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يعد اللقاء اخلام�س لأع�ساء الفهر�س العربي املوحد والذي 
عقد موؤخرًا يف عّمان عا�سمة اململكة الأردنية ال�سقيقة جم�سدًا 
ل���روح التع���اون ب���ني املكتب���ات العربي���ة ومراك���ز املعلومات 
والوثائ���ق، نتج عنه تد�س���ني بواب���ة مكتبات اململك���ة الأردنية 
الها�س���مية والت���ي تعترب ثمرة تع���اون  بني الفهر����س العربي 
املوحد ومركز التميز يف اخلدمات املكتبية للجامعات الأردنية 
الر�سمية لت�س���م املكتبات الأردنية بجميع اأ�سكالها واأنواعها 
يف بواب���ة واح���دة وواجه���ة بح���ث موح���دة ولتك���ون لوؤل���وؤة 
جدي���دة يف عق���د بوابات مكتب���ات الدول العربية، حيث د�س���ن 
الفهر�س العربي املوح���د العديد من بوابات مكتبات الدول يف 
منا�س���بات ولقاءات خمتلفة؛ فاأطلق بواب���ة مكتبات الإمارات 
العربية املتحدة ثم اجلمهورية ال�س���ودانية ثم اململكة العربية 
ال�س���عودية، كما اأطلق لف�س���اء املعرفة بواب���ة الكتب املرتجمة 

و�سفحتي البحث يف الر�سائل اجلامعية واملخطوطات.
ه���ذا احل���راك املع���ريف الذي ي�س���ارك في���ه الفهر����س العربي 
املوحد من خالل مكتبة امللك عبدالعزيز العامة التي تبنت هذا 
امل����رصوع العربي الرائد بدعم م���ن خادم احلرمني ال�رصيفني 
الأم���ري  امللك���ي  ال�س���مو  �س���احب  م���ن  م�س���تمرة  ومبتابع���ة 
عبدالعزي���ز بن عب���داهلل نائب وزي���ر اخلارجية ع�س���و جمل�س 
اإدارة املكتبة وم���ن اإدارة مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ممثلة 
مبعايل الأ�س���تاذ في�س���ل بن معمر قد فتح اآفاًقا جديدة للعمل 
العرب���ي املتكامل والذي يق���دم الثقافة العربية والإرث املعريف 
الإن�س���اين ويعزز ال�سعي للتعرف على الآخر وتقدمي ما ميكن 

تقدميه لأجيال جديدة تبحث عن املعلومة.
لق���د اأعطت ه���ذه ال�س���تمرارية يف العطاء من قب���ل الفهر�س 
العرب���ي املوحد عرب ندواته وحما�رصاته وبراجمه التدريبية 
من املحيط اإلى اخلليج ال�س���ورة املثلى للعمل الحرتايف الذي 
تقدم���ه مكتب���ة املل���ك عبدالعزي���ز العامة من خالل م�س���اريعها 
املتنوع���ة والتي تخدم الإن�س���ان والثقافة، وم���ا اإعالن البيان 
مرحل���ة  يف  الب���دء  املت�س���من  اخلام����س  للموؤمت���ر  اخلتام���ي 
الدرا�س���ات والتخطي���ط للمكتب���ة الرقمي���ة العربي���ة اإل ثمرة 
م���ن ثمار التعاون العربي من خ���الل الفهر�س العربي املوحد 
وراف���دًا له وبادرة لوحدة ثقافية وتكام���ل معريف يعزز مكانة 

العرب يف خارطة احل�سارة العاملية. 
01 4770033

infozstudio@gmail.com
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تقف املنجزات �ساهدا على حجم اجلهود والت�سحيات، 
وتربز لغة العطاء معربة عن قاعدة متينة من املبادئ ذات 
الر�س����ائل ال�سامية امل�س����تمرة، حيث ل وجود معها للكلل 
اأو امللل، فالنف�س يف توق دائم اإلى املزيد، وتطلع متوا�سل 
اإل����ى اآف����اق الكمال املهني، مبا يخ����دم املجتمعات وينه�س 
بالإن�سانية فكرا وجوهرا، ذلك ان�سياب طبعي ملداد العقل 
املثم����ر البناء، اإذ كيف لعمل اأن يتم يف غياب اإدارة حكيمة 
تخط����ط وتر�س����م وتعمل ب����داأب نحو بلوغ الغاي����ة؟، وهنا 
تاأت����ي الإجابة موثقة بلغة الأرقام وتفا�س����يل النتائج. مل 
نكن بحاجة اإلى هذه املقدمة الب�س����يطة لت�س����ف ما لالأمري 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية 
ع�س����و جمل�����س اإدارة مكتب����ة امللك عبدالعزي����ز العامة من 
خ�س����ائ�س مهنية وفكرية مميزة، اإل اأنه اعرتاف ب�س����يط 
بب�ساطة احلروف مبا ل�سموه من جهود عظيمة، فقد داأب 
الأم����ري عبدالعزي����ز بن عبداهلل بن عبدالعزيز على اإر�س����اء 
املعايري الفنية والتقنية �س����من الإط����ار العام لأداء مكتبة 
املل����ك عبدالعزيز العام����ة، اإذ �رصعان ما ارتبط ا�س����م هذا 
الأم����ري  ب�����رصح املكتبة ال�س����امخ ومراح����ل التطور الذي 
تعي�س����ه، ف�س����هدنا ول زلن����ا ن�س����هد النقل����ة النوعي����ة التي 
اأحدثه����ا �س����موه يف م�س����رية املكتب����ة م����ن خ����الل الربامج 
وامل�س����اريع والفعالي����ات الت����ي تق����وم عليها. فه����و يحمل 
�س����فات القي����ادة مدعومة بق����درة على حتدي����د الأهداف. 
واملتابع مل�سرية املكتبة يلم�س نوعية وجودة العمل، التي 
اأ�س����حت مالزمة جلميع املحافل واجلوائز وامل�س����اركات 
املحلي����ة واخلارجية. ومن البدهي اأنه اإذا �س����مت الرجل 
املنج����ز ف����اإن اإجنازات����ه تتحدث عن����ه. ومما مييز �س����موه 
كاإداري متمكن هو بعده عن املركزية يف اإ�سدار القرارات 
وتنفيذها، حيث يح�س����ب ل�س����موه م�ساندته امل�ستمرة لكل 
اأوجه التطوير �س����واء داخل اململكة اأو خارجها، فقد كان 
ملتابعة �س����موه واإ�رصافه امل�ستمر الأثر البارز يف الرتقاء 
بر�س����الة مكتبة امللك عبدالعزيز العامة، اإذ جندها ت�رصف 
على جائزة عاملي����ة للرتجمة تارة، وت�رصف على م�رصوع 
قاعدة بيانات فهر�س عربي م�س����رتك تارة اأخرى، ف�سال 

عن الأن�سطة الداخلية، واإيجاد الو�سائل احلديثة للقراءة 
والط����الع، ومن ذل����ك مفهوم املكتب����ات املتنقلة الذي تعد 
مكتبة امللك عبدالعزيز رائدة فيه. ومن اجنازات �س����موه 
م�����رصوع الفهر�����س العرب����ي املوح����د ال����ذي انطل����ق م����ن 
الريا�����س يف الع����ام 2007، نا�س����ئا يف كن����ف مكتبة امللك 
عبدالعزيز العامة، التي جعلت منه اأمنوذجا فريدا للعمل 
الثقايف العربي امل�سرتك، وبات م�سدرا للفخر والعتزاز 
مب����ا حققه ول زال يحققه من نقالت نوعية على م�س����توى 
توحيد الأقنية واملحتوي����ات املكتبية العربية. واملتابعون 
لبداي����ات م�����رصوع الفهر�س العرب����ي املوح����د كانوا على 
ثق����ة تام����ة بنجاح����ه، عطف����ا عل����ى الدرا�س����ات واخلط����ط، 
التي �س����ارك فيها علماء م�س����هود لهم باخل����ربة والكفاءة 
العلمي����ة واملهني����ة الرفيعة. حيث يقدم امل�رصوع �س����ورة 
ذهني����ة جيدة عن العامل العرب����ي يف جمال الإنتاج الفكري 
والعلم����ي باعتب����اره اأحد اأهم املب����ادرات يف جمال التعاون 
العرب����ي العرب����ي يف جم����ال الثقاف����ة. ويوؤك����د عل����ى مدى 
الوع����ي الذي تتمت����ع به قي����ادات مكتبة املل����ك عبدالعزيز 
العام����ة يف اإتاحة هذا الإنتاج اأم����ام املواطن العربي يف اأي 
مكان بتواف����ر الإرادة ال�سيا�س����ية العربية خللق التعاون 

املعلوماتي الثقايف.
وعن املكتبة الرقمي����ة العربية وجهود الفهر�س العربي 
املوح����د واملتابع����ة امل�س����تمرة والتطوي����ر الدائ����م من قبل 
�س����مو الأم����ري عبدالعزيز ب����ن عب����داهلل واإدارة مكتبة امللك 
عبدالعزيز العامة حتدث اإلينا عدد من املثقفني واملهتمني 
واأع�س����اء الفهر�س حيث حتدث الدكتور  من�س����ور حممد 
�رصح����ان مدي����ر مكتب����ة ال�س����يخ عي�س����ى الوطني����ة ح����ول 
امل�����رصوع فقال:ي�س����هد الع����امل الي����وم طف����رة يف اإجن����از 
البحوث العلمي����ة ويف النتاج الفكري الإن�س����اين مبختلف 
توجهاته، بحيث اأ�س����بح من ال�س����عوبة مب����كان تتبع تلك 
البح����وث العلمي����ة التي ن�رصت يف املج����الت املحكمة وغري 
املحكمة �س����واء كان����ت جمالت ورقية تقليدي����ة اأم جمالت 
اإلكرتوني����ة. كم����ا اأن النت����اج الفك����ري الإن�س����اين املتنوع 
واملتعدد الذي �سدر على �سكل كتب مت ن�رصها تقليديًا اأو 

المكتبة الرقمية العربية وسيلة 
لترتيب العالقات والمعرفة اإلنسانية
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اإلكرتونيًا اأ�س����بح من الع�س����ري تقدميها بال�سكل ال�رصيع 
واملطلوب وفق مفهوم خدمات املكتبة التقليدية. واأ�ساف 
الدكت����ور ال�رصح����ان: اأنه متا�س����يًا مع تل����ك املعطيات فاإن 
وج����ود املكتب����ات الرقمية اأ�س����بح �����رصورة ملحة ل غنى 
عنها، بخا�س����ة واأن الكم الهائل من الدرا�سات والأبحاث 
على اختالف �س����دورها وو�س����ائل ن�رصها ل ميكن ملكتبة 
تقليدي����ة تقدميه����ا اإل����ى الباحث����ني والدار�س����ني بال�رصعة 
الأم����ر  وي����زداد  التقن����ي احلدي����ث.  املطلوب����ة وبال�س����كل 
�س����عوبة اإذا م����ا نظرنا اإلى م����ا يعرف بالنفج����ار املعريف 
بوتريته املت�س����ارعة واملذهلة، ما يجعل املكتبات التقليدية 
تقف عاجزة عن ا�س����تيعاب تلك املعلومات وبالتايل تكون 
عاجزة عن تقدميها جليل اأخذ بنا�سية التقدم العلمي من 
خالل ا�س����تخدامه الو�سائل الإلكرتونية احلديثة يف معظم 
اأمور حياته. واأردف مدير مكتبة ال�سيخ عي�سى الوطنية: 
من هنا كان اللقاء اخلام�س للفهر�س العربي املوحد الذي 
انعقد موؤخرًا يف العا�س����مة الأردنية يع����د لقاء فعليًا حمل 
ب�رصى اإل����ى املكتبات يف العامل العربي، حيث تبنت مكتبة 
امللك عبدالعزيز بالريا�س م�رصوع »املكتبة الرقمية« حلم 
كان يراودنا نحن املكتبيني العرب بخا�سة واإن م�رصوعًا 
بهذه الأهمية يحتاج اإلى كوادر متخ�س�س����ة وعلى دراية 
بالتجارب العاملية الناجحة يف تاأ�س����ي�س املكتبات الرقمية، 
كم����ا يحتاج اإلى توفري امل����وارد املالية، وف����وق هذا وذاك 
يحت����اج اإلى اإرادة توؤمن باأهمية ال�س����تفادة من اأحدث ما 
تو�س����ل اإلي����ه العقل الب�رصي م����ن تقدم يف جم����ال تطوير 
املكتب����ات. وهكذا برزت مكتبة امللك عبدالعزيز باعتبارها 
املوؤ�س�س����ة الوحي����دة يف العامل العربي الق����ادرة على تبني 
م�����رصوع »املكتبة الرقمي����ة« ون�رصها يف الع����امل العربي، 
لكونها متتلك جميع املقومات املطلوبة، والتي من اأهمها 
اخل����ربة يف التعاط����ي م����ع الأم����ور التقني����ة احلديث����ة، كما 
متتل����ك الإرادة والدعم املادي، وميك����ن القول اأن التاريخ 

يعيد نف�س����ه، فكما تبنت مكتبة املل����ك عبدالعزيز م�رصوع 
الفهر�����س العرب����ي املوح����د ال����ذي ا�س����تفادت من����ه اآلف 
املكتب����ات يف اأرج����اء الوطن العرب����ي، فاإنه����ا تتبنى اليوم 
م�����رصوع »املكتبة الرقمية«، ما يجعلنا جميعا ننظر اإليها 
بالفخ����ر والعتزاز والتقدير، فال�س����كر مو�س����ول اأي�س����ا 
ملقام خادم احلرمني ال�رصيفني و�س����مو الأمري عبدالعزيز 
بن عبد اهلل بن عبدالعزيز على جهودهم املبذولة للنه�س����ة 

بالثقافة والعلم.
 من جهته قال الدكتور مو�سى بن نا�رص املفرجي مدير 
اجلمعي����ة العمانية للمكتب����ات اإن املكتب����ات الرقمية متثل 
حت����ول تكنولوجيا م����ن خالل اإ�س����هامها يف تطوير طريقة 
عر�����س املعلومات وتو�س����يلها، واإتاحتها ب�س����كل اأ�رصع 
واأك����ر فعالي����ة، ولأهميتها ظه����رت الكثري م����ن التقنيات 
والربجميات التي طورت منها وجعلتها حقيقة ملمو�سة، 
جعل����ت الكثري من املكتبات وموؤ�س�س����ات املعلومات تبادر 
يف اإن�س����ائها وبلورته����ا عل����ى اأر�����س الواق����ع، فتنوع����ت 
املكتب����ات الرقمي����ة وفق مو�س����وعاتها اأو نطاقها اللغوي 
اأو اجلغ����رايف، وتع����ددت م����ربرات اإن�س����ائها وبنائها وفق 
طبيع����ة الأحوال الجتماعية والقت�س����ادية ومدى حاجة 
املجتمع����ات وال�س����عوب له����ا، ولغ����زارة النت����اج الفكري، 
املكتب����ات  اإن�س����اء  يتطلبه����ا  الت����ي  الباهظ����ة  والتكالي����ف 
الرقمية والذي اأ�سبح عائقا اأمام بع�س املكتبات للتحول 
الرقم����ي، ف����كان من ال�����رصوري قيام التكت����الت املكتبية 
ببنائه����ا وتطوريه����ا، وظه����رت الكث����ري م����ن امل�رصوع����ات 
مث����ل املكتب����ة الرقمية العاملية وغريها، وبذلك اأ�س����بح من 
الأهمي����ة مب����كان تبني م�����رصوع عربي رقمي ت�س����هم فيه 
جمي����ع املكتب����ات واملوؤ�س�س����ات العربية وباإ�����رصاف جهة 
ما، كما هو احلال باملكتبة الرقمية العاملية التي اأ�س����حت 
م�س����تودعا رقمي����ا لثقاف����ة �س����عوب العامل وح�س����اراتهم. 
واأ�س����اف: من����ذ �س����نوات كان هن����اك حلم عرب����ي مل�رصوع 

د. مو�سى املفرجي د. من�سور �سرحان   
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ثق����ايف علمي عربي م�س����رتك يخ����دم املعرف����ة والثقافة من 
خالل ح�����رص الإنتاج الفك����ري العربي املن�س����ور ملختلف 
العل����م  وط����الب  للباحث����ني  واإتاحت����ه  املعلوم����ات  اأوعي����ة 
واملثقف����ني يف الع����امل العرب����ي. ولق����د اأ�س����بح ذل����ك احللم 
حقيق����ة واقعة عندما قدمت مكتبة امللك عبد العزيز العامة 
م�رصوعه����ا العلم����ي والثق����ايف الكب����ري األ وهو«الفهر�����س 
العرب����ي املوحد«. ولق����د كان ل����الإرادة ال�س����لبة للقائمني 
عل����ى امل�رصوع وعلى راأ�س����هم خ����ادم احلرمني ال�رصيفني 
املل����ك عبد اهلل بن عبد العزي����ز، والأمري عبدالعزيز بن عبد 
اهلل ب����ن عبد العزيز دور كبري يف النج����اح الباهر الذي قاد 
ه����ذا امل�رصوع الرائ����د حقا لتحقيق اآم����ال وتطلعات الأمة 
العربي����ة. ثم اإن الإميان العميق م����ن لدن خادم احلرمني 
ال�رصيف����ني امللك عبد اهلل ب����ن عبد العزي����ز والقائمني على 
اإدارة مكتب����ة املل����ك عب����د العزي����ز العام����ة باأهمي����ة ودور 
املعرف����ة يف حي����اة ال�س����عوب فكري����ا وح�س����اريا ويف بن����اء 
وتطوير املجتمعات ل�سيما يف عاملنا املعا�رص الذي ي�سهد 
متغ����ريات علمية وتقنية اأ�س����بحت فيه املعلومات ع�س����ب 
احلياة، ليجعل الأم����ة العربية اليوم مطالبة مبواكبة تلك 
املتغريات، ومن هنا جاء الإدراك الواعي والفكر امل�ستنري 
من خ����الل املبادرة اجلليلة لإن�س����اء املكتبة الرقمية ملكتبة 
املل����ك عبد العزي����ز العامة والتي اأعلن عنه����ا خالل اللقاء. 
وقال الدكتور املفرجي: اإن م�رصوع املكتبة الرقمية الذي 
ج����اء مببادرة جليل����ة من مكتب����ة امللك عبدالعزي����ز العامة 
والت����ي يراأ�س جمل�س اإدارتها خ����ادم احلرمني ال�رصفيني 
امللك عبدا هلل، بال �سك يعد اإ�رصاقه ثقافية للعامل العربي، 
و�س����مام اأم����ان يف جمع وحف����ظ النتاج الفك����ري العربي، 
وت�سهيل الو�سول اإليه، والقيام بتنظيمه واإدارته ب�سكل 
ميث����ل الواقع التكنولوجي احل����ايل يف طرق حفظ وعر�س 

النتاجات الفكرية.
 فيم����ا ق����ال الدكت����ور فار�����س ال�س����قاف رئي�����س مرك����ز 

درا�س����ات امل�ستقبل ب�س����نعاء اإن م�رصوع املكتبة الرقمية 
ال����ذي تتبن����اه مكتبة املل����ك عبد العزي����ز العامة وي�س����اف 
ملوق����ع الفهر�����س العربي املوح����د يتي����ح للباحثني وطالب 
العل����م اإمكاني����ة الو�س����ول للمعلومة بكل ي�رص و�س����هولة، 
وفيما يتعلق بالوثائق والكتب القدمية �س����يوفر وي�س����اعد 
اجلامعات باأن يكون لديها مراكز للبحث العلمي،وتوثيق 
املعلوم����ات يكون ل����ه مردود على جان����ب الرتجمة وتوفر 
املقررات لإي�سال الكتب وترجمتها للغات متعددة ويتيح 
فر�س����ة للع����امل اخلارجي الط����الع واكت�س����اف موروثنا 
العربي الغني. واأ�س����اف: امل�رصوع �سيمثل نقلة كبرية يف 
الع����امل العربي، وهو يف نف�س الوقت ميثل م�رصوعا كبريا 
لتب����ادل املعلوم����ات والط����الع على اجلديد على م�س����توى 
العامل العربي، لأن هذا م����ا ينق�س الوطن العربي لتبادل 
م����ا يف مكتباتنا ودولنا وليطلع الآخر ويتعرف على تراث 
وح�سارة وموروث املفكر العربي. كما ل اأن�سى اأن اأقدم 
ال�س����كر خلادم احلرم����ني ال�رصيفني والأم����ري عبدالعزيز 
بن عب����داهلل لتبنيهم ه����ذا امل�رصوع الذي �س����يخدم الوطن 

