املكتبــات وو�شعــت خطة للرتغيــب يف املطالعة 
ودعمت اأن�شطة املكتبات وطورت خدماتها عرب 
جمعيــات اأحبــاء املكتبة والكتاب وت�شم �شــبكة 
املكتبات العمومية اإىل موفى �شــنة 2006 ح�شــب 
العموميــة  املطالعــة  اإدارة  اإح�شائيــات  اآخــر 
التابعة لوزارة الثقافــة واملحافظة على الرتاث 
369 وحــدة مكتبيــة 340 منهــا مكتبــات قارة و29 

مكتبات متنقلة.
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اأما املكتبات املتنقلة وهي عبارة عن حافات مهياأة 
الأريــاف  يف  للم�شــتفدين  الإعــارة  خدمــات  لتامــني 
والتجمعــات النائية فتتكون حاليا من 29 مكتبة تغطي 
1814 منطقــة وجتمعا ريفيا مبعــدل يرتاوح بني مكتبة 

ومكتبتني لكل ولية.
املكتبــات  �شــبكة  ات�شــعت   1956 ال�شــتقال  ومنــذ 
العموميــة وتنوعت بني بلدية وثقافية ومراكز لاإعارة 
ال�شــلط اجلهويــة واملحليــة وخا�شــة  اإ�شــهام  بف�شــل 
وانتــداب  القاعــات  بتوفــر  تكفلــت  التــي  البلديــات 
املوظفــني ودفــع رواتبهم خــال ال�شــنوات الأوىل اإىل 
منــذ  الثقافيــة  لل�شــوؤون  الدولــة  كتابــة  اخت�شــت  اأن 
واأدرجــت  املكتبــات  هــذه  علــى  بالإ�شــراف  انبعاثهــا 
�شمــن املخططــات التنمويــة برامــج لإن�شــاء مكتبات 
عموميــة ح�شــب موا�شفــات ومعاير حديثــة انطاقا 
مــن املخطط اخلما�شــي الرابع للتنميــة 1972 / 1976 
و�شــول اإىل املخطــط احلــادى ع�شــر للتنميــة 2007 / 

.2011

وقــد اأن�شــئت اأول جمعيــة لأحبــاء املكتبــة والكتــاب 
مبكتبــة مدينــة قربــة بالوطــن القبلي �شــنة 1977 وبلغ 
عددهــا الآن 27 جمعيــة موزعــة على عــدد من وليات 

اجلمهورية.
وجتدر الإ�شــارة اإىل اأنه يف اإطــار تع�شر اخلدمات 
التــي توفرها املكتبــات العمومية مت جتهيز 160 مكتبة 

باحلوا�شيب املرتبطة ب�شبكة النرتنت.
وجترى حاليا درا�شــة خطة تعاون تون�شــي/ فرن�شي 
تهــدف اإىل تعميــم التجهيــزات الإعاميــة يف بقيــة 
املكتبــات و�شت�شــهد �شــنة 2008 انطاقــة تنفيــذ هــذه 

اخلطة.
كما �شــيمكن اعتماد التقنيات التكنولوجية احلديثة 
املكتبات العمومية من اإر�شاء �شبكة ات�شالية ع�شرية 
تخــول لهــا مواجهــة التحديــات التي تفر�شهــا العوملة 

الثقافية وتداعياتها

توزيع شبكة المكتبات العمومية:

اإدارة املطالعــة العموميــة هــي اإدارة مركزية بوزارة 
الثقافة تقوم بالإ�شراف على �شبكة املكتبات العمومية 

وتتكون من اإدارتني فرعيتني:
1-الإدارة الفرعية للمكتبات.

2-الإدارة الفرعية للرتغيب يف القراءة.

مهام اإدارة املطالعة العمومية:

املتعــــددة “  والو�شائـــــط  الكتــب  ر�شيــد  تطــــوير 
بالقتناء املبا�شر والعمل على معاجلتها واإتاحتها.

الت�شرف يف �شــبكة املكتبــات العمومية )التدريب، “ 
التخطيط والربجمة(.

القيــام بالدرا�شــــات والبحـــوث املتعلقــة بالكتــاب “ 
واملطالعـة العمومية يف تون�س.

العمــل علــى اإجنــاز اخلطــة الوطنيــة للرتغيــب يف “ 
املطالعة.