العربي ومثقفيه وباحثيه. 
ب����دوره ق����ال الدكت����ور حمم����د اخلليف����ي عمي����د �س����وؤون 
املكتب����ات بجامع����ة الإم����ام حممد بن �س����عود الإ�س����المية 
اأن م�����رصوع املكتب����ة الرقمية العربية �س����يوؤمن امل�س����ادر 
الرقمي����ة الإلكرتوني����ة لأك����ر م����ن 24 جامع����ة حكومي����ة 
يف ال�س����عودية وبه����ا قواع����د معلومات عام����ة لكافة الكتب 
يف اململك����ة واملق����الت والدوري����ات والكت����ب الإلكرتونية. 
و�س����يكون له����ا اأث����ر اإيجابي و�س����يتاح للباح����ث من خالل 
الإنرتن����ت الط����الع على البح����وث وتكون يف متن����اول اأي 
باح����ث وباحث����ة اإذا �س����مم بطريقة جيدة، فهن����اك حاجة 
ملح����ة م����ن قب����ل املثقف����ني لتوثي����ق العل����وم والآداب لأن 
املحت����وى قليل على الإنرتنتولي�س بال�س����هولة احل�س����ول 
عليه.ب����داأت تظه����ر كت����ب عربي تب����اع بالقط����اع اخلا�س 

د. خالد عبدالفتاح د. فار�ض ال�سقاف   د. عبدا الفيفي   



8

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g
ht

tp
:/

/w
w

w
.a

ru
c.

or
g

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
.a

ru
c.

or
g

فنح����ن بحاج����ة له����ذه املكتب����ة الرقمي����ة لت�س����هيل البحث 
ومعرف����ة املكتبات وعددها واملتخ�س�����س واجلامعي منها 

والبحث ب�سهولة على الفهار�س.
 وقال الأ�ستاذ جنيب الزامل الكاتب ال�سعودي املعروف 
وع�س����و جمل�س ال�س����ورى اأن الفهر�س مبعن����اه العام هو 
اإع����ادة ترتي����ب دم����اغ الأم����ة، فكما هو الإن�س����ان م�س����تت 
الذه����ن، فالتاريخ كذل����ك يحتاج ملن يجمع �س����تاته، وهذه 
مهم����ة الفهر�س، وقد جاءت فكرة اإن�س����اء املكتبة الرقمية 
العربي����ة، كو�س����يلة لرتتي����ب العالق����ات والأنربولوجي����ا 
واملعرف����ة الإن�س����انية، ف����كل اأمة عربي����ة لديه����ا مراجعها 
ومفكروها ومثقفوها واأدباوؤه����ا، وغالبية الدول العربية 
كانت تبحث عما ينق�سها من مراجع بالفهر�سة الأجنبية 
ويجدون ما يريدون من خالل حمركات البحث، فاملكتبة 
الرقمي����ة تع����رب ع����ن التن����اول الرقمي واملع����ريف من خالل 
معطي����ات املكتب����ة، وم����ن خ����الل �س����هولة اإيج����اد املعلومة 
واملراجع، فتاأ�سي�س مثل هذا امل�رصوع الذي هو مببادرة 
م����ن مكتبة املل����ك عبدالعزي����ز العامة وحت����ت رعاية خادم 
احلرمني ال�رصيفني والأمري عبد العزيز بن عبد اهلل يعترب 
تغي����ريا ب����الأداء املجتمعي والروؤي����ة ال�س����حيحة لالإنتاج 
الفك����ري واملع����ريف بعي����دا ع����ن املناطقية والن����زق الفكري 
احلا�س����ل، فاأعترب هذه البادرة من مكتبة امللك عبدالعزيز 
العامة قد جاءت بالوقت املنا�س����ب وتعت����رب نقلة تاريخية 
من الناحية املعرفية، فنحن بحاجة لالطالع على التاريخ 

وعلى نوافذ الأدب والعلوم من خمتلف الدول العربية.
 يف حني قال الدكتور هادي الطالبي مدير مكتبة جامعة 
البحري����ن: احلل����م الذي اأمتنى اأن اأراه قب����ل نهاية حياتي 
الوظيفية اإن�س����اء مكتبة رقمية عربية توفر الن�س الكامل 
للكت����ب واإتاحته����ا عن طري����ق بوابات ال����دول يف الفهر�س 
العربي املوحد واأي�سًا الدوريات العربية مبا اأن اأ�سا�سها 
جاه����ز يف الفهر�����س، وه����ذا يع����د م����ن امل�س����اريع الك����ربى 
ويتطلب عمال كبريا واأي�س����ًا يعد هدفا �س����اميا. واأ�ساف: 

من اأهداف املوؤ�س�س����ات الثقافية العربية خدمة الباحثني 
والطلبة وتوفري املعلومة و�س����هولة الو�سول اإليها، وتعد 
خدمة للكتاب العربي وو�س����وله البلدان غري العربية عرب 
النرتنت، وانطالق الفهر�س العربي املوحد بهذا ال�سكل 
ي�س����اعد يف توف����ري م����ردود م����ايل ياأ�س����هم يف ا�س����تمراريته 
وت�س����غيله ذاتيا، فال�سكر مو�س����ول ملقام خادم احلرمني 
ال�رصيف����ني و�س����مو الأم����ري عبدالعزي����ز ب����ن عب����داهلل على 

جهودهم املبذولة للنه�سة بالثقافة والعلم.  
اأم����ا الدكت����ور م�س����اعد الطيارمدي����ر املكتب����ة الرقمي����ة 
ال�س����عودية فقال: مكتبة امللك عبدالعزيز العامة موؤ�س�سة 
موؤهل����ة لتبني ه����ذه املكتبة الرقمية العربي����ة، كونها متلك 
املعاي����ري املوحدة بحكم قطعها �س����وطًا كب����ريًا يف الفهر�س 
العرب����ي املوح����د، واأبارك مث����ل هذه اخلط����وات التي تعد 
اأ�سا�سية يف بناء مثل هذه املكتبات، فالعامل �سائر على هذه 
اخلط����وات، مثل اأروبيانا وهو عب����ارة عن مكتبة اأوروبية 
جتم����ع ال����رتاث الفك����ري الأوروبي وه����و مت����اح للجميع 
جمان����ًا، وبه ما يق����ارب 15 مليون ت�س����جيلة معلوماتية، 
وك����ون مكتب����ة املل����ك عبدالعزي����ز العام����ة ه����ي م����ن تتبنى 
مثل ه����ذه املكتبة فه����ذا مدع����اة للفخر، واأي�س����ا الفهر�س 
العرب����ي املوحد �س����يكون بنية اأ�سا�س����ية ملثل ه����ذا العمل، 
واأعتق����د اأن اململكة العربية ال�س����عودية مبا حتت�س����نه من 
موؤ�س�س����ات معلوماتية رائدة �سواء على م�ستوى ثقايف اأو 
اإداري اأو فني فهي متلك ر�س����يدا جي����دا يوؤهلها ملثل هذه 
النطالق����ة. وق����د يكون هناك م�س����اريع م�س����ابهة من قبل 
بع�����س املكتبات العربية ينبغي عل����ى القائمني على املكتبة 
الرقمي����ة العربي����ة اأن ياأخ����ذوا جتاربه����ا بع����ني العتبار. 
واأردف قائ����ال: العمل مبعزل ع����ن الآخرين عمل غري جيد 
فالتعاون اأ�س����ا�س النجاح يف امل�س����اريع، واملكتبة الرقمية 
ال�س����عودية تعد مكم����اًل للمكتبة الرقمي����ة العربية، ودائمًا 
زم����ام املبادرة لبد اأن حتمل����ه جهات حكومية كي ينه�س 
العمل على قدميه لأن امل�ستثمر  يف هذه املجالت قد يكون 

اأ.د. ح�سن ال�سريحي د.  م�ساعد الطيار  اأ. يب الزامل   
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من ال�س����عوبة عليه مب����كان اأن يخاطر براأ�����س مال كبري، 
والآن يوج����د �����رصكات تهتم بهذا املج����ال كتحويل الكتب 
الورقي����ة اإلى اإلكرتوني����ة، فهذا يعد اخت����الف تنوع لي�س 
اختالف ت�س����اد ي�سب يف م�سلحة امل�س����تفيد من اخلدمة، 
فاملوؤ�س�س����ات احلكومي����ة يجب اأن تكون م�س����لة لو�س����ع 
املعايري التي ي�س����ري عليها اجلميع، فهناك مبادرات تهتم 
بذلك اأهمها مبادرة املل����ك عبداهلل لإثراء املحتوى العربي 
اأو م�رصوع هيئة الت�س����الت وتقنية املعلومات، فالكتاب 
الإلكرتوين هو امل�س����تقبل وال����ذي يتعاطاه اجليل احلايل. 
وذك����ر الطي����ار: اأن وجود �سخ�س����ية اعتبارية مثل الأمري 
عب����د العزي����ز بن عب����د اهلل لها دور فاعل يف جن����اح مثل تلك 
امل�س����اريع ، ولكن العمل املوؤ�س�س����ي ينبغي اأن ياأخذ طابع 
ال�س����تمرارية، ففي البداية يك����ون هناك دعم حكومي اإما 
ب�سخ�س����ية اعتباري����ة كم����ا هو و�س����ع امل�س����اريع الآن اأو 

ب�سخ مايل كي يقف امل�رصوع على قدميه. 
ويق����ول الدكت����ور ح�س����ن ال�رصيح����ي رئي�����س الحت����اد 
العربي للمكتبات واملعلومات )اأعلم( اإن الحتاد العربي 
للمكتب����ات يع����د اأك����رب احت����اد اأو جمعية مهني����ة يف الوطن 
العربي ويجمع املتخ�س�س����ني والأكادمييني يف ملتقياته، 
وهو ي�س����عد بكل ب����ادره تطرحها مكتبة املل����ك عبدالعزيز 

العامة فهي ال�رصيك لالحتاد يف جمال الن�رص خا�س����ة مع 
بداي����ة ن�رص جمل����ة اعلم ، ووجود مكتب����ة امللك عبدالعزيز 
العام����ة كنم����وذج متميز عربي����ًا هو مفخرة لكل �س����عودي 
، واأي�س����ًا من����وذج نتمنى م����ن املكتبات العام����ة يف الوطن 
العرب����ي اأن حتت����ذي ببع�����س اأن�س����طته، فه����ي م����ن اطلق 
بادرة م�رصوع الفهر�����س العربي املوحد والذي يعد اأكرب 
م�رصوع عربي ، و�س����هادتنا فيه جمروحة لأننا قيمنا هذا 
امل�����رصوع وكرمن����اه كم�����رصوع متميز يف اإح����دى دورات 
الحت����اد، ونوؤكد على �رصورة تع����اون اجلميع معه وهو 
ناجح وي�ستحق كل الدعم ولذلك تواجد الفهر�س العربي 
املوح����د يف اأكرب حمف����ل عربي هو اإ�س����افة للموؤمتر ومهم 
للمركز ، لأن املركز ي�س����عى للتوا�سل مع اجلميع  ونحن 
يف الحت����اد ن�س����عى لرب����ط الأكادميي����ني واملتخ�س�س����ني 
بامل�س����اريع واملب����ادرات الناجح����ة والت����ي عل����ى راأ�س����ها 
الفهر�����س العرب����ي املوحد. وم����ن جانب املكتب����ة الرقمية 
ق����ال ال�رصيحي: حل�س����ن حظي ح�رصت اللق����اء اخلام�س 
لأع�س����اء الفهر�����س العربي املوح����د يف الأردن و�س����اهدت 
م����ا قامت ب����ه املكتبة من خط����وات ومراح����ل اأولية لتنفيذ 
املكتب����ة الرقمية، وبا�س����م مكتبة املل����ك عبدالعزيز العامة 
�س����تكون املكتب����ة الرقمية العربية من اأجن����ح امل�رصوعات 
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لأنه����ا ل تن�س����د اإل التميز وه����و ديدنها، واملف����رح والذي 
نتمن����اه اأنها �س����تنطلق بروؤي����ة عربية لذلك �س����تلقى الدعم 
من الحت����اد العربي للمكتبات ونحن حا�رصون ملا يطلب 
من����ا يف هذا امل�رصوع الطم����وح اجلبار، والبالد العربية يف 
حاج����ة ملثل هذه امل�س����اريع لكي يتط����ور املحتوى الرقمي 
العربي واأي�س����ا بحاجة اإلى اأن يكون لدينا اأن�سطة يف هذا 
الجتاه »رقمنة املحتوى وبناء الأدوات وبناء املوؤ�س�سات 
يف البيئة الرقمية«، فال�س����كر لالأمري عبدالعزيز بن عبداهلل 
ال����ذي يفع����ل دائما امل�س����اريع التي ته����م الثقاف����ة العربية 

وال�سكر مو�سول لكل العاملني باملكتبة. 
وي�س����يف الدكتور خالد عبد الفتاح مدير وحدة املكتبة  
الرقمي����ة للتعليم الع����ايل امل�رصي: اإن م�����رصوع الفهر�س 
العربي املوحد هو بالتاأكيد جتربة رائدة يف الوطن العربي 
كم�س����تودع للبيانات الببليوجرافية العربية بحيث تكون 
اأداة اأ�سا�س����ية لكل املكتبات العربية يف ا�س����تقاء وا�ستقاق 
ت�س����جيالت ببليوجرافي����ة على م�س����توى ع����اٍل وهي متثل 
الركي����زة الأ�سا�س����ية لإث����راء املحت����وى العرب����ي يف البيئة 
الرقمية ، ويعد الفهر�س العربي املوحد هو القناة لإيجاد 
هذه البيئة الرقمية اجلديدة، م�سريا اإلى اأن اإن�ساء مكتبة 
رقمية عربية ميثل حلما كما هو الفهر�س العربي املوحد، 
وحل����م الع����امل العربي اأن يك����ون له مكتب����ة رقمية حتوي 
الإنت����اج الفك����ري العرب����ي وي�س����اعد عل����ى انت�س����اره على 
�س����بكة النرتنت، فهناك اإ�س����رتاتيجية عربي����ة تتجه نحو 
اإبراز هذا املحتوى على �س����بكة الإنرتنت����الأن لدينا اإنتاجا 
فكري����ا غزيرا ولكن ل يظهر لالآخ����ر، ومل يح�س باهتمام 
�س����ابق لن�رصه يف املجتم����ع الدويل نظرا لتاأخرنا ال�س����ديد 
يف ه����ذه املب����ادرات، لكن مب����ادرة مكتبة املل����ك عبدالعزيز 
العامة واململكة العربية ال�س����عودية لإن�س����اء مكتبة رقمية 
عربية تعد خطوة كبرية لالأمام و�س����وف ت�س����اعد يف اإثراء 
املحتوى العربي على �سبكة الإنرتنتب�سورة جيدة. وقال 

الدكتور خالد عبد الفتاح: اأن�سح اأن يكون لهذا امل�رصوع 
روؤي����ة واإ�س����رتاتيجية وا�س����حة للمحت����وى واأن يت����م هذا 
امل�رصوع بالتعاون مع بقية الدول العربية بحيث ي�س����كل 
ن����واة يف كل جمتمع عربي من خالل برنامج تعاوين، واأن 
يك����ون ه����ذا املحت����وى متاح����ا للمجتمع العربي ب�س����ورة 
جمانية، ومن الأهمي����ة مبكان رفع كفاءة العاملني يف هذا 
املجال، فتجربة اململكة العربية ال�س����عودية يف هذا املجال 
وجتربته����ا ال�س����ابقة باإمكانه����ا نق����ل تلك اخل����ربات لبقية 

الدول. 
ويف كلم����ة لالأ�س����تاذ الدكتور عب����داهلل بن اأحم����د الَف�ْي�في 
ع�س����و جمل�س ال�س����ورى قال فيه����ا :املكتب����ة الرقميَّة هي 
ة. واأرى اأن ما  البديل املعا�رص للمكتب����ة الورقيَّة التقليديَّ
اأعل����ن عنه عن بدء مكتبة امللك عبدالعزيز العامة مب�رصوع 
مكتب����ة رقميَّة �س����املة، ومتاحة للجميع، ه����و قفزة نوعية 
واعية ب�����رصورة الق����ارئ الآن، وبتطّور �ِس����لعة الكتاب، 
ون�رص املعلومة. فالكتاب الرقمي هو امل�س����تقبل، ولن ميّر 
ة التاريخ،  وقت طويل حتى ي�س����بح الكتاب الورقي يف ِذمَّ
ا قريب �شتقفل  sكما اأ�ش����بح قبل ذلك الكتاب املخطوط. عم
ة اأبوابها. اأجل، �س����يحدث  املطاب����ع وُدور الن�رص التقليديَّ
ذل����ك عاجاًل غري اآج����ل. ذل����ك اأن املوؤلِّف باإمكان����ه الآن اأن 
يطبع كتابه بيده، ويخرجه، وين�رصه يف كل املعمورة، عرب 
�س����بكة الإنرتنت. ففي ع�رص كهذا، َمن ذلك احلكيم الذي 
ميكن اأن ُيحاول اإع����ادة عجلة التاريخ اإلى الوراء، لُي�رّص 
على ن�����رٍص �س����اّق، وقراء حمدودي����ن، وتكاليف باه�س����ة 
ث����م َمن ذلك الق����ارئ املتخلِّ����ف، مبقايي�����س الع�رص، الذي 
����م �رصاء ال����ورق، واأكدا�س املجل����دات، اأو ارتياد  �سيتج�سَّ
املكتب����ات العتيق����ة، وكّل ذلك متاح حت����ت اأنامله، وحيثما 
كان، اإن����ه ع�رص املعرفة التي َتعرب الكون كالهواء. ُيغالط 
نف�س����ه َمن ل يقّر بذاك، وُيكابر �س����ّد الزمن َمن ي�ستمّر يف 

َحمل اأ�سفار املا�سي..

د. حممد اخلليفي اأ. هادي الطالبي   
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اإن تط���ور تقني���ات املعلوم���ات والت�س���الت وتغ���ريt �س���لوكيات احل�س���ول عل���ى 
املعلومات ومعاجلتها والإ�س���هام يف �س���نعها نتيجة لنت�س���ار ا�س���تخدام الإنرتنت 
واإتقان مهارات التعامل مع احلا�س���ب يفر�س على جميع موؤ�س�س���ات املعلومات اأن 
ر اأ�س���اليب خدماتها وت�س���ل اإلى امل�س���تفيد اأينما كان. وقد اأ�سبح  ت�س���تجيب وتطوِّ
التح���ول نح���و املكتب���ات الرقمي���ة ����رصورة وحاجة ملح���ة. ونحن يف مكتب���ة امللك 
عبدالعزي���ز العام���ة نفخ���ر بتكلي���ف وزارة الت�س���الت وتقنية املعلومات باإن�س���اء  
مكتبة رقمية �س���من م�س���اريع اخلطة الوطنية لالت�س���الت وتقني���ة املعلومات. اإن 
روؤيتنا الإ�سرتاتيجية لهذا ال�رصح ال�سامخ الذي اأ�س�سه خادم احلرمني ال�رصيفني 
املل���ك عب���داهلل بن عبدالعزي���ز –حفظه اهلل- ويرعاه �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري 
عبدالعزيز بن عبداهلل نائب وزير اخلارجية ع�س���و جمل�س اإدارة املكتبة اأن ي�س���هم 
يف بن���اء احل�س���ارة العاملية من خالل م�س���اريع تخدم ثقافتنا العربية والإ�س���المية 
مث���ل جائزة خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة 
والفهر����س العرب���ي املوحد الذي �س���يتطور اإلى مكتب���ة رقمية عربي���ة يتوحد فيها 
���د من خاللها  العمل على امل�س���توى املحل���ي والعربي وتتكامل فيها اجلهود وتر�سَّ
النفق���ات وتتحقق فيه���ا خدمة ثقافتنا العربية والإ�س���المية. وجتربتنا يف الفهر�س 
العربي املوحد الذي ي�س���م يف ع�س���ويته اأكر من خم�سة اآلف مكتبة عربية والذي 
وح���د الع���امل العربي ثقافيًا م���ن م�رصقه اإلى مغرب���ه جديرة بالتمع���ن والإفادة يف 
ح�س���د كل الطاقات واجلهود لهذا امل�رصوع الثقايف العربي ال�س���خم  الذي �سيتيح 
كنوز ح�س���ارتنا العربية من خالل اأحدث و�س���ائل التقنية والذي �س���يكون له الأثر 
الإيجاب���ي الكبري عل���ى جمتمعاتنا العربية التي تتجه بقوة نحو اقت�س���اد املعرفة. 
كم���ا اأن املكتب���ة الرقمية العربية �ست�س���هم برف���د مبادرات احل���وار العاملي بتوفري 
املعرفة العلمية الدقيقة عن الإ�سالم والثقافة العربية لتكون مورًدا وحا�سًنا واأداة 

حوار فاعلة.

الرؤية اإلستراتيجية
لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة

اأ. في�شل بن عبد الرحمن بن معمر

 م�شت�شار خادم احلرمني 
اأمني عام مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

امل�شرف العام على مكتبة امللك عبدالعزيز العامة



12

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

مقدمة: 
تنطل���ق العالق���ات الثقافي���ة ال�س���عودية البحريني���ة م���ن 
اأر�س���ية تاريخية واجتماعية م�س���رتكة، حمورها الرئي�س 
عمق الروؤية ووحدة الهدف وامل�سري، كما حتكمها و�سائج 
القربى والإرث احل�س���اري الأ�س���يل ل���كال البلدين، فالدم 
واحد والدين واحد واللغة واحدة والإطار اجلغرايف اأي�سا 
واحد، ومن البدهي اأن ت�سري عجلة هذا التقارب التاريخي 
ب�سكل ت�ساعدي نحو اآفاق التكامل بني البلدين وال�سعبني 
ال�س���قيقني ومنه���ا اأوج���ه التكام���ل الثق���ايف، ولن���ا يف ذل���ك 
�س���واهد عدة  مل تكن زيارة خادم احلرمني ال�رصيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اإلى املنامة اإل اأحدها، فهذه الزيارة 
اأخ���ذت بع���دا ثقافيا وتاريخي���ا بامتياز، عززها ت�س���لمه - 
حفظ���ه اهلل – من العاه���ل البحريني امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليفة ل� »ال�سيف الأجرب« الذي يعود اإلى الإمام تركي 
بن عبد اهلل موؤ�س����س الدولة ال�سعودية الثانية. هذه العالقة 
الرا�س���خة ع���رب عنها اأي�س���ا ج����رص اأخوي واإ�س���رتاتيجي 
ه���و ج����رص املل���ك فهد، ال���ذي �س���كل يف حينه لبنة م�س���افة 
مل�س���رية العطاء والتوا�س���ل واملحبة بني اأبناء ال�س���عودية 
والبحري���ن. ومل يق���ف الأم���ر عند ه���ذا احلد ب���ل كان ذلك 
بداية ملا ميكن ت�س���ميته ع�رص النه�سة احل�سارية، فتبادل 

يف ظل عالقات 
ثقافية بمعايير 
والبحرين..عصرية السعودية 

وحدة النهج ونهج الوحدة 

الفهرس العربي الموحد والمكتبة الوطنية البحرينية.. شراكة الفكر والمعرفة  
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البعث���ات الدرا�س���ية اجلامعي���ة ب���ني البلدين اأ�س���ل ملفهوم 
مواطن���ي البل���د الواح���د وجامع���ات البلد الواحد، ف�س���ال 
عن مكت�سبات امل�س���اريع واملنجزات وال�رصوح التعليمية، 
وكان م���ن اأبرزها جامعة اخللي���ج العربي التي تعد جامعة 
اإقليمية خليجية ومتثل تتويج���ا حقيقيا للعالقات الثقافية 

والتنموية امل�سرتكةَ.

عمق الروؤية ووحدة الهدف
لطاملا كان التعاون الثقايف بني اململكة العربية ال�سعودية 
ومملك���ة البحرين ناف���ذة حلراك اجتماعي و�س���عبي واحد 
م�س���مونه القي���م العربي���ة واخلليجية العريق���ة التي تعرب 
عنه���ا الفعالي���ات واملنا�س���بات املتتالي���ة، املدعومة بحر�س 
قيادت���ي البلدي���ن عل���ى اإبراز ه���ذه القيم يف اإط���ار منظومة 
متكامل���ة جتمع اأبن���اء البلدين على دروب اخل���ري والعزة، 
نافذة لت�س���ليط ال�س���وء عل���ى املكت�س���بات واملنجزات التي 
حتقق���ت وم���ا زالت تتوال���ى، كل ذلك ياأت���ي متناغما مع ما 
ميثله كال البلدين لبع�سهما من عمق اإ�سرتاتيجي وحيوي 
مه���م، فعن���د احلدي���ث ع���ن البحري���ن تاريخي���ا وجغرافيا 
واإن�سانيًا، جندها بوابة تاريخية مطلة على اخلليج العربي 
ومياهها الإقليمية امتداد للهوية الثقافية العربية، فمملكة 
»دمل���ون« العريق���ة اأخذت دوره���ا الأزيل املوؤث���ر يف احلراك 
الثقايف وال�سيا�سي للجزيرة العربية عرب حقب ودول �ستى 
تعاقب���ت على اأر�س���ها، و�س���ول اإل���ى العه���د الزاهر الذي 
تعي�س���ه مملكة البحرين حاليا، فيما متث���ل اململكة العربية 
ال�س���عودية بتاريخه���ا العري���ق واإرثه���ا الإن�س���اين العظيم 
واحت�سانها للحرمني ال�رصيفني عمقا اإ�سرتاتيجيا، وثقال 
�سيا�س���يا �رصعان م���ا يربز يف الأزم���ات واملواقف العابرة، 
وا�س���تنادا اإلى تلك املعطيات، تاأت���ي العالقات الثقافية بني 
البلدين وال�س���عبني ال�س���قيقني لتختزل امل�س���هد يف �سورة 
منطي���ة م�رصق���ة، ت�س���ف واقع���ا خليجي���ا عربيا م�س���يئا، 
وت�س���ت�رصف م�س���تقبال اأك���ر تعاون���ا فيما يتعلق بال�س���اأن 

الفكري والثقايف.

تواأمة روحية واآفاق م�شرتكة
امت���دادا ل�س���واهد احل���راك الثق���ايف واحل�س���اري ب���ني 
اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية ومملك���ة البحري���ن، فقد فاق 
عدد ال�س���عوديني الدار�س���ني يف مملكة البحرين 600 طالب 
وطالبة ينهلون العلم يف جامعات عريقة كجامعة البحرين، 
والكلي���ة امللكية للبنات، وجامع���ة اخلليج العربي، منهم ما 
يزي���د عل���ى 400 طالبة وطالبة يدر�س���ون يف كلي���ات الطب، 
يف ح���ني يت���اح للخريج���ني واخلريجات منهم ق�س���اء فرتة 
المتياز يف ال�س���عودية، وبع�سهم الآخر يق�سيها يف مملكة 
البحري���ن، وهذه الأرق���ام تاأتي كموؤ�رصات ملمو�س���ة على 
احلجم الذي بلغه التكامل العلمي والثقايف بني البلدين، اإذ 
ل فرق مطلقا بني جامع���ة مقرها البحرين واأخرى مقرها 
ال�س���عودية، يف ظل معايري اجلودة واملخرج���ات التعليمية 
الت���ي تتمي���ز بها اجلامع���ات يف البلدين، اإل���ى جانب البيئة 
الجتماعي���ة والثقافي���ة الواح���دة، املحف���زة بدوره���ا على 
ال�س���تفادة من املقوم���ات الأكادميية يف البلدي���ن، وهذا ما 
يوؤكده موؤ�رص جناح الطالب ال�سعوديني املبتعثني بالبحرين 
ومتيزه���م الدرا�س���ي حت���ى يف التخ�س�س���ات الدقيق���ة، ما 
يربهن عل���ى حالة تواأمة روحية للجامعات يف البلدين التي 
جتمعه���ا اآفاق تعاون مرحلية واأخرى بعيدة املدى، هدفها 
الرتقاء بالإن�سان واإعمار املكان، وم�ساندة خطط التنمية 
والإ�سهام فيها بال�س���كل الذي يعود بالنفع العام. وقيا�سا 
بالنتائ���ج فاإن العمل الثقايف امل�س���رتك ب���ني اململكة العربية 
ال�س���عودية والبحري���ن يتنام���ى ب�س���كل �رصي���ع، م���ا يوؤكد 
الرغبة ال�س���ادقة لقيادتي البلدين يف حتويل م�سرية العمل 
من نطاقها الفردي املحلي اإلى اجلانب الثنائي اخلارجي، 
الأمر الذي ي�سمن بدوره تعزيز اأوا�رص العالقات الثنائية 
من جهة وتعميم منهجية التواأمة الثقافية ال�س���عبية املبنية 
على اأ�س�س ح�سارية م�سرتكة، وذلك يف اإطار قاعدة القيمة 

والقيمة امل�سافة تبعا ملوؤ�رصات الأداء.

يف ظل عالقات 
ثقافية بمعايير 
والبحرين..عصرية السعودية 

وحدة النهج ونهج الوحدة 

الفهرس العربي الموحد والمكتبة الوطنية البحرينية.. شراكة الفكر والمعرفة  
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بوابة مكتبات مملكة البحرين انفتاح معريف على 
العامل

يف اإط���ار التع���اون م���ع املكتب���ة الوطني���ة مبركز عي�س���ى 
الثق���ايف وكربي���ات املكتب���ات البحريني���ة �س���خر الفهر����س 
العرب���ي املوح���د كل خربات���ه واإمكانات���ه لإن�س���اء بواب���ة 
مكتب���ات مملك���ة البحرين والتي هي مبثاب���ة فهر�س وطني 
موحد ي�س���م مقتنيات جميع املكتبات البحرينية الأع�ساء 
يف الفهر����س العربي املوحد يف قاع���دة واحدة. واجلميل يف 
هذه البوابة اأنها لوؤلوؤة واحدة �سمن عقد بوابات مكتبات 
ال���دول العربية؛ حيث د�س���نت حت���ى الآن   بوابة  مكتبات 
دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة يف اللقاء الرابع لأع�س���اء 
الفهر����س ال���ذي عق���د يف مدين���ة العني، ث���م بواب���ة مكتبات 
ال�س���ودان التي د�سنت يف موؤمتر الحتاد العربي للمكتبات 
ال���ذي عق���د يف اخلرط���وم، ث���م بواب���ة املكتبات ال�س���عودية 
التي د�س���نها معايل وزير الثقاف���ة والإعالم يف حفل افتتاح 
معر�س الريا�س ال���دويل للكتاب، ثم بوابة مكتبات اململكة 
الأردنية الها�سمية �سمن فعاليات اللقاء اخلام�س لأع�ساء 
ان. وتعد هذه  الفهر�س الذي عقد يف العا�س���مة الأردنية عمَّ
البواب���ة  ����رصورة وبنية اأ�س���ا�س يف ع�رص املعرف���ة ململكة 
البحري���ن حي���ث كانت حلًما حتقق بف�س���ل اهلل ثم باجلهود 
التي تكللت بالنجاح. و�س���تمكن هذه البوابة من الو�سول 
اإل���ى كن���وز املعرفة املوج���ودة يف مكتبات اململكة، واإن�س���اء 
قواع���د ببليوجرافي���ة عالي���ة اجل���ودة، وتق���دمي خدم���ات 
متط���ورة مثل الإعارة املتبادلة بني املكتبات على م�س���توى 
الدول���ة اأو حتى على امل�س���توى الإقليم���ي والدويل. كما اأن 
هذه البوابات خطوة متقدمة حل�س���د التعاون بني املكتبات 
البحرينية يف ع�رص الرقمنة؛ حيث �سيلم�س اجلميع اأهمية 
التكام���ل والتحال���ف وخف����س التكالي���ف وتق���دمي اخلدمة 
باأرقى الأ�ساليب. كما �ست�ساعد هذه البوابة مكتبات مملكة 
البحرين على تطوير قواعدها وتقنني ممار�ساتها وتدريب 
املخت�س���ني يف تنظي���م املعلوم���ات والفهر�س���ة فيها. وحتى 
بالن�سبة للمكتبات ال�سغرية اأو التي لي�س لديها بنية تقنية 
جيدة ت�س���تطيع اأن تلحق بالركب وت�س���يف مقتنياتها اإلى 
قاعدة الفهر�س العرب���ي املوحد والفهر�س الوطني املوحد 
وقاع���دة البوابة وتتيح فهار�س���ها للم�س���تفيدين من خالل 
�سبكة الويب. و�س���تحدث هذه البنية املعرفية املتكاملة مع 
الفهر����س العربي املوحد نقلة نوعي���ة للمكتبات البحرينية 

للولوج اإلى ع�رص املعرفة. 
 وعن بوابة مكتبات مملكة البحرين ذكر �سعادة الدكتور 
من�س���ور �رصح���ان مدي���ر املكتب���ة الوطنية مبركز عي�س���ى 
الثق���ايف اأن���ه يف ظل النه�س���ة احل�س���ارية ال�س���املة يف عهد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة تقود املكتبة 
الوطني���ة مبرك���ز عي�س���ى الثقايف نه�س���ة مكتبي���ة وتطوًرا 
معرفًيا وفق اأف�س���ل واأحدث املعايري واملمار�سات الدولية 
بالتع���اون م���ع املكتبات الرئي�س���ة يف اململكة وعلى راأ�س���ها 

مكتب���ة جامعة البحرين ومكتبة جامع���ة اخلليج. وقد توج 
هذا احلراك املعريف باإن�ساء  بوابة مكتبات مملكة البحرين 
والتي هي الفهر�س الوطني البحريني الذي ي�سم فهار�س 
جمي���ع املكتبات البحرينية بالتعاون م���ع الفهر�س العربي 
املوح���د. وروؤيتن���ا لهذه البوابة اأن تكون فهر�ًس���ا �س���اماًل 
جلمي���ع مقتني���ات املكتب���ات البحريني���ة ملبًي���ا لحتياجات 
الباحثني والدرا�س���ني يف داخل اململك���ة وخارجها. وتقدم 
البوابة اآليات بحث وا�ستعالم متقدمة يف مقتنيات املكتبات 
البحريني���ة وحتديد اأماكن تواجدها اأو عن مقتنيات مكتبة 
حمددة، حيث �ست�س���اعد يف تي�س���ري و�س���ول الباحثني اإلى 
كن���وز املعرفة الت���ي تقتنيه���ا املكتبات البحريني���ة. وتدعم 
ه���ذه البواب���ة اجلهود التي تب���ذل على م�س���توى الدولة يف 
بن���اء جمتم���ع املعرفة يف مملك���ة البحرين حي���ث تعتمد كل 
مظاهر التنمية والقت�س���اد والتعليم والثقافة على املعرفة 
والبحث العلمي. ونحن �سعداء بهذا الإجناز وندعو جميع 
املكتب���ات البحرينية بكافة اأ�س���كالها واأنواعها لالن�س���مام 

لهذه البوابة وتقدمي خدماتها من خاللها.
وذكر �سعادة امللحق الثقايف ال�سعودي يف مملكة البحرين 
الدكتور عب���داهلل الزهراين اأن ال�س���اأن الثقايف واملعريف بني 
اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين مميز ويتنامى 
ب�س���كل كب���ري من خ���الل هذا احل���راك اجلميل ال���ذي يقوم 
ب���ه الفهر�س العربي املوح���د خلدمة الثقاف���ة العربية ومد 
ج�س���ور احلوار املع���ريف الدائم، واحلقيقة اأن ذلك يت�س���ح 
م���ن خالل الزي���ارات التي ق���ام بها وفد الفهر����س العربي 
املوحد �س���ابقًا للعديد من املوؤ�س�س���ات التعليمية والثقافية 
والطالع عل���ى كل الإمكانات املوجودة يف مملكة البحرين 
خلل���ق فر�س���ة ها ه���ي الآن تتحقق من خالل ر�س���د جميع 
املقتني���ات البحريني���ة عرب بوابة �س���خرت املكتب���ة الوطنية 
مبركز ال�س���يخ عي�س���ى لها كل ما ميكن ت�سخريه وها نحن 
ن�سعد بتد�س���ينها عرب هذا العمل امل�سرتك واجلميل والذي 
تقدمه مكتبة امللك عبدالعزيز العامة داعمة توجهات خادم 
احلرم���ني ال�رصيف���ني حفظ���ه اهلل والذي ب���ادر باإطالق هذا 
امل�رصوع العظيم خلدمة الإنتاج الفكري العربي وحفظه. 

ومبنهجية الوطن الواحد وال�سعب الواحد ت�ستمر عجلة 
البناء املثمر لأجيال امل�ستقبل، �سعوديني وبحرينيني، هذا 
البناء الذي اأ�س����س له الآباء الأوائل فجعلوا منه اأمنوذجا 
واع���دا، يف���وق يف حجم���ه وقوت���ه وتاأث���ريه كل التج���ارب، 
وي�س���ابق الزم���ن نح���و منتج ثق���ايف مميز وموح���د، يحمل 
اأبناء البلدين م�س���وؤولية تعزيز القيم الأ�س���يلة لهذا املنتج 
وتطوي���ره، وتطوي���ع كل الأدوات واملقوم���ات خلدمته، يف 
ظ���ل ثراء فكري جمتمعي يدعم هذا التوجه بل ويحث على 
ن�رصه وتاأ�س���يله نهجا ووعيا وممار�سة، يف ظل التحولت 
والتحدي���ات الإقليمي���ة والدولي���ة الراهن���ة، الت���ي توج���ب 
حت�س���ني ال�س���احة الثقافي���ة وجعله���ا قادرة عل���ى مواكبة 

املتغريات عرب وحدة النهج ونهج الوحدة.



15

ين والع�شرون
العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

باتت املعرفة يف وقتنا احلا�رص، عن�رًصا رئي�ًسا للبناء احل�ساري والثقايف، خا�سًة مع 
التقدم الكبري يف جمال التقنية وا�ستخدام �سبكة الإنرتنت والتو�سع يف و�سائط التوا�سل 
الجتماعي والإعالمي احلديث، ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة، ذلك ال�رصح ال�س���امخ، 
ت�س���عى اإلى تو�سيع خدماتها املعرفية من خالل تطوير و�سائل تقنية حديثة، متكنها من 
الو�س���ول اإلى ماليني امل�س���تفيدين؛ حتقيًقا لتطلعات موؤ�س�سها وراعيها خادم احلرمني 
ال�رصيف���ني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، ولأهداف املكتبة املن�س���ودة موؤ�س�س���ة 

خريية ثقافية، التي تركز على تقدمي خدمات ثقافية ومعرفية متميزة.
ونح���ن يف مكتب���ة امللك عبدالعزي���ز العامة، نفخ���ر بتجربتنا الثقافية والعلمية ، �س���يما 
اأن الأعم���ال والإجن���ازات تتحدث عن نف�س���ها وتف�س���ح عن جمالت ريادته���ا.  ومن بني 
اأهم هذه امل�س���اريع، م�رصوع���ان كان لهما الأثر الأبرز على ال�س���احة الثقافية واملعرفية 
العربية والعاملية، وهما: جائزة خادم احلرمني ال�رصيفني  عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية 
للرتجم���ة؛ والفهر�س العربي املوحد؛ فبينما اأبرزت اجلائزة اأهمية التالقح احل�س���اري 
ودور الرتجم���ة يف نق���ل الثقاف���ات م���ن اللغة العربي���ة اإلى اللغ���ات العاملي���ة واإليها، جاء 
م����رصوع الفهر�س العربي ملبًيا الحتي���اج املتزايد والطلب على الإنتاج الفكري العربي 
والإ�س���المي قدمي���ه وحديث���ه يف العامل العرب���ي ويف اأورب���ا واأمريكا وال�س���ني واليابان 
وغريه���ا م���ن الدول؛ لذا كان من واجبن���ا اأن نعنى بثقافتنا ونق���دم تراثنا الفكري الذي 
نفاخر فيه اإلى العامل اأجمع، ونخدمه بالر�سد والو�سف والتحقيق والرقمنة والإتاحة 
ا يف امل�رصوع الثقايف واملعريف الأبرز وهو املكتبة الرقمية  على كافة امل�ستويات، خ�سو�سً
العربي���ة الت���ي نادى بها اأع�س���اء الفهر����س يف اللقاء اخلام����س الذي انعقد يف العا�س���مة 
ان يف �س���بتمرب املا�س���ي. و�س���يخدم هذا الإجن���از رغبة قادة الع���امل العربي  الأردني���ة عمَّ
وعلى راأ�س���هم خ���ادم احلرمني ال�رصيفني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز،حفظه اهلل، يف دعم 
احلوار احل�ساري العاملي والتالقح الثقايف بني الأمم لإظهار م�ساهمة امل�سلمني والعرب 
ا وحديًثا. و�سيكون هذا امل�رصوع منوذًجا راقًيا خلدمة  يف البناء احل�ساري العاملي قدمًيً
ترثنا وح�س���ارتنا العربية والإ�س���المية من خالل دعم املحتوى العربي وتقدمي خدمات 

معلومات  متميزة يف �سبكة الإنرتنت . 