أهداف اإلدارة:

تر�شيخ تقاليد املطالعة يف املجتمع التون�شي.“ 
والو�شائــــط “  الكتــاب  دور  باأهميــة  الوعــي  تعميــق 

املتعــــددة يف عمليــة التن�شــئة الجتماعيــة والفعــل 
الثقايف والعملية التنموية ب�شفة عامة.

الإ�شــهام يف التعليم الذاتي لاأفراد وتاأمني الرتبية “ 
امل�شتمرة ملختلف ال�شرائح العمرية واملهنية.

توفــر املعلومــة العامــة علــى اأو�شــع نطــاق داخــل “ 
املجتمع.

اأر�شدة �شبكة املكتبات العمومية.“ 
اإح�شائيات امل�شتفيدين.“ 

لمحة عن نشاط المكتبات العمومية: 

ن�شــاط يف ال�شارع �شمن التظاهرة الوطنية م�شيف 
الكتاب 

ح�شة تن�شيطية لفائدة رواد املكتبة 
اجلهوية بنابل من الأطفال

جانب من ق�شم مطالعة 
مشروع حوسبة المكتبات العمومية 

انطلق م�شــروع حو�شبة املكتبات العمومية التون�شية “ 
التون�شــي  التعــاون  برنامــج  اإطــار  يف   2006 �شــنة 

الفرن�شي 
املرحلــة الأوىل: انطاق اإن�شــاء الفهر�ــس املركزي “ 

لاإدارة املركزية ومكتبينت منوذجيتني �شنة 2009
املرحلــة الثانيــة: تعميــم التجربــة علــى 24 مكتبــة “ 

جهوية ب�شدد التنفيذ 
املرحلــة الثالثــة: تعميــم التجربــة علــى 326 مكتبة “ 

حملية 
أهداف المشروع: 

اإن�شــاء فهر�ــس مركزي يكون قاعدة بيانات الإدارة “ 
املركزية للمطالعة العمومية ويخدم بقية املكتبات.
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اإن�شاء فهار�س فرعية داخل كل مكتبة بغاية الإعارة “ 
واإدارة جمموعاتها املحلية. 

تفعيل عضوية إدارة المطالعة العمومية في 
الفهرس 

تلقي دورتني تدربيتني على اخلط الأوىل بتـــاريخ 5 “ 
يوليو والثانيـــة يـــــوم 12 يوليو.

رم�شــان “  �شــهر  خــال  ت�شــجيلة   2000 تنزيــل  مت 
ونهــدف لأن يبلــغ معــدل الت�شــجيات املنزلة 5000 

ت�شجيلة �شهريا. 
تقــوم اإدارة املطالعة العموميــة بتدريب كل اأع�شاء “ 

�شــبكة مكتبــات املطالعــة العمومية على ا�شــتخدام 
الفهر�س لاإ�شهام يف التحويل الراجع لفهار�شها. 

كيفية استخدام الفهرس العربي الموحد:

بالن�شــبة للمقتنيــات احلديثــة يتــم تنزيلهــا علــى “ 
الفهر�س املركزي مبا�شرة.

بالن�شــبة للتحويــل الراجــع تقوم املكتبــات اجلهوية “ 
بتنزيل الت�شجيات الببليوغرافية اخلا�شة بها من 

خال ك�شافات اجلرد. 
تقييم خدمات الفهرس العربي الموحد

علــى الرغــم مــن حداثـــة ا�شــرتاك اإدارة املطالعــة 
العموميـة يف الفهر�س العربـي املوحد فاإننا �شجلنا:

جــودة عاليــة يف املوا�شفــات الفنيــة للت�شــجيات “ 
املنزلة.

ا�شــتخدام الفهر�س مرن جدا ويتيح عدة اإمكانيات “ 
للحفظ والتنزيل.

اللغــة “  الدقــة ويحــرتم خ�شو�شيــة  البحــث عــايل 
العربية.

هنالــك عملية مراقبة وتدقيق للت�شــجيات املنزلة “ 
مما يفيد يف جتنب تكرار تنزيل الت�شجيات.

صعوبات استخدام الفهرس العربي الموحد

بالرغــم من العمل املتميز لل�شبط ال�شــتنادي فا “ 
ميكــن ال�شــتفادة منه نظرا للق�شــور يف الربجمية 

امل�شتخدمة. 
اختاف طبعة الت�شنيف بني الطبعة 21 امل�شتخدمة “ 

يف املكتبــات العموميــة والطبعــة 12 امل�شــتخدمة يف 
الفهر�س العربي املوحد.