ريادة مكتبة امللك عبدالعزيز العامة املعرفية

د. عبدالكرمي الزيد

نائب امل�شرف العام على
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
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ك�س���فت مكتب���ة املل���ك عب���د العزي���ز العامة اأخ���ريا عن 
اإطالق م����رصوع ثقايف رائد يتمثل يف مكتبة رقمية عربية 
موحدة، تاأتي اإ�س���افة نوعية جديدة �س���من اإ�سهاماتها 
املتوا�س���لة يف اإث���راء احل���راك الفكري والثق���ايف العربي 
م���ن خ���الل املحت���وى الرقمي العرب���ي املت���اح من خالل 
�س���بكة الإنرتن���ت، كما جت�س���د فك���رة امل����رصوع الروؤية 
احل�س���ارية ملكتب���ة املل���ك عبد العزي���ز العام���ة من خالل 
ال�س���تفادة م���ن معطي���ات التقني���ة احلديثة وت�س���خريها 
خلدم���ة القارئ العربي وت�س���هيل و�س���وله اإلى املعلومة 
ع���رب اأح���دث النظ���م وباأب�س���ط الط���رق البحثي���ة. وج���اء 
الإعالن ع���ن امل�رصوع خ���الل اجتماع اأع�س���اء الفهر�س 
العرب���ي املوحد يف العا�س���مة الأردنية عم���ان، الذي كان 
حاف���اًل بجملة م���ن اأوراق العم���ل البحثية وامل�س���اركات 
الفاعل���ة لتطوي���ر الفهر����س العرب���ي املوح���د والنتق���ال 

اإلى مرحل���ة اأخرى تتيح املحتوى العرب���ي رقمًيا، حيث 
اأجم���ع اخل���رباء واملتخ�س�س���ون امل�س���اركون يف اللق���اء 
الذي عقد لأول مرة يف الأردن حتت �س���عار »نحو نه�سة 
مكتبية عربية �س���املة« على ����رصورة تطوير اآليات عمل 
الفهر�س العربي املوحد م�س���تقبال ل�سمان اإن�ساء املكتبة 
الرقمي���ة العربية، مثمنني يف ذات الوقت دعم وم�س���اندة 
خادم احلرم���ني ال�رصيفني امللك عب���د اهلل بن عبد العزيز 
للفهر����س العرب���ي املوحد ليقدم���ه هدية خلدم���ة الثقافة 
العربية والإ�س���المية، وم�سيدين برعاية مكتبة امللك عبد 
العزي���ز العام���ة للفهر�س ومتابعتها لتطويره وحت�س���ني 
خدمات���ه. وقد اأثلجت ا�س���تجابة مكتبة املل���ك عبدالعزيز 
العام���ة له���ذا املطل���ب العرب���ي �س���دور امل�س���وؤولني ع���ن 
املكتبات يف العامل العربي ملا لها من قدم را�سخة يف رعاية 
امل�س���اريع الثقافية ولنجاحها يف اإدارة الفهر�س العربي 

يف إطار سعيها المتواصل للتطوير

أوعية رقمية عربية موحدة مكتبة الملك عبدالعزيز تبني حاضنة 
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يف إطار سعيها المتواصل للتطوير

أوعية رقمية عربية موحدة مكتبة الملك عبدالعزيز تبني حاضنة 

املوح���د ال���ذي ي�س���م يف ع�س���ويته اأك���ر م���ن )5000( 
مكتبة عربية ود�س���ن بالتعاون مع مكتبات عربية رائدة 
ع���دًدا م���ن بواب���ات مكتب���ات ال���دول يف الع���امل العربي. 
كم���ا اأن للفهر����س ����رصاكات عاملية اأبرزها مع موؤ�س�س���ة 
 )OCLC( املبا����رص عل���ى اخل���ط  املكتب���ات املحو�س���بة 
بتزوي���د الفهر����س العامل���ي )WorldCat( باأك���ر من 
مليون ومائتي األف ت�س���جيلة لالأوعية العربية. و�ستدعم 
اإمكانات مكتبة امللك عبدالعزيز العامة وخربتها يف اإدارة 
امل�ساريع الثقافية جناح املكتبة الرقمية العربية يف خدمة 
الثقاف���ة العربية والإ�س���المية كمكون رئي����س يف خارطة 
املعرفة العاملية بح�رص الإنتاج الفكري العربي ورقمنته 
واإتاحته عرب اأحدث الو�س���ائل وا لتقنيات. وروؤية مكتبة 
املل���ك عبدالعزيز العامة للمكتبة الرقمية العربية لي�س���ت 
وليدة اللحظة حيث كانت �س���من الروؤية العامة للفهر�س 

العربي املوحد يف مرحلة التخطيط والدرا�سات. وقد اآن 
الأوان ليدخل هذا امل�رصوع حيز التنفيذ بعد اأن اكتملت 
البني���ة الأ�سا�س���ية املمثل���ة يف الفهر����س العرب���ي املوح���د 
بكام���ل مكونات���ه واإجنازاته وعالقاته بجمي���ع املكتبات 
العربي���ة. اإن املكتبة الرقمية العربية لي�س���ت ترًفا ثقافًيا 
ول جتربة تقنية معزولة، يف ع�رص اأ�س���بح فيه الهتمام 
باملعرف���ة العربي���ة وتي�س���ري الو�س���ول اإليه���ا ����رصورة 
ملح���ة لتعزي���ز انت�س���ار اللغ���ة العربية وقوته���ا لتناف�س 
اللغ���ات العاملي���ة احلية. كم���ا اأن هذا امل�رصوع يت�س���اوق 
م���ع فكرة احل���وار احل�س���اري العامل���ي التي دع���ا اإليها 
خ���ادم احلرمني ال�رصيف���ني امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز 
باإبراز كنوز معرفتنا العربية واإ�س���هاماتنا احل�سارية؛ 
ف���ال حوار متكاف���ئ اإل اإذا كان يتكئ على قاعدة معرفية 

واإ�سهامات ح�سارية. 
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احتف���ل الفهر����س العربي املوحد وال���ذي ترعاه مكتبة املل���ك عبد العزيز 
العام���ة يف ختام اللقاء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العربي املوحد يف عمان 
بالذكرى ال� 82 لتاأ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية على يد املغفور له امللك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�س���ل اآل �س���عود، يف بادرة ثقافية ووطنية 
جميلة تنم عن الر�س���الة ال�س���امية والأهداف وامل�س���وؤوليات العظيمة التي 
ت�س���طلع به���ا مكتب���ة امللك عب���د العزي���ز العامة يف اإب���راز جوان���ب التنمية 
والرقي والتطور احل�س���اري الذي تعي�س���ه بالدنا على كافة امل�س���تويات، 
وح�رص الحتفال امللحق الثقايف ال�سعودي بالأردن ونائب رئي�س اجلامعة 
الأردني���ة واأ�س���اتذة اجلامع���ات الأردني���ة، والوف���ود العربية امل�س���اركة يف 
اللقاء، كما ح�رصه جمع غفري من الطالب والطالبات، وقد عرب احل�س���ور 
ع���ن تهانيه���م القلبية اخلال�س���ة للمملك���ة حكومة و�س���عبا بهذه املنا�س���بة 
الغالي���ة، متمن���ني للمملك���ة املزيد م���ن املنج���زات والتطور يف ظ���ل حكومة 
خ���ادم احلرمني ال�رصيفني امللك عبداهلل بن عب���د العزيز وويل عهده المني 

وال�سعب ال�سعودي كافة.

االجتماع الرابع لمجلس الفهرس العربي الموحد
تراأ����س نائ���ب رئي����س جمل����س الفهر����س العرب���ي املوحد 
الدكتور عبدالكرمي بن عبدالرحمن الزيد الجتماع الرابع 
للمجل�س والذي يعنى بالإ�رصاف عليه واإقرار ال�سيا�س���ات 
العامة له وو�س���ع خططه الإ�س���رتاتيجية ومتابعة �سريها 
وتنفيذه���ا. حي���ث ناق����س اأع�س���اء املجل����س خالل جل�س���ته 
خطة الفهر�س للع���ام 2012 والتعاون مع اجلهات الدولية 
وخط���ط الفهر����س امل�س���تقبلية ،ح�رص الجتم���اع الدكتور 
�س���الح بن حممد امل�س���ند اأمني عام املجل�س والأع�س���اء كل 
من الأ�س���تاذ الدكتور حممد فتحي عبدالهادي ا�س���تاذ علم 
املكتبات واملعلومات بجامعة القاهرة ، والأ�س���تاذ الدكتور 
اأدري����س خ���روز مدير املكتبة الوطنية املغربية ، والأ�س���تاذ 
الدكت���ورة حن���ان مل���كاوي نائ���ب رئي�س جامع���ة الريموك 
رئي����س جمل����س اإدارة مرك���ز التميز، املهند����س عبداجلبار 
العبداجلب���ار الرئي����س التنفي���ذي ل�رصك���ة النظ���م العربية 

املتطورة.

الفهرس..وثائقي يحكي المسيرة والمنجز 
يف خط���وة نوعية ذات طابع احرتايف، ت�س���من 
احلفل اخلتامي للقاء اخلام�س لأع�ساء الفهر�س 
العرب���ي املوح���د وال���ذي رعاه وح����رصه رئي�س 
اأخلي���ف  الدكت���ور  �س���عادة  اجلامع���ة الردني���ة 
الطراون���ه عر�س فيل���م وثائقي يحكي م�س���رية 
الفهر����س العربي املوحد من���ذ انطالقته يف العام 

2007، الفيل���م حاك���ى الأ�س���لوب »البانورامي« 
يف ال�ستعرا�س، م�س���تندا اإلى ت�سنيف املراحل 
وربطه���ا مب���ا مت حتقيق���ه من عم���ل وفقا خلطط 
جمل�س اإدارة الفهر����س وروؤيتها التقييمية، كما 
اعتمد الفيلم على خا�س���ية الإح�ساء املعلوماتي 
املدع���م بالأرق���ام وال�س���ور ور�س���د التح���ولت 

الت���ي تناوله���ا الفهر����س العربي املوحد �س���واء 
يف جوان���ب تطوي���ر املحت���وى وتاأ�س���ي�س قواعد 
البيانات امل�س���رتكة، اأو جوانب تطوير الكوادر 
العاملة، وقد نال الفيلم ا�ستح�س���ان امل�س���اركني 

يف اللقاء ملا احتواه من اإ�ساءات قيمة.

بحضور الملحق الثقايف السعودي باألردن ووفود عربية

الفهرس الموحد يحتفي بالي��وم الوطني 82 للمملكة
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ف���ى اإط���ار التعاون امل�س���رتك ب���ني الفهر����س العربى املوح���د ومكتبة 
القاه���رة الكربى برئا�س���ة الكات���ب الكبري جم���ال الغيطان���ى، قام وفد 
من الفهر�س العربي املوحد برئا�س���ة الدكتور �س���الح بن حممد امل�سند 
بزي���ارة املكتبة، للتعرف على خدماتها ودورها الرائد فى ن�رص الثقافة 

واملعرفة.
وكان يف ا�س���تقبال الوفد الأ�س���تاذ يا�رص م�سطفى عثمان مدير املكتبة 

روؤ�ساء الأق�سام وامل�رصفني باملكتبة.
وق���د اأثم���رت الزيارة ب�س���م فهار����س املكتبة اإل���ى الفهر����س العربي 
املوحد بهدف تعظيم ال�ستفادة من جمموعات املكتبة فى خدمة الثقافة 
العربية والإ�سالمية حيث يت�سنى للباحثني ال�ستفادة منها عرب البوابة 
الإلكرتونية للفهر�س حيث اإن الفهر�س ي�سكل البنية التحتية الأ�سا�سية 
للمكتب���ات العربية التقليدي���ة والرقمية، حيث يجعلها تق���ارع املكتبات 

العاملية، كما ميكنها من الإفادة الفعالة من التقنيات احلديثة
وذك���ر الأ�س���تاذ يا����رص م�س���طفى عثم���ان ب���اأن اإ�س���رتاجتية الفهر�س 
الأ�سا�سية تتمثل فى تو�سيع نطاق اخلدمات والعمل على زيادة قيمتها 
امل�س���افة بالن�س���بة جلمي���ع املكتب���ات العربية و�س���وف تت���اآزر املكتبات 
الأع�س���اء م���ع اإدارة الفهر����س املوح���د ف���ى حتوي���ل ه���ذا الفهر�س من 
جم���رد قاعدة معلومات ببليوجرافي���ة اإلى مورد معلوماتى عربى عاملى 
فى �س���تى جمالت املعرفة الإن�س���انية ت�س���تفيد منها جميع املوؤ�س�س���ات 

املعلوماتية والوثائقية العربية وغري العربية على امتداد العامل
فه���و بحق يع���د بداية ع����رص الرقمنة للمكتب���ات العربية لكي ت�س���ل 
املعلوم���ات للقارئ فى �س���كل بيان���ات بيليوجرافية م���ن خالل الفهر�س 
ال���ذي يجمع �س���مل املكتب���ات العربية فى �س���كل رقمي ويق���دم خدماته 
باملج���ان م���ن اإتاحة للمعلوم���ات ونق���ل للبيانات وتدري���ب للعاملني فى 
جم���ال املكتب���ات واملعلومات وهذا جهد عظيم يح�س���ب للمملكة العربية 

ال�سعودية فى خدمة الثقافة العربية.
وتع���د مكتب���ة القاهرة الكربى بالزمالك والت���ي افتتحت فى 24 يناير 
1995 اأك���رب مكتب���ة عامة بع���د دار الكتب والوثائق القومي���ة ومن اأبرز 
مراك���ز الإ�س���عاع الثق���ايف واحل�س���اري الت���ي اأن�س���اأتها وزارة الثقافة 
امل�رصي���ة خلدم���ة الباحثني والدار�س���ني واجلمهور الع���ام من خمتلف 

الفئات والأعمار.
كما ت�س���م املكتب���ة ع���ددا م���ن اأروع املجموعات فى خمتل���ف نواحي 
املعرفة الإن�سانية حيث يزيد حجم مقتنياتها عن 150 األف كتاب اإ�سافة 
اإلى مركز متخ�س�س للمعلومات عن مدينة القاهرة وت�ستمر املكتبة فى 
تق���دمي خدماتها الثقافية لتك���ون ملتقى للعديد م���ن املبدعني واملفكرين 
بالإ�سافة اإلى اأنها اأ�سبحت معلما �سياحيًا بارزًا من معامل القاهرة يفد 

اإليها كبار ال�سخ�سيات والزوار من خمتلف اأنحاء العامل.

خالل زيارة الفهرس لها
مكتبة القاهرة الكبرى تضم فهارسها للفهرس الموحد

بعث���ت الربوفي�س���ورة اإلني ا�س���فينوني�س الأ�س���تاذة 
اأجنلو����س  بلو����س   ، كاليفورني���ا  بجامع���ة  املتقاع���دة 
بالولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة بربقي���ة �س���كر وتقدير 
للفهر����س العرب���ي املوح���د لرتجمت���ه لكتاب الأ�س���ا�س 
الفك���ري لتنظي���م املعلوم���ات وال���ذي ت���ربز اأهميت���ه يف 
م�س���اعدة اخت�سا�س���يي واأ�س���اتذة وط���الب املكتب���ات 
وط���الب  املج���ال  ه���ذا  يف  وامل�س���تغلني  واملعلوم���ات 
الدرا�سات العليا يف جمال املكتبات واملعلومات لتوفري 

الأ�س����س النظري���ة والفكري���ة الت���ي تدع���م وتط���ور 
تقدمي اخلدم���ات املعلوماتية للم�س���تفيدين وتطوير 
خرباتهم، وذكرت ا�س���فينوني�س م���ن خالل برقيتها 

اأنها تثمن هذه البادرة والتي تخدم الثقافة والتخ�س�س حيث قالت: 
يا له من اأمٍر رائع ومده�س واإنني ل�س���عيدة �س���عادًة غامرة اأن اأتلقى 
ن�س���خًا من الطبعة العربية لكتابي »الأ�سا�س الفكري لتنظيم املعلومات 
» كما اإنني لأكر �سعادة اأن ت�ستفيد اجلامعات العربية واأع�ساء هيئات 
التدري�س بها وكذلك اخت�سا�س���يو املكتبات واملعلومات ، من �سخائكم 

هذا. و�س���كرا جزيال لكل ما قدمتم���وه ، ومتنياتي لكم 
يف ا�ستمرار متابعتكم يف تخ�س�س املكتبات ودرا�سات 

املعلومات.
اجلدي���ر بالذكر اأن الكتاب وال���ذي متت ترجمته من 
قب���ل كل م���ن الدكتور �س���الح امل�س���ند والدكتور جمال 
الدين الفرماوي والأ�س���تاذ حممود م�رصوة، يت�سمن 
ب���ني دفتيه ق�س���مني رئي�س���ني يتك���ون الأول منهما من 
خم�س���ة ف�س���ول تبحث جميعه���ا يف الأ�س���ا�س الفكري 
لتنظي���م املعلوم���ات اأما الق�س���م الثاين م���ن الكتاب فقد 
تن���اول يف ف�س���وله اخلم�س���ة لغ���ات العم���ل الفكري 
ولغ���ات الوثائق ولغ���ات املو�س���وع واختيار معجم 
امل�سطلحات والت�س���نيف ولغات املو�سوع: النظام 
ال���دليل املرجعي، والربطي واأخريا الرتكيب النحوي للغة املو�س���وع، 
ث���م اخلامت���ة وم����رصدان الأول عربي_اإجنليزي والآخ���ر اإجنليزي_
عرب���ي، ثم ك�س���اف هجائ���ي ملحتويات الكت���اب ثم قائم���ة املراجع التي 

اعتمدت عليها املوؤلفة.

البروفيسورة إلين اسفينونيس: 
تغمرني السعادة ببادرة الفهرس الموحد بترجمة كتابي للعربية
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بمشاركة 160 خبيرا ضمن اللقاء الخامس باألردن

يواصل مسيرة المنجزات الفهرس العربي الموحد 
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مقدمة:
عا���س امل�شهد الثق��ايف العربي بالأم���س القريب 
تظاهرة علمية ومعرفية كربى، متثلت يف انطالق 
اأعم��ال اللقاء اخلام�س لأع�ش��اء الفهر�س العربي 
املوح��د الذي نظم��ه مركز الفهر���س مبكتبة امللك 
عب��د العزي��ز العامة بالتع��اون مع مرك��ز التميز 
للخدمات املكتبية باجلامعات الأردنية. وت�شمن 
تد�شني بوابة املكتبات الأردنية يف اإ�شافة جديدة 
لإجنازات الفهر���س العربي املوحد والتي جاءت 
امت��دادا للجه��ود الب��ارزة التي تقوم به��ا مكتبة 
املل��ك عب��د العزي��ز العام��ة ممثل��ة يف الفهر���س 
العرب��ي املوحد من اأجل بناء قاع��دة معلوماتية 
موح��دة لكاف��ة الأوعي��ة واملحتوي��ات العربي��ة 
م��ن الكت��ب واملجل��دات وغريها. م��ن جهته رفع 
جمل���س الفهر���س العرب��ي املوح��د اأ�شم��ى اآيات 
ال�شكر والتقدير خل��ادم احلرمني ال�شريفني امللك 
عب��د اهلل بن عبد العزي��ز لرعايته الكرمية ودعمه 
خدم��ة  يف  اأهداف��ه  لتحقي��ق  الفهر���س  مل�ش��روع 
الثقاف��ة العربي��ة والإ�شالمية وتطوي��ر املكتبات 
العربي��ة مب��ا يواك��ب معطي��ات ع�ش��ر املعرفة. 
ون��وه امل�شاركون يف اأعمال اللقاء الذي عقد حتت 
 ،شع��ار » نح��و نه�ش��ة مكتبي��ة عربي��ة �شاملة�
بجه��ود مكتب��ة امللك عبد العزي��ز العامة يف تبني 
هذا امل�شروع ودعمه، كما اأ�شادوا بالأداء املتميز 
ملركز الفهر�س العربي املوحد وما يقدمه من جهد 
لتعزي��ز ا�شتف��ادة الأع�شاء من خدم��ات الفهر�س 
وفق اأرق��ى املعايري العاملية يف جم��ال الفهر�شة، 
بالإ�شاف��ة اإىل اخلدمات الفنية والتدريبية والتي 
ا�شتف��اد منها عدد كبري من العامل��ني يف املكتبات 

بالدول اأع�شاء الفهر�س. 

يواصل مسيرة المنجزات الفهرس العربي الموحد 
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�شرف الرعاية خلدمة الثقافة العربية
اأع���رب م�ست�س���ار خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني امل�رصف 
الع���ام على مكتب���ة امللك عبد العزيز العام���ة، رئي�س جمل�س 
الفهر����س العربي املوحد معايل الأ�س���تاذ في�س���ل بن معمر 
عن �س���عادته الغامرة بالنجاح الكبري الذي حتقق مل�رصوع 
الفهر����س العربي املوحد، وال���ذي ت�رصف عليه مكتبة امللك 
عب���د العزي���ز العامة، �س���من م�س���اريعها وبراجمها لن�رص 
الثقاف���ة واملعرف���ة. واأ�س���اف معاليه يف ت�رصيح مبنا�س���بة 
انعق���اد »اللقاء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العربي املوحد 
بالعا�س���مة الأردني���ة عم���ان«، اأن ه���ذا امل����رصوع الثق���ايف 
والعلم���ي الكب���ري ال���ذي ����رصف برعاي���ة خ���ادم احلرم���ني 
ال�رصيف���ني امللك عب���د اهلل بن عب���د العزيز الرئي����س الأعلى 
ملجل����س اإدارة مكتب���ة امللك عبد العزيز العامة ا�س���تطاع اأن 
يقدم خدمات جليلة للثقافة العربية من خالل دعمه للثقافة 
العربية والإ�سالمية، وبراجمه لتطوير قدرات املكتبات يف 
ال���دول اأع�س���اء الفهر�س يف جمال الفهر�س���ة، وبناء قاعدة 
بيان���ات موح���دة لكاف���ة مقتنياته���ا م���ن الكت���ب واملراجع 
وم�سادر املعلومات وفق اأرقى تقنينات الفهر�سة يف العامل 
وبا�س���تخدام اأحدث تقني���ات املعلومات، مب���ا يوفر الوقت 
واجله���د يف اأعمال الفهر�س���ة، وي�س���هل الط���الع للباحثني 
والدار�س���ني على كل مقتنيات املكتب���ات العربية. كما اأثنى 
عل���ى دور املكتبة يف اأداء مرك���ز الفهر�س العربي املوحد يف 
تطوير قدرات من�س���وبي املكتبات الأع�ساء على ا�ستخدام 
تقني���ات الفهر�س املتطورة والإف���ادة من خدماته يف جميع 
اأعماله���م من خالل تنفيذ عدد كبري م���ن الربامج التدريبية 
وور����س العم���ل التي ا�س���تفاد منه���ا العامل���ون يف املكتبات 
لتفعي���ل  العربي���ة احلكومي���ة والأهلي���ة واإيج���اد احلاف���ز 
اإ�س���هامات ال���دول الأع�س���اء يف تغذية الفهر����س والتفاعل 
م���ع خدمات���ه والإف���ادة منه���ا. معربا ع���ن �س���كره للمملكة 
الأردنية الها�س���مية ل�ست�س���افتها اللقاء اخلام�س لأع�ساء 
الفهر����س العرب���ي املوح���د واجتم���اع جمل����س الفهر����س، 
مع���ربا عن تقدي���ره لرعاية مع���ايل مدير اجلامع���ة الأردنية 
الأ�س���تاذ الدكتور اأخلي���ف الطراونة، لأعم���ال اللقاء الذي 
مث���ل تظاهرة ثقافي���ة عربية تبع���ث على التف���اوؤل، بتعزيز 
دور الثقافة واملثقفني يف خدمة ق�سايا الأمة وقال الأ�ستاذ 
في�س���ل ب���ن معم���ر: نت�رصف برف���ع اأ�س���مى اآيات ال�س���كر 
والمتن���ان ملق���ام خادم احلرم���ني ال�رصيفني املل���ك عبد اهلل 
ب���ن عبد العزي���ز الرئي�س الأعلى ملجل����س اإدارة مكتبة امللك 
عب���د العزيز العامة، الذي اأهدى للثقافة العربية »م�رصوع 
الفهر����س العربي املوحد« والذي يعد اأح���د عناوين جهود 
اململكة خلدم���ة الثقافة العربية واأحاط���ه برعايته الكرمية 
ودعم���ه ال�س���خي ليتحول م���ن فكرة طامل���ا راودت املثقفني 
ال���دول  العل���م يف جمي���ع  واملبدع���ني والباحث���ني وط���الب 
العربي���ة اإل���ى واقع معا����س جنني ثم���اره الطيبة من خالل 
تد�س���ني ه���ذا الع���دد الكبري م���ن بواب���ات الدول الأع�س���اء 

بالفهر����س، وبوابات الأعمال املرتجم���ة وخدمة البحث يف 
الر�س���ائل اجلامعي���ة واملخطوط���ات، وغريها من م�س���ادر 
املعرفة املتوفرة يف املكتبات العربية، بالإ�سافة اإلى الثمار 
الطيب���ة والتي يتيحها م����رصوع الفهر����س العربي املوحد 
للباحثني والدار�س���ني وطالب العلم والراغبني يف الطالع 
عل���ى الثقافة العربي���ة ونتاج العقل العرب���ي من الناطقني، 
اآم���ال املزيد من التفاعل م���ن قبل املكتبات العربية يف جميع 
دول الع���امل ومبادرته���ا لنيل ع�س���وية الفهر����س والإفادة 

من خدماته.

انطالق اللقاء 
حت���ت رعاية مع���ايل رئي����س اجلامع���ة الأردني���ة الدكتور 
اأخلي���ف الطراونة انطلقت اأعمال اللقاء اخلام�س لأع�س���اء 
الفهر����س العرب���ي املوحد �س���باح الي���وم التا�س���ع من ذي 
القعدة 1433ه املوافق 25 �سبتمرب 2012م والتي ا�ستمرت 
عل���ى مدى يومني مب����رصح امللك عبداهلل الث���اين يف اجلامعة 
الأردني���ة وح����رص اللق���اء نائب رئي����س اجلامع���ة الأردنية 
�س���عادة الدكتور هاين ال�سمور وامللحق الثقايف ال�سعودي 
يف مملكة الأردن �س���عادة الدكتور حممد القحطاين ووفود 
عربية من اأع�ساء الفهر�س العربي املوحد واأع�ساء هيئات 
التدري����س يف اجلامع���ات الأردنية وعدد م���ن رجال الإعالم 
وال�س���حافة، وبداأ اللق���اء باآيات من الذك���ر احلكيم بعدها 
األقى الدكتور عبدالكرمي الزيد كلمة مكتبة امللك عبدالعزيز 
العام���ة والتي رح���ب فيها باجلميع وذك���ر اأن حفل افتتاح 
اللقاء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العربي املوحد واملنعقد 
يف رح���اب اجلامع���ة الأردني���ة بالتع���اون مع مرك���ز التميز 
يف اخلدم���ات املكتبي���ة للجامع���ات الر�س���مية الأردنية حتت 
�س���عار: نح���و نه�س���ة مكتبية عربي���ة �س���املة،ياأتي ترجمة 
�س���ادقة لرغبة خادم احلرمني ال�رصيف���ني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز واأخيه جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني حفظهما 
اهلل لتعزيز التعاون العلمي والثقايف واملعريف بني اململكتني.
واأ�س���اف �س���عادته اأن الفهر����س العرب���ي املوحد �س���كل 
منذ تاأ�سي�س���ه نقلة نوعي���ة يف تاريخ العم���ل الثقايف العربي 
امل�س���رتك ، ف���كان بح���ق م�رصوًعا رائ���ًدا اأ�س���هم يف ح�رص 
املحت���وى الثقايف والفك���ري العربي وترج���م جهود مكتبة 
املل���ك عب���د العزي���ز العام���ة يف كل م���ا م���ن �س���اأنه الرتق���اء 
بالتنمي���ة املعرفي���ة يف عاملنا العربي،حي���ث انطلق من روؤية 
خ���ادم احلرمني ال�رصيفني امللك عب���د اهلل بن عبد العزيز - 
حفظه اهلل- نحو تاأ�س���ي�س جمتمع املعرف���ة وتعزيز العمل 
الثق���ايف العرب���ي مبا يخ���دم اجلامعات واملكتب���ات ومراكز 
البحث العربية ومتكينها من الو�س���ول اإلى املعرفة باي�رص 

الطرق واقلها كلفة واكرها موثوقية.
واأ�س���اف اأنه وخالَل �س���تة اأع���واٍم من الت�س���غيِل الفعليِّ 
املكتب���ات  والبّن���اء؛ جلمي���ع  املثم���ِر  وبالتع���اون  لأعمال���ِه 
الأع�س���اء؛ اأ�س���هم الفهر����س العرب���ي املوح���د يف تطوي���ر 
باعتب���اره  الأع�س���اء  العربي���ة  املكتب���ات  املهن���ي يف  الأداء 
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ين والع�شرون
العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

م�رصوًعا ثقافًيا عربًيا تعاونًيا من خالل حتديث فهار�سها 
الببليوجرافي���ة وملفاته���ا ال�س���تنادية، وتوحي���د املعايري 
والتقنين���ات يف جم���ال تنظي���م املعلوم���ات وتقدميه���ا؛ كما 
اأوج���د الأدوات الالزمة للتنظيم وتق���دمي خدمات متطورة 
م���ن خ���الل اإن�س���اء بواب���ات للمكتب���ات العربي���ة، وبواب���ة 
موح���دة للبحث املرجعي، وبوابة للكتب املرتجمة، وخدمة 
بحث للمخطوطات والر�سائل اجلامعية. كما اأر�سى الُبنى 
التحتية لتاأ�س���ي�س املكتب���ات العربية الرقمي���ة وفق اأحدث 
املعاي���ري والتقنين���ات الدولي���ة. ومك���ن املكتب���ات العربي���ة 
لتلح���ق برك���ب املكتبات املتطورة بالع���امل من خالل تزويد 
 OCLC ال���ذي تدي���ره �رصكة WorldCat الفهر����س العامل���ي
الأمريكية مبليون ومئتي األف ت�سجيلة ببليوجرافية متثل 

اأهم الإنتاج الفكري العربي.
وختم �س���عادة الدكتور الزيد كلمته ب�س���كر مركز التميز 
يف اخلدم���ات املكتبي���ة للجامع���ات الر�س���مية الأردنية على 
امل�س���اركة يف التنظيم واجلامع���ة الأردنية على ا�ست�س���افة 
ه���ذا اللقاء، واي�س���ًا ق���دم �س���كره للمكتبات امل�س���اركة، يف 
ع�س���وية الفهر�س العرب���ي املوحد، ولكل الذين جت�ّس���موا 
عن���اء ال�س���فر للح�س���ور وامل�س���اركة يف ه���ذا اللق���اء، واإلى 
�رصك���ة النظم العربية املتطورة، ومرك���ز الفهر�س العربي 
املوحد، كما قدم �سكره ل�سفارة خادم احلرمني ال�رصيفني 

يف اململكة الأردنية الها�سمية على جهودهم ودعمهم.
ثم قدمت �س���عادة الدكت���ورة حنان مل���كاوي كلمة مركز 
التمي���ز للجامعات احلكومي���ة الأردنية والتي �س���كرت من 
خالله���ا القائم���ني عل���ى مرك���ز الفهر����س العرب���ي املوحد 
لختي���ارالأردن لعق���د ه���ذا اللق���اء وال���ذي نعت���ربه تقديرًا 
لدور اململكة الأردنية الها�سمية بقيادة جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين ابن احل�س���ني ال���ذي يدعم التوج���ه العلمي والثقايف 

والفكري للعلماء والباحثني.
واأ�س���افت الدكت���ورة ملكاوي:ي�س���عدين يف ه���ذا اللق���اء 
اأن اأذك���ر عم���ق العالقة الت���ي تربط بني الفهر����س العربي 
املوحد ومركز التمي���ز للخدمات املكتبية يف الأردن )ممثاًل 
باجلامعات الأردنية الر�س���مية الع����رص( من �رصاكة تخدم 
املكتبي���ني الع���رب يف جميع اأرج���اء الوط���ن العربي، حيث 
اإن اأح���د اأهداف مركز التميز للخدمات املكتبية هو اإن�س���اء 
بواب���ة واحدة للجامعات الأع�س���اء متكن امل�س���تفيدين من 
الو�س���ول اإل���ى فهر�س موح���د، لذا كان ل بد م���ن التعاون 
ب�س���كل وثي���ق م���ع الفهر�س العرب���ي املوحد حيث اأ�س���بح 

مرك���ز التمي���ز بجامعات���ه الر�س���مية الع�رص ع�س���وا فاعاًل 
و�رصيكًا منذ عام 2007م بالفهر�س العربي املوحد.

اإن م���ا نقوم به جميعًا هو اإ�س���افة نوعي���ه وقفزة ثقافية 
ب���ادر بها خ���ادم احلرمني ال�رصيفني امللك عب���د اهلل بن عبد 
العزيز مبا قدمه من دعم مادي �سخي لإجناح هذا امل�رصوع 
العم���الق ال���ذي ظه���ر جلي���ًا للم���الأ، وج���اء يف وقت���ه يف ظل 
امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية والحتياجات املتزايدة 
من قبل امل�س���تفيدين لتقدمي خدمات فاعلة وموؤثرة خا�سة 
بالتعري���ف بالنت���اج الفك���ري العربي وحمققة امل�س���اركة 
والتعاون بني كافة املكتبات العربية ليكون فهر�سًا واحدًا 

لها من خالل بوابات املعرفة لكل دولة عربية.
ويف نهاية حديثها �سكرت �سعادة الدكتوره كل من اأ�سهم 
يف تد�س���ني البواب���ة املعرفية للمملك���ة الأردنية الها�س���مية 
وقالت: اإن العالقة املمي���زة بني خادم احلرمني ال�رصيفني 
جالل���ة امللك عب���د اهلل بن عب���د العزيز ملك اململك���ة العربية 
ال�س���عودية وجالل���ة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�س���ني ملك 
اململكة الأردنية الها�سمية ر�سخت وطورت كافة اخلدمات 
ب���ني البلدي���ن خلدم���ة الأمة العربي���ة والإ�س���المية كان من 
ثمارها هذا التعاون الثقايف العربي والذي جنتمع الآن من 
اأج���ل تعميقه وجتذيره ليكون مثاًل لعمل عربي موحد بني 

كافة بلدان الأمة العربية والإ�سالمية.
ث���م األقى �س���عادة الدكت���ور اإدري�س خروز كلمة اأع�س���اء 
الفهر����س العربي املوحد قال فيها: ي����رصين اأن اأنتهز هذه 
املنا�س���بة لأ�س���كر مكتبة امللك عب���د العزيز العام���ة ومركز 
التميز يف اخلدمات املكتبية للجامعات الر�س���مية واجلامعة 
الأردني���ة بعمان، اإلى جانب مركز الفهر�س العربي املوحد 
عل���ى م���ا بذلوه من جه���د يف توفري الظ���روف املالئمة لهذه 
ال���دورة وعلى اختياره���م ملحور اللقاء حتت �س���عار »نحو 

نه�سة مكتبية عربية �ساملة«
لقد كان للمملكة العربية ال�س���عودية ال�س���قيقة م�سكورة 
ف�س���ل اتخاذ مبادرة اإخ���راج م����رصوع »الفهر�س العربي 
املوح���د« اإلى حيز الوجود، وهو م����رصوع رائد يقوم على 
توج���ه متب�رص خلدم���ة املنتوج الفك���ري العربي من خالل 
توحي���د نظ���م معاجل���ة بيان���ات اأوعي���ة املعلوم���ات بفعالية 
وج���ودة عالية وت�س���هيل التبادل الإلكرتوين للت�س���جيالت 

البيبليوغرافية بني املكتبات العربية.
ومتث���ل هذه الآلية اجلدي���دة )الفهر����س العربي املوحد( 
اإ�سافة نوعية متوجهة للم�ستقبل ومن�سهرة يف عامل اليوم 

الزيد: بوابة المكتبات 
األردنية انجاز جديد لبناء 

مكتبات تتناسب مع 
عصر المعرفة
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با�س���تخدام تكنولوجيا املعلومات وال�س���تناد على املعايري 
املتعارف عليها دوليا متما�س���ية يف خدماتها مع امل�س���اريع 
الناجح���ة م���ن قبي���ل اأو �س���ي اإل �س���ي oclc املع���روف على 

امل�ستوى العاملي.
واأ�س���اف �سعادته: لعلنا ل نحتاج اأن نذكر يف جمعنا هذا 
ب�س���واب الروؤيا وو�س���وح املنظور والأهداف التي انبنى 
عليه���ا م�رصوع الفهر�س العرب���ي املوحد وباخلدمات التي 
بداأ ي�سديها للمكتبات وللباحثني واملهتمني عرب العامل منذ 
اإطالق���ه رغ���م اأنه ل ي���زال يف اأعوامه الأولى، حيث و�س���ل 
عدد الت�س���جيالت الببليوغرافية يف قاعدته الرئي�سة مليون 
و�س���ت مئة األف ت�س���جيلة فريدة متثل كل اأ�س���كال الإنتاج 
الفكري العربي، وهو ما �س���يطور البحث العلمي ل حمالة 
ويقل����س كلفته. كما مل�س مهنيو الكتاب واملعلومات القفزة 
النوعي���ة والحرتافي���ة العالي���ة الت���ي حتقق���ت واملتمثلة يف 
خلق اإطار للعم���ل اجلماعي للمكتبات العربية بهدف حفظ 
و�س���بط الرتاث العربي املن�س���ور والتعري���ف به والتخلي 
عن ال�س���يغ الرجتالي���ة والهاوية للفهر�س���ة؛ حيث حتقق 
ربح اقت�س���ادي كبري جلميع املكتبات الأع�س���اء بتخفي�س 
تكاليف اإن�ساء القواعد الببليوغرافية وامللفات ال�ستنادية 
و�س���يانتها وتوحيد التقنيات والقواعد املتعلقة بالفهر�سة 

والت�سنيف. 
لذل���ك ميكنن���ا الق���ول وبكل ثق���ة ب���اأن الفهر����س العربي 
املوح���د، اإجن���از رائ���د يف العامل العرب���ي بداأ يحق���ق نتائج 
ملمو�س���ة عل���ى اأر�س الواقع من خالل خدماته واأن�س���طته 
املختلفة، �س���واء على م�س���توى التكوين والبناء املعريف اأو 

على م�س���توى تطوي���ر الربجميات ومناهج العم���ل واآلياته 
يف جمالت تخ�س�س���ية حمددة نذكر منها: فهر�س���ة الكتب 
واملخطوطات والر�س���ائل اجلامعية والدوريات وامل�سادر 
الإلكرتوني���ة؛ وتطوي���ر امللف���ات ال�س���تنادية؛ والتحكم يف 

ا�ستخدام معيار مارك املعروف دوليا، على �سبيل املثال.
وا�ساف يف ختام حديثه اأنه اآن الأوان اأن نكثف جهودنا 
م���رة اأخرى كمديري���ن وكفاعلني يف املج���ال الثقايف العلمي 
لإثراء الفهر�س املوحد بقواعد بياناتنا وتوحيد منهجيتها 
وتكثي���ف تبادل اخلدمات والتقني���ات واملهارات فيما بيننا 
اآخذين مببداأ امل�ساركة والإغناء اجلماعي للفهر�س كخطوة 

عملية يف بناء الوحدة والتعا�سد بني الأقطار العربية.
ث���م األق���ى �س���عادة الدكتور هاين ال�س���مور نائ���ب رئي�س 
اجلامع���ة الأردني���ة كلم���ة اجلامع���ة الأردني���ة حي���ث ق���ال: 
اإن���ه مل���ن دواع���ي اعتزازن���ا و�رصورنا اأن حتظ���ى اجلامعة 
يف  املوح���د  العرب���ي  الفهر����س  م���ع  بالتع���اون  الأردني���ة، 
مكتب���ة امللك عبدالعزي���ز ومركز التميز للخدم���ات املكتبية 
للجامع���ات الأردني���ة الر�س���مية، با�ست�س���افة ه���ذا اللق���اء 
املكتب���ي العرب���ي، ملا له م���ن اأهمية يف توطي���د اأطر التعاون 
امل�س���رتك ب���ني املكتب���ات العربي���ة م���ن اأج���ل حف���ظ ون�رص 
ال���رتاث الفك���ري العرب���ي اٌل�س���المي، وت�س���هيل اخلدمات 
املكتبي���ة وعملية نقل اوعية املعلومات وتثبيت فهر�س���تها، 
وهذا ما يتما�س���ى واأهداف اجلامعة الأردنية التي ت�س���عى 
اإل���ى تطوير البح���ث العلمي وبناء جهود م�س���رتكة وطنية 
وعربي���ة ملواجه���ة التحديات املحلية والإقليمي���ة والعاملية، 
لإيجاد بيئة مالئمة لت�س���جيع الن�س���اطات البحثية اخلالقة 

الضمور: اإلستضافة 
تفعيل للدور الذي 
ينهض به الفهرس 
لتقديم خدماته البحثية 
المتميزة 
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ذات امل�س���توى العامل���ي، واإن �س���عي اجلامعة نح���و العاملية 
ي�س���توجب الهتمام مب�س���ادر املعلومات العلمية وو�سائل 
البحث عالية اجلودة للو�سول اإلى هذه املعلومات، باأ�رصع 
وق���ت واأقل جهد، وهذا ما �س���يتحقق الي���وم من خالل هذا 
اللقاء باإطالق البواب���ة الإلكرتونية ملركز التميز للخدمات 
اجلامعية الر�س���مية الأردنية، والتي �س���تعد مبثابة فهر�س 
وطني موحد يح�رص مقتنيات مكتبات اجلامعات الأردنية 
الأع�ساء يف قاعدة واحدة، ويحدد اأماكن وجودها وي�سهل 

الو�سول اإليها ويوفر الوقت على الباحثني وطلبة العلم.