�شعوبــة الو�شــول للت�شــجيلة املحددة ن�شــرا لتعدد “ 
الطبعات واختاف النا�شرين لنف�س العنوان.

المقترحات: 

الإ�شــهام مــع اإدارة املطالعــة العموميــة يف اإقامــة . “
الدورات التدريبية لفائدة بقية مكتبات ال�شبكة.

اإتاحة الت�شجيات ال�شتنادية على �شيغة مارك العاملي.. “
توفر خدمة ال�شت�شارات الفنية لفائدة الأع�شاء.. “

املدينة العربيه بتون�س
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اإن اللغــة والثقافــة هــي اأ�شا�ــس وحــدة الأمم واملجتمعــات؛ لأنهــا حتمل يف 
طياتهــا عنا�شــر التكويــن العقلي والوجداين لاإن�شــان. ونــرى يف ح�شارتنا 
العربية اأن اللغة والثقافة العربية والإ�شامية مبفهومها الوا�شع وحدت الأمة 
خــال فرتة زمنية ق�شــرة، ونتيجة لذلك تكونت ح�شارة اإ�شــامية؛ علمية 
ومعرفيــة وثقافية كان لها الــدور الأهم يف ما و�شلت اإليه احل�شارة املعرفية 
املعا�شــرة. ويوؤكــد وجــود اأ�شخــم اإنتــاج فكري خمطــوط يف تاريخ الإن�شــان 
واحل�شارة عناية العرب وامل�شــلمني بالعلم واملعرفة واإ�شهامهم يف احل�شارة 
العامليــة. وحتى ننه�ــس بح�شارتنا العربية مرة اأخرى فــاإن ذلك يتطلب منا 
عنايــة خا�شــة بتطويــر اللغة العربيــة والتاأليف والن�شــر واملكتبــات و�شناعة 
املعلومــات وا�شــتغال تقنيــات املعلومــات والت�شالت يف كل مــا يخدم هذه 
الثقافة. ولعل جناح الفهر�س العربي املوحد يف اإجناز هذه الوحدة الثقافية 
خــال فرتة وجيــزة حافز اإىل مزيد من العمل الدوؤوب وا�شــتغال ف�شاءات 
الإنرتنــت واإثــراء املحتــوى العربــي علــى �شــبكة الإنرتنــت والــذي ل ميثل يف 
اأح�شــن اأحوالــه اإل %3 مــن املحتوى الكلي. وها هي املكتبــة الرقمية العربية 
تت�شــكل وتبــداأ مرحلــة تكوينهــا الأوىل بخطــوات مت�شاعــدة واآمــال عربيــة 
متدفقة لتحقيق ما حققه التعاون العربي من خال الفهر�س العربي املوحد. 
فاملكتبــة الرقمية العربية تتخذ �شبغة عربية متعدية حلدود الدولة الواحدة 
ومتخذة اأ�شــباب النجاح من ح�شد الطاقات العربية وتوحيد اجلهود والبناء 
وفــق املعايــر والتقنينات الدولية والإفادة من اأحدث ما تو�شل اإليه العلم يف 
تقنيات املعلومات والت�شالت. و�شــتعمل املكتبة الرقمية العربية على تعزيز 
الوحدة الثقافية والتكامل املعريف وبعث النه�شة العلمية امل�شتندة على الإرث 
املعــريف والإنتاج الفكري العربي الر�شني. وهذا التكامل والتعاون �شي�شــاعد 
ا على التخطيط ال�شــليم  املفكريــن والباحثــني والطاب و�شنــاع القرار اأي�شً
والنهو�ــس بالأمة ثقافًيــا ومعرفًيا واجتماعًيا وتقنًيــا. واأهمية هذه املكتبة ل 
يختلف عليها اأثنان حيث لها اأبعاد علمية و�شيا�شية وح�شارية؛ لأنها ت�شاهم 
يف ق�شيــة مهمة جًدا وهي التحكــم يف معرفتنا ومعلوماتنا العربية، بدًل من 

اأن ت�شنع وجتهز وتتاح باأيدي غرنا. 

تقدم األمة العربية رهين 
نهضتها الفكرية

د. �صالح بن حممد امل�صند
مدير مركز الفهر�س العربي املوحد

دعوة للمشاركة
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