احلل الأف�شل لإجناز الفهار�س املوحدة
ناق����س اللقاء من خالل جل�س���ات اأعماله العلمية عددا من 
املو�سوعات التي تناولت خدمات الفهر�س العربي املوحد 
وجت���ارب املكتب���ات اأع�س���اء الفهر����س ا�س���تمل عل���ى اأربع 
جل�س���ات علمي���ة بداأت بجل�س���ة بعنوان »الفهر����س العربي 
املوح���د.. تطور ومناء«، تلتها جل�س���ة بعن���وان »التقنيات 
خ�س�س���ت  بينم���ا  الفهر����س«  يف  املعتم���دة  واملمار�س���ات 
اجلل�سة الثالثة للتعريف بخدمات الفهر�س العربي املوحد 
وجتارب الأع�س���اء، يف حني حملت اجلل�سة الرابعة عنوان 

»الفهر�س العربي املوحد والفهار�س املوحدة«. 
و�س���ملت ورق���ة عمل قدمه���ا نائ���ب امل�رصف الع���ام على 
مكتب���ة امللك عبدالعزي���ز العامة الدكت���ور عبدالكرمي الزيد 
بعن���وان »الفهر����س العربي املوحد احلل الأف�س���ل لإجناز 
الفهار����س املوح���دة« بالإ�س���افة اإل���ى اأوراق عم���ل ح���ول 
ا�س���تفادة املكتب���ات اأع�س���اء الفهر����س يف م����رص والأردن 
وتون����س وال�س���ودان و�س���لطنة عم���ان والكوي���ت واملغرب 
ولبن���ان من خدم���ات الفهر�س وذلك مب�س���اركة 160 خبريا 
واأكادمييا ومتخ�س�س���ا يف جم���ال املكتبات واملعلومات من 

15 دولة عربية. 

التطور النوعي واأوجه التكامل العربي
م���ن جانب���ه اأعرب مدير مرك���ز الفهر����س العربي املوحد 
الدكتور �سالح امل�سند عن �سعادته بتد�سني بوابة املكتبات 
الأردنية التي تعد البوابة اخلام�س���ة بعد بوابات الإمارات 
مت  والت���ي  املرتجم���ة  والكت���ب  وال�س���عودية  وال�س���ودان 
تد�س���ينها حتت مظلة الفهر�س، م�س���يدا باإ�س���هامات مركز 
التمي���ز للخدمات املكتبية باجلامعات الأردنية لتحقيق هذا 

الإجناز، وق���ال: مما يزيد �س���عادتنا اأن التظاهرة الثقافية 
العربي���ة تتزام���ن مع احتف���ال اجلامعة الأردني���ة بيوبيلها 
الذهبي احلافل بالإجن���ازات الأكادميية والبحثية والن�رص 
العلم���ي املبهجة لنا جميًعا نحن العرب. ولي�س هناك اأجمل 
م���ن الحتف���ال بالإجن���ازات الثقافي���ة والعلمي���ة الت���ي هي 
اأ�س���ا�س نه�س���ة اأمتنا العربية ب���اإذن اهلل. فاملعرفة هي اأهم 
م�س���ادر الق���وة يف هذا الع�رص الذي تت�س���ابق فيه الأمم يف 
حجز مقاعد متقدمة يف �س���لم الرق���ي والتقدم متخذة العلم 
واملعرفة �س���الًحا ومنهج حي���اة. والفهر�س العربي املوحد 
ه���و من الأدوات املهمة خلدمة لغتنا وثقافتنا العربية التي 
هي اأ�س���ا�س هويتنا ومعني نه�س���تنا وتقدمن���ا. فقد قطعنا 
اأ�سواًطا متقدمة يف ح�رص الإنتاج الفكري العربي يف قاعدة 
رئي�س���ة حيث جتاوزت ت�سجيالت الفهر�س الببليوجرافية 
امللي���ون والن�س���ف ت�س���جيلة. وه���ذا عمل غري م�س���بوق يف 
عاملن���ا العرب���ي. كما عملنا م���ع �رصكائنا يف الع���امل العربي 
عل���ى اإن�س���اء وتد�س���ني بوابة مكتب���ات ال���دول يف الإمارات 
وال�س���ودان وال�س���عودية لتك���ون من���ارة واإطالل���ة ثقافي���ة 
عل���ى الإنت���اج الفك���ري ومقتني���ات مكتب���ات كل دولة. وقد 
كان���ت هدية هذا اللقاء لالأحبة يف الأردن هو تد�س���ني بوابة 
املكتبات الأردنية التي ت�س���م يف ع�سويتها جميع املكتبات 
التي ان�سمت لع�س���وية للفهر�س العربي املوحد. و�ستتيح 
ه���ذه البواب���ة البح���ث يف مقتنيات جميع ه���ذه املكتبات من 
خ���الل بوابة اإلكرتونية واحدة؛ حيث �س���تكون نافذة على 
ن  الإنت���اج الفك���ري الأردين املطب���وع وغري املطب���وع ومتكِّ
الباحث���ني والدرا�س���ني يف الأردن وخارجها من الو�س���ول 
اإل���ى الكن���وز املعرفي���ة الت���ي ن����رصت يف الأردن اأو تقتنيها 
املكتبات الأردنية. و�سنوا�س���ل العمل مع املكتبات العربية 
ل�س���تكمال بناء وتد�س���ني جمي���ع بوابات مكتب���ات الدول 
العربية تباًعا يف منا�سبات ثقافية قادمة باإذن اهلل ويف نهايته 
حديثه �س���كر �س���عادته مرك���ز التميز يف اخلدم���ات املكتبية 
للجامعات الأردنية الر�س���مية اإدارة واأع�ساًء على التعاون 
املتمي���ز يف الإعداد والتنظيم لهذا اللقاء، واأي�س���ًا اجلامعة 
الأردني���ة لحت�س���انها جمي���ع فعالي���ات ون�س���اطات اللقاء 
واأ�سال اهلل العلي القدير اأن يجمعنا على اخلري دائًما واأبدًا
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ملكاوي: إضافة نوعيه 
وقفزة ثقافية بادر بها 
خادم الحرمين الشريفين 
حفظه اهلل

ت�س���كل بوابة مكتب���ات اململكة الأردنية الها�س���مية نافذة 
جدي���دة للباحث���ني واملهتم���ني وعموم الق���راء يف كل اأرجاء 
الع���امل لالطالع عل���ى فهار�س املكتب���ات الأردنية وكنوزها 
املعرفية، حيث متث���ل هذه البوابة نقلة نوعية يف عامل يثمن 
املعلوم���ات ويجعلها اأه���م مقومات اقت�س���اد املعرفة الذي 
ت�سعى اإليه الأردن بخطى حثيثة لتكون جامعاتها ومراكز 
البح���ث فيها رافًدا مهًما يف م�س���رية التط���ور والنماء التي 
يقوده���ا جالل���ة امللك عبداهلل بن احل�س���ني حفظ���ه اهلل. وقد 
حتق���ق ه���ذا الإجن���از املعريف الكبري بف�س���ل اهلل ثم بف�س���ل 
التع���اون البن���اء ب���ني الفهر����س العرب���ي املوحد م���ن جهة 
واملكتبات الأردنية وعلى راأ�سها مركز التميز يف اخلدمات 
املكتبي���ة للجامعات الأردنية الر�س���مية م���ن ناحية اأخرى. 
وتت�س���م البوابة باأنه���ا جزء من منظوم���ة بوابات مكتبات 

الدول العربية يف نطاق الفهر�س العربي املوحد.

بوابة اإىل العلم واملعرفة 
�س���يتمكن الباحث���ون وغريه���م م���ن من�س���وبي املكتب���ات 
الأع�س���اء من التوا�س���ل عرب بوابة املكتبات م���ع املكتبات 
الأخرى يف ال�س���بكة، �سعيًا للبحث يف فهار�سها الإلكرتونية 
ع���ن ت�س���جيالت معين���ة اأو طلب���ًا لتنزي���ل بع����س م���ن ه���ذه 
الت�سجيالت اأو رغبة يف احل�سول على معلومات معينة من 

مكت���ب اخلدمات املرجعية اأو ملعرف���ة وجود اأو عدم وجود 
كت���اب اأو دوري���ة اأو غريها داخ���ل مقتنيات مكتب���ة معينة. 
وه���ذا يعن���ي اأن ه���ذه البوابة حتول تل���ك املكتب���ات البالغ 
عدده���ا 196 مكتبة، اإلى مرفق معلومات واحد ذي �س���عب 

مرتابطة واإن بعدت بينها امل�سافات. 

منظومة مكتبات الأردن
تتاأل���ف منظومة مكتبات الأردن م���ن جمموعة كبرية من 
املكتب���ات اجلامعي���ة ومكتبات مراك���ز البح���وث املتميزة، 
ل قاع���دة  ترتب���ط مع���ًا بفهر����س ببليوج���رايف ّموح���د ي�س���كِّ
معلوم���ات قيا�س���ية م�س���رتكة متث���ل اآلي���ة معياري���ة للبحث 
وال�سرتجاع للمعلومات الببليوجرافية للكتب والدوريات 
وغريه���ا م���ن اأوعي���ة املعلوم���ات املقتن���اة يف اأي واحدة من 

تلك املكتبات. 

البعد الكمي ملنظومة املكتبات 
اأ�س���همت املنظومة املرتابطة للفهر����س العربي املوحد يف 
ارتف���اع مردود خدمات املكتبات ل�س���الح الباحث واإيقاف 
اله���در الكبري للمال والوقت واجلهد، الناجم عن فهر�س���ة 
الكت���اب الواحد مئات املرات داخل الدولة الواحدة، وكان 
ه���ذا ح���ال املكتب���ات الأردنية قب���ل ان�س���وائها حتت مظلة 
الفهر�س، حيث يتعذر و�س���ول الباحث اإل���ى ما يبتغيه من 

بوابة المكتبات األردنية.. 
نافذة جديدة إلى عالم 

المعرفة 
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مواد متوافرة يف مكتبات بعيدة عنه ول يعرف عنها �سئيًا، 
ول يتاح له البحث يف اأقرب مكتبة اإليه. ويبلغ عدد املكتبات 
مكتب���ة   196 الآن  املوح���د  العرب���ي  بالفهر����س  الأع�س���اء 
متث���ل 11 هيئة وموؤ�س�س���ة، يف حني ي�س���تمل مرك���ز التميز 
عل���ى اجلامع���ات الأردنية الر�س���مية وي�س���م 10 جامعات. 
واأي�س���ا وكالة الغوث الدولية )الأنروا( ت�س���م 176 مكتبة 
)اأكادميية – مدر�سية - متخ�س�سة( وهذه كلها اأ�سبحت 
موارده���ا الوثائقية متاح���ة للباحثني واملهتم���ني. كما بلغ 
ع���دد اأوعي���ة املعلوم���ات للمكتب���ات الأردنية داخ���ل قاعدة 
بيان���ات الفهر����س العربي املوح���د 567،143 وعاء وميثلها 
حوايل 425،306 عناوين ملختلف اأ�سكال اأوعية املعلومات.

التوزيع العددي لأوعية معلومات املكتبات الأردنية:

ر�سائل 
جامعية

كتب 
دوريات خمطوطاتمرتجمة

عدد الكتبوتقارير
العناوين

30،47866،2185774،826323207425،306

بلغ عدد الت�س���جيالت التي مت تنزيله���ا من قاعدة بيانات 
الفهر����س العربي املوحد للمكتبات الأردنية حوايل 37050 
ت�س���جيلة. فيما بلغ عدد الت�س���جيالت التي مت حتميلها من 
قب���ل املكتب���ات الأردني���ة للفهر����س العربي املوح���د حوايل 

5 اآلف ت�سجيلة.

عّمان حتت�شن الجتماع الرابع ملجل�س الفهر�س 
العربي املوحد

تراأ����س نائ���ب رئي����س جمل����س الفهر����س العرب���ي املوحد 
الدكتور عبدالكرمي بن عبدالرحمن الزيد الجتماع الرابع 
للمجل�س والذي يعنى بالإ�رصاف عليه واإقرار ال�سيا�س���ات 
العامة له وو�س���ع خططه الإ�س���رتاتيجية ومتابعة �سريها 
وتنفيذه���ا. وحي���ث ناق�س اأع�س���اء املجل�س خالل جل�س���ته 
خطة الفهر�س للع���ام 2012 والتعاون مع اجلهات الدولية 
وخط���ط الفهر����س امل�س���تقبلية ،ح�رص الجتم���اع الدكتور 
�س���الح ب���ن حممد امل�س���ند اأم���ني ع���ام املجل�س والأع�س���اء 
كل م���ن الأ�س���تاذ الدكتور حممد فتحي عبدالهادي ا�س���تاذ 
عل���م املكتب���ات واملعلوم���ات بجامع���ة القاهرة ، والأ�س���تاذ 
الدكت���ور اأدري����س خروز مدي���ر املكتبة الوطني���ة املغربية ، 
والأ�س���تاذ الدكت���ورة حنان مل���كاوي نائب رئي����س جامعة 
الريم���وك رئي����س جمل����س اإدارة مرك���ز التمي���ز، املهند�س 
عبداجلب���ار العبداجلب���ار الرئي�س التنفي���ذي ل�رصكة النظم 

العربية املتطورة.
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جهة  افتتاح املعر�س امل�شاحب مب�شاركة 20 
عربية 

افتت���ح نائ���ب رئي����س اجلامع���ة الأردنية الدكت���ور هاين 
ال�س���مور، نيابة ع���ن رئي�س اجلامعة املعر�س امل�س���احب 
للق���اء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العرب���ي املوحد والذي 
يه���دف اإل���ى التعري���ف مب���ا تقدمه اجله���ات امل�س���اركة يف 
املعر����س م���ن خدم���ات لرواده���ا و�س���ارك في���ه ع�رصون 
جه���ة عربية ه���ي مكتبة املل���ك عبدالعزي���ز العامة و�رصكة 
النظم العربي���ة املتطورة ، ومركز التميز الأردين ومكتبة 

عبداحلمي���د �س���ومان ، وجامع���ة المام حممد بن �س���عود 
الإ�سالمية وجامعة اأم القرى ، ومكتبة التطوير الرتبوي 
الأن���روا ، وجامع���ة احل�س���ني بن ط���الل ، وجامعة الدمام 
واجلامع���ة الإ�س���المية ، واجلامع���ة الأردني���ة ، وجامع���ة 
موؤته ، وجامعة العل���وم والتكنلوجيا ، وجامعة الريموك 
، واجلامع���ة الأملانية الأردنية ، وجامعة البلقاء ، وجامعة 
اآل البي���ت ، واجلامعة الها�س���مية، جامعة الطفيلة ، مركز 

الفهر�س العربي املوحد.

فعاليات صاحبت اللقاء
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اأقام مركز الفهر�س العربي املوحد ور�ستي عمل الأولى 
بعن���وان » ت�س���مني تطبيق���ات الفهر�س العرب���ي املوحد يف 
املقررات الدرا�س���ية« وتهدف اإلى التع���رف على تطبيقات 
الفهر����س يف جم���ال تنظيم املعلومات وعلى اآليات ت�س���مني 
تل���ك التطبيق���ات يف املق���ررات الدرا�س���ية ذات العالق���ة ، 
ومتكن الأ�ساتذة من العمل على نظام الفهر�س ، و�سارك يف 
الور�س���ة 25 ع�سو هيئة تدري�س يف عدد اجلامعات الأردنية 
احلكومية ،وناق�س املجتمعون مو�سوعًا بات يحتل اأهمية 
كب���رية يف تدري����س الفهر�س���ة لطلب���ة املكتب���ات واملعلومات 
وهو مدى اإمكانية دمج قاعدة بيانات الفهر�س���ة التدريبية 
يف الفهر����س العربي املوحد يف املقررات الدرا�س���ية املطبقة 
يف اأق�س���ام املكتبات وم���دى الإفادة منه���ا يف تدريب الطلبة 
على ا�س���تخدام املارك ٢١ يف عمليات الفهر�س���ة الو�س���فية، 
وقد مت التفاق على ت�س���كيل جلنة من احلا�رصين لو�س���ع 
خطة درا�سية موحدة للفهر�س���ة الإلكرتونية اأو املحو�سبة 
تدمج فيها قاعدة بيانات الفهر�س���ة التدريبية، واأن ت�س���ع 
اإدارة الفهر����س العرب���ي املوح���د خط���ة لور�س���ة تدريبي���ة 
لأع�س���اء الهيئ���ات التدري�س���ية بع���د النته���اء م���ن و�س���ع 

املقرر الدرا�سي.
وحت���دث مدير مركز الفهر�س العرب���ي املوحد بعد نهاية 
الور�س���ة قائاًل: حققت الور�س���ة اأهدافها بح�س���ور جميع 
الأ�س���اتذة املعني���ني بتدري�س مقررات تنظي���م املعلومات يف 
اأق�س���ام املكتب���ات واملعلومات يف اجلامع���ات الأردنية، وقد 
كان النقا����س مثمًرا حيث اتف���ق اجلميع على اأهمية تطوير 
املق���ررات مب���ا يتنا�س���ب وحاج���ة �س���وق العمل واإك�س���اب 
اخلريجني مه���ارات التعامل مع الأنظمة احلديثة يف البيئة 
الرقمي���ة. والفهر����س �س���وف ي�س���خر اإمكانات���ه لالأق�س���ام 

العملي���ة بتوف���ري القاع���دة التدريبية لتمكني الأ�س���اتذة من 
عمل التطبيقات الالزمة للرقي مبخرجات الأق�سام.

تطوير امللفات ال�شتنادية على طاولة نقا�س 
الفهر�س واأع�شائه 

عقد يف فندق املاريوت يف العا�س���مة عّمان ور�س���ة بعنوان 
» تطوي���ر و�س���يانة امللف���ات ال�س���تنادية« وم���ن خالل���ه مت 
مناق�سة النظرة الإ�س���رتتيجية لتطوير امللفات ال�ستنادية 
يف الفهر����س العربي املوحد ، وامل�س���اكل واحللول ، ومدى 
مالئمة م�س���ادر انتقاء امللفات ال�س���تنادية وطبيعة العمل 
، كم���ا مت عر�س التقنية اجلديدة للعمل على تطوير امللفات 
ال�س���تنادية ، �س���ارك يف الور�س���ة 25 ع�س���وًا م���ن 9 دول 
عربي���ة، وق���د بداأت الور�س���ة بكلم���ة ملدير مرك���ز الفهر�س 
العربي املوحد عر�س من خاللها اأهمية امل�ساركة يف امللفات 
ال�س���تنادية، ومن ثم عر�س الأ�س���تاذ ح�س���ن علي���ة القالب 
اجلدي���د املبا�رص يف موقع الفهر�س عل���ى الإنرتنت، ثم قدم 
الأ�ستاذ حممود يو�سف تطبيق اأمثلة للملفات ال�ستنادية، 

ويف نهاية الور�سة ترك املجال ملداخالت الأع�ساء.
اجلدي���ر بالذكر اأن امل�س���اركات تنوعت؛ فم���ن الإمارات 
ح����رصت جامعة الإمارات ومكتبة ال�س���ارقة العامة، ومن 
قطر �س���ارك املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 
ومن الأردن �س���ارك مركز التميز واملدر�سة الأهلية للبنات 
بالإ�س���افة اإل���ى وكال���ة الغ���وث الدولي���ة )الأن���روا(، ومن 
املغرب موؤ�س�س���ة املل���ك عبدالعزي���ز، ومن الكوي���ت وزارة 
الرتبي���ة، وم���ن عم���ان جامع���ة ال�س���لطان قابو����س، وم���ن 
فل�سطني جامعة النجاح، ومن تون�س املعهد العايل للتوثيق 

ودار املطالعة العمومية. 

بمناقشة وآراء وتوصيات:
اختتام ورشة عمل تضمين

تطبيقات الفهرس الموحد
في المقررات المدرسية
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حظي���ت اأعمال اللقاء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العربي املوحد 
تكرمي عدد من املكتبات الأع�س���اء �س���ملت اجلامع���ة الأردنية التي 
ح�س���لت عل���ى جائ���زة التمي���ز يف املاأ�س���همة يف م����رصوع الفهر�س 
العرب���ي املوح���د، كم���ا مت تك���رمي وكالة الأنب���اء الكويتي���ة واإدارة 
املطالع���ة العمومية يف تون�س واجلامع���ة اللبنانية واملركز الوطني 

للبح���ث العلمي يف املغرب ومكتبة امللك فهد للعلوم الأمنية باململكة 
العربية ال�س���عودية ومكتب���ة التطوير الرتبوي ب���الأردن وجامعة 
الدمام ال�س���عودية، كاأف�س���ل املكتبات الأع�س���اء يف تغذية الفهر�س 

من خالل الفهر�سة

توزيع الجوائز وتكريم اللقاء
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م�شرح كلية امللك عبد اهلل الثاين ا�شت�شاف التكرمي
الجامعة األردنية تحتضن دورات الفهرس العربي الموحد 

عل���ى هام����س اللق���اء اخلام�س لأع�س���اء الفهر�س العرب���ي املوحد اأق���ام املركز ث���الث دورات تدريبية 
حي���ث اأقيم���ت ب�س���كل متواٍز وته���دف هذه ال���دورات التدريبي���ة اإلى تقدمي اجلديد يف فهر�س���ة اأ�س���كال 
اأوعي���ة وم�س���ادر املعلومات بالعتماد على اأحدث التقنينات الدولية واأي�س���ًا الطالع على املمار�س���ات 
اخلا�س���ة بالفهر�س العربي املوحد يف جمال العمليات الفنية وهي دورة بعنوان » امل�سادر الإلكرتونية 
» ومن خاللها مت عر�س خمت�رص ل�س���يغة فما مارك 21 ، وكيفية اختيار نقط الإتاحة ، والتعرف على 
املوارد الإلكرتونية واأنواعها ، �س���ارك فيها 48 متدربًا ومتدربة من 6 دول عربية. اأما دورة » فهر�س���ة 
املقالت والدوريات« ومن خاللها مت عر�س كيفية التعرف على املوارد املتوا�سلة وطبيعتها ، واختيار 
م�س���توى الو�س���ف الببليوجرايف للموارد ، �س���ارك فيها 22 متدربًا ومتدربة من 4 دول عربية. ودورة 
بعنوان » الإجراءات الفنية للفهر�س العربي املوحد واملمار�س���ات املقننة« ركز على الفهر�س���ة املنقولة 
والإح�سائيات والفهر�سة الأ�س���لية ب�سقيها الببليوجرايف وال�ستنادي ، وامل�ساكل امل�ساحبة ملمار�سة 

الفهر�سة وايجاد احللول لها ، و�سارك فيها 40 متدربًا ومتدربة من 6 دول عربية.
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اأ / حممود م�شروة* 

مقدمة
يف ظ���ل التط���ور الهائ���ل واملت�س���ارع 
املعلوم���ات  قط���اع  ي�س���هده  ال���ذي 
عمل���ت  اأبعاده���ا،  ب���كل  والت�س���الت 
املعلوم���ات،  موؤ�س�س���ات  خمتل���ف 
مكتبات ومراكز معلومات، على اإيجاد 
اآلي���ات فعالة واأ�س���اليب واعية وخطط 
مدرو�سة، ل جمال فيها لردود الأفعال 
الع�سوائية، متكنها من فهم الأو�ساع 
اجلدي���دة ب���كل حيثياتها ليت�س���نى لها 
و�س���ع الأ�س����س الالزم���ة ملواكب���ة هذا 

التط���ور باعتبار اأن املكتب���ات ومراك���ز املعلومات من بني 
اأنظم���ة املعلوم���ات الت���ي ت�س���كل القاع���دة الأ�سا�س���ية لكل 
تنمي���ة �س���املة. وقد عمل���ت الكثري من ال���دول على �رصف 
اأم���وال وتطوير خطط يف �س���بيل القيام بقط���اع املعلومات 
وتزوي���ده باأح���دث التكنولوجي���ات واإر�س���اء نظ���م لإدخال 
هذه املوؤ�س�س���ات يف اإطار �س���بكات رقمية وطني���ة واإقليمية 
م���ن �س���اأنها اأن تدعم العمل التعاوين وت�س���تفيد مما تتيحه 
التكنولوجي���ا خلدم���ة اأهدافه���ا الإ�س���رتاتيجية. وه���ذا ما 
اأدى اإل���ى ظهور ما ي�س���مى باملكتبات الرقمي���ة اأو املكتبات 

الفرتا�سية. 
ولتحليل الو�س���ع حتليال مو�س���وعيًا، بعيدا عن النظرة 
التجزيئية ال�سيقة التي تفر�سها الإرها�سات التقنية على 
الواقع املهني ودون التف�س���يل الذي لي�س جمال ب�سطه يف 
هذه ال�سطور، وانطالقا من الواقع املعي�س فاإننا �سنحاول 

من خ���الل هذا البحث اإلق���اء نظرة عن 
اإليه���ا  والتط���رق  الرقمي���ة  املكتب���ات 
من حي���ث املفه���وم والآلي���ات واأدوات 
العم���ل وطريق���ة التطوي���ر م�س���تندين 
بذل���ك عل���ى معطيات يفر�س���ها الواقع 
خ���الل  م���ن  العرب���ي  الببليوج���رايف 
وجود اأدوات عربي���ة اأثبت جدارتها- 
الفهر����س العربي املوح���د - وهي الآن 
موؤهل���ة اإلى اأن تكون لبن���ة قوية واأحد 
اأه���م مكون���ات البنية التحتي���ة للمكتبة 
الرقمي���ة العربي���ة املنبثقة م���ن مبادرة 
امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز للمحتوى الرقمي، حيث تتولى 
الإ�رصاف على اإجناز هذا امل�رصوع العربي الطموح مكتبة 

امللك عبد العزيز العامة بالريا�س.

املكونات الأ�شا�شية للبيئة الرقمية
ولو�س���ع املو�س���وع يف اإط���اره املفهومي جتدر الإ�س���ارة 
يف الب���دء اإل���ى التطرق اإل���ى اأهم املكونات الرئي�س���ية للبيئة 
الرقمي���ة لك���ي يت�س���نى لن���ا فه���م ال���دور الذي �ست�س���طلع 
كل تل���ك املكون���ات يف �س���بيل بناء ما ي�س���طلح علي���ه املكتبة 
الرقمية. فح�س���ب تيلي���ي )Tellier، 1993( ف���اإن املكونات 
الأ�سا�س���ية الت���ي يجب توفرها يف البيئ���ة الرقمية تتمثل يف 

العنا�رص التالية:
املعلومة على ال�سكل الرقمي.

التكنولوجيات احلديثة لنقل املعلومات والت�سال.
الو�سائل التقنية امل�س���تعملة من قبل امل�ستعمل للو�سول 

المكتبة الرقمية العربية 
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اإلى املعلومة.
ال�سكل رقم )01( املكونات الأ�سا�سية للبيئة الرقمية

ي�س���م هذا النم���وذج جمموعة من العنا�رص الأ�سا�س���ية، 
والت���ي قمنا بتمثيلها يف ال�س���كل البياين رق���م )01(، وهي 
املحت���وى الرقم���ي، واملتمثل يف م�س���امني خمتل���ف اأوعية 
املعلومات املنتجة �سواء املنتجة ابتداء على ال�سكل الرقمي 
اأو الت���ي يت���م حتويلها عن طريق اآلي���ات وتقنيات التحويل 
الرقم���ي. ويتمث���ل العن����رص الث���اين يف م���ا وراء البيانات، 
الو�س���ف  ومعاي���ري  وقواع���د  اأدوات  كل  ت�س���مل  والت���ي 
الت�س���نيف  وخط���ط  الفهر�س���ة  كقواع���د  الببليوج���رايف، 
وملف���ات ال�س���تنادية املختلفة واملكانز واأنظمة التك�س���يف 
التي ت�ستخدم يف و�سف املحتوى الرقمي لت�سهيل اإتاحته 
والو�س���ول اإلي���ه. ويتمث���ل العن�رص الأخ���ري يف اخلدمات، 
والت���ي ميكن اأن تقدم اإل���ى فئات امل�س���تفيدين املختلفة من 
خ���الل الإتاح���ة الكامل���ة وت�س���هيل الو�س���ول الكام���ل اإلى 

خمتلف امل�سادر واملحتويات الرقمية.

معايري الن�شاط الببليوجرايف يف البيئة الرقمية
م���ن خالل ال�س���كل البياين رق���م )01( املو�س���ح ملكونات 
البيئة الرقمية، ميثل عن�رص ما وراء البيانات اأحد اأهم تلك 
العنا����رص ولعله ل ميك���ن تنظيم البيئ���ة الرقمية ول ميكن 
ت�س���ور وجودها دون وجود هذا العن�رص. نظرة ب�س���يطة 
على واقع الن�شاط الببليوجرايف، مبفهومه العام، يف البيئة 
الرقمي���ة جن���د اأن هناك جمموعات كب���رية وعديدة من تلك 
املعايري والقواعد ولكننا �س���ركز اهتمامن���ا على معيارين 
اأ�سا�س���ني عرفا انت�س���ارًا كبريًا يف جم���ال املكتبات وتنظيم 
املعلومات، وهما معيار دوبلن لو�س���ف امل�س���ادر الرقمية 
)Dublin Core( ومعيار مارك )MARC( للفهر�س���ة الآلية 

والعالقة بينهما. 
فامليتادت���ا اأو م���ا وراء البيان���ات كما تعرفها املو�س���وعة 
واملعلوم���ات  املكتب���ات  عل���وم  مل�س���طلحات  العربي���ة 
واحلا�س���بات هي »بيانات عن البيانات« )ال�سامي، 2001، 

����س 1579(، حي���ث فهم���ت عل���ى اأنها تو�س���عة ملمار�س���ات 
الفهر�س���ة الببليوجرافية التقليدية لي�سمل البيئة الرقمية. 
حيث يعتقد )Wendler، 1999( اأنه يف البيئة الرقمية ميكن 

اأن تعطى ما وراء البيانات لإحدى املجموعات التالية:
الو�سف: لت�سهيل واإيجاد م�سادر املعلومات.

�س���من  املعلوم���ات  م�س���ادر  اإدارة  لتدعي���م  الإدارة: 
جمموعاتها.

الهيكلة: لبناء مركبات ملواد معلوماتية معقدة.
فمما ل�س���ك في���ه اأن التقن���ني اأحد اأ�س����س وركائز العمل 
التع���اوين وخمتل���ف الن�س���اطات املرتبط���ة ب���ه، حي���ث من 
اأهداف���ه الأ�سا�س���ية حتقيق اأك���رب فائدة من ا�س���تخدام اأي 
اإجراء و�سمان توحيده بغر�س التبادل والتب�سيط وبالتايل 
حتقيق اأح�س���ن اأداء. ومع مطل���ع القرن الثامن ع�رص ومع 
الث���ورة ال�س���ناعية ازدادت اأهمية التقن���ني واأخذت اأبعادًا 
موؤ�س�س���اتية ودولية على نطاق وا�سع. ففي جمال معاجلة 
الوثائ���ق واإتاحته���ا ع���رف التقن���ني حم���اولت ول ت���زال، 
وقواعد الفهر�س���ة خ���ري دليل على ذلك. ولك���ن مع التطور 
الكبري لتكنولوجيا املعلومات والت�س���ال وا�س���تخداماتها 
الوا�س���عة يف جمال املكتبات ازدادت اأهمية التقنني بغر�س 
�سبط الأ�س���كال املختلفة من م�س���ادر املعلومات وت�سهيل 
اإتاحته���ا للم�س���تفيدين ومتكني تبادلها. فكما يوؤكد ب�س���ري 
Besser )2002( يف معر����س تطرق���ه اإل���ى اأهمية التقنني يف 

البيئ���ة الرقمي���ة التي تعي�س���ها املكتب���ات »«اأن التقنني هو 
الركيزة الأ�سا�سية التي يجب التاأ�سي�س عليها عند انتقالنا 
م���ن املجموعات الرقمي���ة املبع���رة اإلى املكتب���ات الرقمية 
املتكامل���ة... والأك���ر اأهمية جمموعات متنوعة ووا�س���عة 
م���ن م���ا وراء البيان���ات: الو�س���فية والإداري���ة والهيكلي���ة 

التنظيمية«.
ونظ���رًا لأن القواع���د والتقنين���ات التقليدي���ة مل تعد تلبي 
متطلب���ات البيئ���ة اجلدي���دة كان لزام���ًا العمل عل���ى تطوير 
معاي���ري وتقنين���ات م���ن �س���اأنها اأن ت�س���تجيب حلاجي���ات 
اأمث���ل  ا�س���تغالل  �س���بيل  يف  الرقمي���ة  البيئ���ة  ومتطلب���ات 
م���ن خ���الل تنظيمه���ا وهيكلته���ا  الإلكرتوني���ة  للم�س���ادر 
وت�س���هيل الو�س���ول اإليه���ا، اإ�س���افة اإل���ى تب���ادل البيانات 
حوله���ا ب���ني خمتل���ف الأقط���اب، �س���واء كانوا اأ�سخا�س���ا 
اأو هيئ���ات. واجل���دول رق���م )01( ير�س���د اأه���م املعاي���ري 
والتقنينات املعتمدة يف البيئة الرقمية واخلا�س���ة مبعاجلة 

امل�سادر الإلكرتونية وتطوير املكتبات الرقمية. 

األدوات والمعايير وآلية التنفيذ



34

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

اجلدول رقم )01(: املعايري والتقنينات املعتمدة يف البيئة الرقمية يف اإدارة وو�سف امل�سادر الإلكرتونية

جمال ال�شتخدامال�شنةالت�شمية الأجنبيةاملعيار
معايري �شيغ و�شف امل�شادر

�سيغة الفهر�سة 
املقروءة اآليا )فما(

)Machine Readable Cataloging )MARC
http://www.loc.gov/marc1965

 تركيبة معيارية م�س���تخدمة يف الأنظم���ة الآلية؛ تعمل 
على ت�س���فري وتوزيع البيان���ات الببليوجرافية يف حقول 

لكي يكون باإمكان فرزها اآليا ومعرفة وظيفتها.
مبادرة الأر�سيف 

املفتوح
)Open Archive Initiative )OAI
/http://www.openarchives.org1999 تب���ادل البيان���ات ب���ن املكتب���ات ومراك���ز الأر�س���يف

واملتاحف.
منوذج ما وراء 

البيانات لو�سف 
املواد

 Metadata Object Description Schema
)MODS( http://www.loc.gov/standards/
/mods

2002
من���وذج من العنا�س���ر الببليوجرافية املدعمة ل�س���يغة 
م���ارك والتي ميك���ن ا�س���تخدامها يف قواع���د البيانات 

الببليوجرافية يف املكتبات.

معيار و�سف 
الت�سجيالت 
ال�ستنادية 

 Metadata Authority Description Schema
)MADS( http://www.loc.gov/standards/
/mads

2004
جمموع���ة م���ن عنا�س���ر مداخ���ل ال�س���تناد املدعم���ة 
ل�س���يغة م���ارك والت���ي ميك���ن ا�س���تخدامها يف قواعد 
البيانات الببليوجرافية يف املكتبات لأغرا�ض ال�س���بط 

ال�ستنادي.

قواعد و�سف املواد 
الأر�سيفية

 )Encoded Archival Description )EAD
/http://www.loc.gov/ead1993 يهدف اإىل اإتاحة امل�س���ادر واملواد الأر�سيفية املفتوحة

للم�ستفيدين من موؤ�س�سات اأر�سيفية متعددة
معايري املكتبات الرقمية

معايري ترميز 
البيانات ونقلها

 Meta Encoding & Transmission
 )Standards )METS
/http://www.loc.gov/standards/mets

معيار للو�س���ف املرمز للبيان���ات واإدارتها وهيكلتها يف 2003
نطاق املكتبات الرقمية وامل�سادر الإلكرتونية.

معيار ما وارء 
البيانات لل�سور 

الرقمية

 NISO Technical Metadata for Digital Still
 Images Standards )MIX( ANSI/NISO
Z39.87
//http://www.loc.gov/standards/mix

2006
يحدد جمموعة من عنا�س���ر البيانات لل�سور الرقمية 
والتي متكن امل�س���تخدمن م���ن تبادل واإدارة وت�س���هيل 

الو�سول اإىل جمموعات ال�سور الرقمية.

ن�ساط �سيانة حفظ 
ما وراء البيانات

 Preservation Metadata maintenance
 )Activity )PERMIS
/http://www.loc.gov/standards/premis

2000
يحدد النموذج 5 كينونات مهمة يف ن�س���اطات احلفظ 
الرقم���ي للمواد الإلكرتونية منه���ا الكينونات الفكرية، 

املواد، الأحداث، احلقوق، الهيئات.

ما وراء البيانات 
التقنية للن�سو�ض

 Technical Metadata for Text )TextMD(
/http://www.loc.gov/standards/textMD2007

ميك���ن ه���ذا النموذج م���ن التعامل مع اخل�سو�س���يات 
ذات العالق���ة م���ع ترمي���ز املعلوم���ات ومعلوم���ات عن 
احل���روف والكتاب���ة واللغ���ات ومعاجل���ات الن�س���و�ض 

للكينونات الببليوجرافية املختلفة.
منوذج املرجعي 

الت�سوري
 CIDOC Conceptual Reference Model
/)CRM( http://cidoc.ics.forth.gr1999 يح���دد هيكلة و�س���ف املفاهيم ال�س���منية وال�س���ريحة

وعالقاتها امل�ستخدمة يف الوثائق الرتاثية

Resource Description Framework )RDF(اإطار و�سف امل�سادر
/http://www.w3.org/RDF2004.معيار لو�سف امل�سادر الإلكرتونية على �سبكة الواب

نظام حتديد املواد 
الرقمية

 The Digital Object Identifier System
 ))DOI
/http://www.doi.org

حتديد حمتوى امل���واد يف البيئة الرقمية والتي ت�س���مح 2008
بتحديد مواقع املواد واأ�سمائها مع حتديثها.

قواعد الو�سف 
الأر�سيفي

 Encoded Archival Description )EAD(
http://www.cornwell.co.uk/edrm/moreq.
asp

و�سف كينونات املواد الأر�سيفية واإدارتها.2002



35

ين والع�شرون
العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

جمال ال�شتخدامال�شنةالت�شمية الأجنبيةاملعيار
معايري �شيغ و�شف امل�شادر

منوذج اخل�سائ�ض 
لإدارة الت�سجيالت 

الإلكرتونية

 Model Requirements for the
 Management of Electronic Records
))MoReq

معيار يرك���ز اأكرث على الأر�س���فة الإلكرتونية لأغرا�ض 2001
الثبت احلقوقي يف اأنظمة الأر�سفة الإلكرتونية.

معيار تبادل 
املعلومات على 

اخلط

 Online Information Exchange )ONIX(
http://www.bisg.org/documents/onix.
html

هي �س���يغة معيارية ي�س���تخدمها النا�سرون لتوزيع وبث 2004
املعلومات الإلكرتونية عن الكتب التي ين�سرونها. 

بروتوكولت ا�شرتجاع املعلومات عن امل�شادر املختلفة
برتوكول البحث 

الفدرايل يف قواعد 
البيانات

Protocol Z39.50 
/http://www.loc.gov/z3950/agency1995

يح���دد ه���ذا املعي���ار الربتوك���ول القائم ب���ن العميل/
وا�س���رتجاع  للبح���ث   Client/Server اخل���ادم 

املعلومات من قواعد بيانات عن بعد.
البحث وال�سرتجاع 

عن طريق حمدد 
املواقع

 )Search/Retrieval via URL )SRU
/http://www.loc.gov/standards/sru2005 معيار يعتمد حم���دد مواقع امل�س���ادر الإلكرتونية على

�سبكة الواب كمعيار بحث.

لغة البحث الن�سقي
 Contextual Query Language )CQL(
http://www.loc.gov/standards/sru/specs/
cql.html

2005
ه���ي لغ���ة طبيعي���ة م�س���تخدمة لتمثي���ل اأ�س���ئلة البحث 
يف اأنظم���ة ا�س���رتجاع املعلوم���ات مثل الك�س���افات على 
�سبكة الواب والفهار�ض الببليوجرافية ومعلومات حول 

جمموعات املتاحف، الخ. 

برتوكول الأر�سيف 
املفتوح ملا وراء 

البيانات التجميعية

 Open Archive protocol for Metadata
Harvesting  )OAI PMH( http://
www.openarchives.org/OAI/
openarchivesprotocol.html

2002

ي�سهل تبادل البيانات بن موردي املعلومات واخلدمات 
مثل املكتبات ومراكز املعلومات والبوابات املو�س���وعية 
التي تقوم بتجميع البيانات ويعمل على حتديث وتغذية 
قواع���د البيان���ات وحتديثها بدون م���ا يكررها اأو تغيري 

مواقعها الأ�سلية.

وظيفة ما وراء البيانات / امليتاداتا
اإن امل�س���كالت الت���ي واجه���ت املنتج���ني وامل�س���تخدمني 
للبيانات وم�سادر املعلومات يف البيئة الرقمية هي احلاجة 
الت���ي دعت باملتخ�س�س���ني يف ميدان تنظي���م املعلومات اإلى 
اإيج���اد �س���يغة تعمل على ت���اليف العوائق الناجت���ة عن هذه 
العملي���ة، وهو ما ميثل الوظيفة الرئي�س���ة الت���ي من اأجلها 
وج���دت ه���ذه القواع���د )العري�س���ي، 2005(، كم���ا ن�س���ت 
علي���ه تلك القواعد اأ�سا�س���ًا. وبالتايل ف���اإن وظيفتها تتحدد 

فيما يلي:

2.1. حتديد وتعريف امل�شادر 
�س���هولة الو�س���ول اإلى م�س���ادر البيانات على ال�سبكات 
وذلك من خالل فهر�ش���تها واإعداد نق���اط الإتاحة التي من 
خاللها ميكن للم�س���تخدم اأن ي�س���ل اإلى امل�س���ادر املختلفة 

على ال�سبكة.

2.2. تنظيم امل�شادر الإلكرتونية 
وذلك بتنظيم وجتميع امل�س���ادر املختلفة ح�س���ب معايري 
خمتلفة كاجلمهور امل�س���تهدف اأو ح�س���ب املو�سوعات من 
خ���الل بنائها ك�س���فحات على �س���بكة الواب يف �س���يغة لغة 

.)XML( اأو )HTML( تهيئة الن�سو�س الفائقة

2.3. القابلية للت�شغيل املتبادل 
وه���ي اإمكانية تب���ادل البيانات بني الأنظم���ة املتعددة مع 
اأجه���زة احلا�س���ب الآيل وبراجمها املختلفة باأقل خ�س���ارة 

ممكنة للمحتوى والفعالية الوظيفية.

2.4. الو�شف الرقمي 
تتك���ون معظ���م خطط م���ا وراء البيانات م���ن عنا�رص من 
�ساأنها و�سف م�س���در املعلومات مهما كان نوعها وهو ما 
ي�س���مح بالتفريق بني نف�س امل�س���ادر، خا�سة اإذا تعر�ست 

للتغيري اأو للتعديل. 

2.5. احلفظ والأر�شفة الدائمة 
تتمي���ز املعلوم���ات الرقمي���ة اأو الإلكرتوني���ة باله�سا�س���ة 
والت���ي غالب���ًا م���ا تتعر����س لل���زوال والندث���ار ب�س���هولة 
وللتغيري والتعديل امل�ستمرين ل�سهولة العملية، مما يجعل 
من ا�س���تعمال تلك املواد يف خ���رب كان وبالتايل عدم القدرة 

على ا�سرتجاع البيانات واملعلومات املخزنة.
له���ذه الأ�س���باب ترتك���ز اجله���ود يف م���ا وراء البيانات يف 
الق���درة عل���ى احلف���ظ الدائ���م للمعلوم���ات. وتعم���ل حاليا 
جمموع���ة م���ن املنظمات واملكتب���ات على امل�س���توى العاملي 
عل���ى تطوي���ر م�س���اريع م���ا وراء البيان���ات يف هذا ال�س���اأن 
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عل���ى غرار م���ا قامت به كل م���ن جمموعة مكتب���ات البحث 
)RLG( بالتع���اون م���ع مرك���ز احلا�س���ب الآيل عل���ى اخلط 
املبا����رص )OCLC( بتطوير جمموعة من الإ�س���رتاتيجيات 
للرتمي���ز والتخزين واإدارة حفظ ما وراء البيانات �س���من 
نظ���ام حفظ رقمي يتوافق مع جمه���ودات منظمة التقيي�س 
العاملية الأيزو )ISO( مل���ا يعرف بالنموذج املرجعي لنظام 
املعلوم���ات الأر�س���يف املفت���وح )OAIS(. وم���ن هنا تكمن 
اأهمية ما وراء البيانات يف ت�س���هيل الو�س���ول اإلى م�سادر 
البيانات املرتابطة فيما بينها، كما اأنها ت�س���اعد على تنظيم 
امل�س���ادر الرقمي���ة وحفظه���ا مل���دة اأط���ول وبالت���ايل تدعيم 

اأن�سطة الأر�سفة واحلفظ.

3. مكونات بطاقة ما وراء البيانات/امليتاداتا
تتك���ون الت�س���جيلة اخلا�س���ة مب���ا وراء البيان���ات م���ن 
جمموع���ة من العنا�رص املهمة لو�س���ف م�س���در املعلومات 
على نف�س �س���اكلة الت�س���جيلة الببليوجرافية؛ حيث تتكون 
م���ن جمموعة من احلق���ول لبيانات و�س���ف معينة حتددها 
قواعد ال�س���بط اخلا�سة بها، كاملداخل والعنوان وبيانات 
الن�رص والو�س���ف املادي واملو�س���وعات اإل���ى غري ذلك من 
احلق���ول امل�س���اعدة يف اإيج���اد الوع���اء با�س���تخدام اإح���دى 
عنا����رص الو�س���ف. ومن هن���ا ميكن اأن تك���ون العالقة بني 
ت�س���جيلة امليتادات���ا وامل�س���در الرقم���ي ال���ذي ت�س���فه اأن 

يعد بطريقتني:
ميك���ن اأن تك���ون البيانات الوا�س���فة يف بطاقة منف�س���لة 
عن امل�س���در الذي ت�س���فه كما هو ال�س���اأن يف الت�س���جيالت 

الببليوجرافية والتي تعترب وثيقة ثانوية؛
كما ميكن اأن تت�س���من بيان���ات امليتاداتا يف نف�س الوثيقة 
الت���ي تعم���ل عل���ى و�س���فها وه���ي عل���ى �س���اكلة ت�س���جيلة 
الفهر�س���ة ما قب���ل الن����رص )CIP( التي تلح���ق بالوثيقة يف 

ظهر �سفحة العنوان. 

3.1. مبادرة معيار دبلن 
تع���ود ت�س���مية املعيار اإل���ى املدين���ة التي ن�س���اأ فيها وهي 
مدينة دبلن بولية اأهايو يف الوليات املتحدة الأمريكية اإثر 
مناق�س���ات جرت �س���نة 1995 يف ور�س عم���ل برعاية مركز 
 )OCLC( احلا�س���ب الآيل للمكتب���ات عل���ى اخل���ط املبا����رص
.)NCSA( واملركز الوطني للتطبيقات احلا�سوبية املتطورة

يتك���ون معي���ار دبل���ن م���ن جمموعة م���ن العنا����رص؛ 13 
عن����رصًا يف البداية )1995( ث���م 15 عن�رصًا، وهي عنا�رص 
اختياري���ة ومتكررة، كانت ب�س���يطة ولكنه���ا فعالة، هدفها 
و�سف جمموعة معتربة ومنوعة من امل�سادر الإلكرتونية. 
لقد مت التفاق عل دللتها باإجماع عاملي من قبل املخت�سني 
واملكتب���ات  الآيل  احلا�س���ب  يف  خمتلف���ة  اخت�سا�س���ات  يف 
واملعلوم���ات واملتاحف والأر�س���يف وتخ�س�س���ات اأخرى 
ذات العالق���ة، م���ن اأكر م���ن 10 دول. ويف 4 نوفمرب �س���نة 
1998 مت تنظي���م الور�س���ة ال�ساد�س���ة ملعي���ار تركيب���ة دبلن 
ح�رصه���ا اأكر من 100 خمت�س عامل���ي، حيث تناولت عدة 
اإ�س���كالت متعلقة باملجالت التطبيقي���ة للرتكيبة وعالقتها 
باملعاي���ري الأخ���رى ذات العالقة وق���د كانت هذه الور�س���ة 
مبثابة الأر�س���ية التي �سمحت بتطوير املعيار يف ال�سنوات 

.)Weibel، 1999( الالحقة

3.2. خ�شائ�س واأهداف املعيار
تتميز ه���ذه الرتكيب���ة مبجموعة من اخل�س���ائ�س والتي 

جنملها فيما يلي:
ت�سهيل اإن�ساء واإدارة الوثائق وامل�سادر الرقمية: وهذا 
م���ال نالحظه من خ���الل العنا�رص املكونة له والتي تت�س���م 
بالعمومي���ة والب�س���اطة وه���ذا لتمك���ني غري املتخ�س�س���ني 
م���ن اإعداد ت�س���جيالت للم�س���ادر التي يقومون باإن�س���ائها 

وت�سهيل عملية البحث عنها وحتديدها.
عنا�رص ذات دللت ب�سيطة ومفهومة لدى اجلميع: ذلك 
اأن ال���ذي يعي���ق البحث ه���و تعدد املعاين وال���دللت لنف�س 
الكلم���ات واملف���ردات وهذا ما يعم���ل عليه املعي���ار بتالفيه 
باعتماد كلمات معروفة عامليًا وهذا ما من �ساأنه اأن ي�ساعد 
الباح���ث املبت���دئ واملح���رتف يف الهت���داء يف عملية البحث 

با�ستخدام حقول حمددة كالعنوان، الخ.
معي���ار ذو بعد عاملي: لقد مت تطوي���ر املعيار ابتداء باللغة 
الإجنليزي���ة ولكنه مت ترجمته اإلى عدة لغات، و�س���لت اإلى 
اأك���ر م���ن 20 لغة منها العربية، وقد اأن�س���ئت لها جمموعة 

عمل متخ�س�سة ومتعددة اللغات.
التو�س���عة: لق���د اأخ���ذ املط���ورون للمعي���ار عل���ى عاتقه���م 
املوازنة بني ب�س���اطة العنا�رص امل�ستعملة لو�سف امل�سادر 
وب���ني دقته���ا، كم���ا راأوا ����رصورة اإيج���اد اآلي���ة لتو�س���عة 
وتطوي���ر املعي���ار لي�س���مل احتياجات متع���ددة من جمالت 

واخت�سا�سات وميادين معرفية خمتلفة.

3.3. مكونات معيار دبلن
يتك���ون معي���ار دبل���ن م���ن جمموع���ة م���ن احلق���ول التي 
ُت�س���تخدم لو�س���ف امل�س���ادر الإلكرتوني���ة، بحي���ث ميك���ن 
تق�س���يم هذه العنا�رص اإل���ى ثالث جمموعات رئي�س���ة، كما 

يبينها اجلدول رقم )02(.
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وجمم���وع ه���ذه العنا�رص ميكنه���ا بدورها اأن تنق�س���م اإلى 
جمموعة �سغرية اأكر تف�س���يال وهذا با�ستعمال جمموعة 
م���ن املعرف���ات واملحددات الت���ي متيز جمموع���ة العنا�رص 

ال�سغرى من املجموعة الكبرية.

املقارنة بني معيار دبلن وتركيبة مارك 21
كثريا ما يطرح املكتبيون واأخ�س���ائيو املعلومات العالقة 
التي ميكن اأن تربط بني معيار دبلن وتركيبة مارك وكثريا 
م���ا يظن البع����س اأنه من املمكن اأن يح���ل معيار دبلن حمل 
معي���ار م���ارك وبالتايل ف���اإن العالق���ة ب���ني الرتكيبتني هي 
عالق���ة ت�س���ارع، ولكن���ه يف حقيقة الأمر ه���ي عالقة تكامل 
لن���وع الوثائ���ق املو�س���وفة. واجل���دول رق���م )04( يعطي 

مقارنة حلقول املعيارين.
اجل���دول رق���م )04( مقارن���ة ب���ني حق���ول معي���ار دبل���ن 

ومقابالتها يف حقول مارك 21

عن�سر معيار م
دبلن

حقول تركيبة مارك 21

100 – 110– 111 - 700 - 710 - 711املن�سئ01
043 – 500 – 513 – 522 - 651التغطية 02
c$ 260 – 307 – 541 - 567التاريخ03

املحتوى/04
امل�ستخل�ض

 521 – 520 – 505 – 500 – 300
586 -

300 – 538 - 856ال�سكل 05
020 – 022 – 024 - 856املحدد06
041 – 500 - 546اللغة07
260النا�سر08

440 – 774 – 780 – 786 – 787 – العالقة09
856 - 830

506 – 540 - 856احلقوق10
786 - 856امل�سدر11

050 – 082 – 072 – 600 – 610 – املو�سوع12
653 - 651 – 650 – 630 – 611

130 – 240 – 245 - 246 العنوان13
516 - 655النوع14

وتوف���ر مكتب���ة الكوجنر����س الأمريكية عل���ى موقعها على 
�س���بكة الإنرتنيت على وثائق للتحويل من �سيغة مارك 21 

 )Library of Congress، 2001( .اإلى معيار

"4.  تطبيقات عملية على م�شروع املكتبة 
الرقمية العربية

لقد ع���رف املعيار ومن���ذ اعتماده ن�س���اطًا منقطع النظري 
يف جم���ال تطبيقه يف كثري من امل�رصوعات وعلى م�س���تويات 
عاملية ومن قبل هيئات وموؤ�س�سات لها باع طويل يف جمال 
ال�س���بط الببليوجرايف وتنظي���م املعلومات. ولع���ل املنطقة 
العربي���ة من خالل بع����س املنظمات واملوؤ�س�س���ات الثقافية 
والعلمي���ة ق���د بداأت يف الآون���ة الأخرية ن�س���اطًا ملحوظًا يف 
هذا اجلانب خا�شة يف جمال الن�شاط الببليوجرايف وتنظيم 
املعلومات من خالل عدة مبادرات وم�ساريع ببليوجرافية 
�س���خمة عل���ى غ���رار الفهر����س العرب���ي املوح���د والذاكرة 
الإن�س���انية ومب���ادرات املل���ك عب���د اهلل للمحت���وى الرقم���ي 
وم�رصوع توثي���ق الإنتاج الفكري ملدين���ة امللك عبد العزيز 
للعل���وم والتقنية وتوثيق الإنت���اج الفكري العلمي يف بلدان 
املغرب العربي، خا�س���ة منها اجلزائر عن طريق م�ساريع 
مركز البحث يف الإعالم العلمي والتقني، وم�رصوع مكتبة 
الإ�س���كندرية الرقمية، وم�رصوع املكتب���ة الرقمية العربية 
الذي تتولى الإ�رصاف عليه مكتبة امللك عبد العزيز العامة، 
اإل���ى غري ذل���ك من امل�س���اريع العربي���ة يف خمتل���ف البلدان 

العربية الأخرى. 
وبوج���ود م�رصوع الق���رن- الفهر�س العرب���ي املوحد- 
ميك���ن اأن يكون لبن���ة اأ�سا�س���ية يف تطوير املكتب���ة الرقمية 
العربية لعدة اعتبارات مو�سوعية لعل اأهمها العدد الكبري 
م���ن م�س���ادر املعلوم���ات الت���ي يح�رصه���ا، والت���ي تقارب 
املليوين ت�سجيلة ببليوجرافية، اإلى جانب معايري الو�سف 
التي تقوم عليها عملية ال�س���بط والتي ت�س���مح با�س���تيعاب 
املتطلب���ات احلديثة للعم���ل يف البيئة الرقمي���ة وذلك بتوفر 
اأدوات التحوي���ل من املعيار املعتمدة وهو تركيبة مارك 21 
اإلى املعيار الأكر �س���يوعًا وا�س���تخدامًا يف و�سف امل�سادر 
الإلكرتوني���ة وتطوي���ر املكتبات الرقمية وه���و معيار دبلن 

وهذا ما �سنبينه من خالل الأمثلة التو�سيحية لحقًا.  
4.1.  مبادرة امللك عبد اهلل للمحتوى الرقمي 

العربي
اأُعلن���ت مبادرة املل���ك عبد اهلل للمحت���وى العربي يف ختام 
الندوة الدولية الأولى عن احلا�س���ب واللغة العربية؛ حيث 

اجلدول رقم )02(: حقول الو�سف معيار دبلن

الو�شف املاديم�شئولية امللكية الفكريةامل�شمون )املحتوى(
Title / العنوان Creator/املن�سئ Date/ التاريخ

 Description Subject / املحتوى Publisher / النا�رص Type / النوع
 Source / امل�سدر Contributor/ املوؤلف امل�ساعد Format/ ال�سكل املتاح
Language / اللغة Rights / احلقوقIdentifier / املحدد

 Relation/ العالقة
 Coverage/ التغطية
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تكمن روؤيتها يف اتخاذ ال�سبل الكفيلة برفع ن�سبة املحتوى 
العرب���ي عل���ى ال�س���بكة العاملي���ة، ودع���م وحتفي���ز اجلهود 
املبذولة لإثراء املحتوى العربي واإتاحته وو�س���ع املعايري 

والأدوات والآليات املتعلقة به.

4.2. م�شروع املكتبة الرقمية
يعترب م�رصوع املكتبة الرقمية هو اأحد م�س���اريع مبادرة 
امللك عبد اهلل لإثراء املحتوى العربي، حيث يهدف لإن�س���اء 
بني���ة حتتية ت�س���مل نظم اإدارة املكتب���ات الرقمية واملعايري 
والنظ���م والتقني���ات الالزم���ة لت�س���هيل وت�س���جيع عمليات 
رقمنة الإنتاج الفكري العربي وفهر�سته واإتاحته ب�سورة 

جمانية اأو جتارية للراغبني يف الو�سول اإليه.
فامل�رصوع عبارة عن مكتبة افرتا�س���ية تر�س���د املحتوى 
الرقم���ي العرب���ي يف اأماك���ن وج���وده وتتيح للم�س���تفيدين 
الو�س���ول اإليه من م���كان واحد. ويدخل امل�رصوع �س���من 
م�س���اعي �سد ما ي�سمى بالفجوة الرقمية؛ لأهمية ما توفره 
م���ن خدم���ات معلوماتية راقي���ة وفق معايري وموا�س���فات 
عاملي���ة. اإلى جانب وج���ود حجم كبري م���ن الإنتاج الفكري 
وال���رتاث عل���ى هيئة ورقي���ة بحاج���ة اإلى معاجل���ة حلفظه 
واإتاحته، اأو اأنه غري منظم ومتاح ب�س���كل ي�سهل الو�سول 
اإلي���ه. وتعد املكتبة الرقمية اأحد اأه���م امل�رصوعات الثقافية 

ال�سعودية والعربية التي يجب عدم التاأخر يف تنفيذها. 
يه���دف م����رصوع املكتب���ة الرقمية ب�س���كل اأ�سا�س���ي اإلى 

حتقيق جمموعة من الأهداف لعل اأهمها:
بن���اء مكتبة رقمي���ة عربية تغطي اأكرب ق���در من املقتنيات 

الإلكرتونية باأ�سكالها املختلفة.
جتميع املحتوى الرقمي العربي من املكتبات ال�س���عودية 

والعربية املختلفة.
توف���ري الو�س���ف الدقي���ق للمحت���وى الرقم���ي وخمتلف 

م�سادر املعلومات لت�سهيل الو�سول اإليه ب�سهولة.
للباحث���ني  افرتا�س���ية  معلوم���ات  خدم���ات  تق���دمي 

وامل�ستفيدين وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
اأن يك���ون مظلة عليا وداعمة لكل مبادرات الرقمنة داخل 
اململك���ة وخارجها، ليك���ون مبثابة خمزن اأر�س���يفي وطني 

لأوعية املعلومات الإلكرتونية.
تدعيم خمتلف خطط التنمية الوطنية وم�س���اريع تطوير 
التعليم والبحث العلمي، ويكون اأداة فعالة ي�س���هم يف بناء 
جمتمع املعرفة، اإلى جانب تدعيم مبادرات الو�سول احلر 

للمعلومات واملعرفة.

4.3. مربرات م�شروع املكتبة الرقمية العربية
هن���اك اجتاه عاملي اإل���ى حفظ املعلومات ب�س���يغة رقمية، 
وتق���دمي خدم���ات معلوم���ات افرتا�س���ية ت�س���ل اإل���ى كافة 
فئات امل�س���تفيدين. فجميع املوؤ�س�سات املكتبية عرب العامل، 
كاملكتبات الوطنية واملكتب���ات اجلامعية ومكتبات البحث، 
وبع�س الهيئات الدولية، وحتى املوؤ�س�سات التجارية، على 

غرار �رصك���ة جوجل، لديها م�رصوع���ات رقمنة ومبادرات 
مكتبات رقمية كبرية تنبئ بتحول جلي اإلى تقدمي خدمات 
ب�س���كل جديد وا�س���تغالل لالإمكانات الت���ي يوفرها التقدم 
التقن���ي وما يرتبط بها من تقنيات معلومات وات�س���الت. 
اإ�س���افة اإلى وجود عدة م�س���اريع مماثل���ة يف داخل اململكة 
العربية ال�س���عودية وخارجها من خالل مبادرات اأطلقتها 
بع�س اجلامعات وموؤ�س�س���ات البح���ث واملكتبات الوطنية، 
حي���ث حتت���اج كل ه���ذه اجله���ود اإل���ى تن�س���يق وتكامل لن 
يتحقق اإل بوجود مكتبة رقمية منوذجية تعمل كمظلة عليا 

وجهة تن�سيقية. 

4.4.  منهجية تنفيذ م�شروع املكتبة الرقمية 
العربية

يك���ون تنفي���ذ م����رصوع املكتب���ة الرقمي���ة العربي���ة وفقا 
لالإجراءات واملراحل التالية، �س���من �سل�سلة مرتابطة من 

الإجراءات، منها على وجه التحديد:
اإعداد اخللفية املنهجية والإطار العام مل�رصوع، واملتمثلة 
يف اإعداد الدرا�س���ة ال�ست�س���ارية مل�رصوع املكتب���ة الرقمية 
العربي���ة التي حت���دد الإطار العام له واجتاه���ات تنفيذه يف 

اأدق التفا�سيل الفنية والت�رصيعية والإدارية.
م���ن  للم����رصوع،  والتنظيم���ي  الإداري  الإط���ار  اإع���داد 
خ���الل حتديد الإجراءات الإدارية والتف�س���يلية الإجرائية 
والتنظيمي���ة للمكتب���ة الرقمي���ة العربي���ة، وتطوي���ر اخلطة 
توجهات���ه  �س���تحدد  والت���ي  للم����رصوع،  الإ�س���رتاتيجية 
امل�س���تقبلية والتخطي���ط لها عن طريق و�س���ع ال�سيا�س���ات 
والإداري���ة  والتنظيمي���ة  الهيكلي���ة  الإج���راءات  وحتدي���د 

والب�رصية والفنية لها.
والبن���ى  للم����رصوع،  والفن���ي  التقن���ي  الإط���ار  تطوي���ر 
التحتية الفني���ة للم�رصوع والتي تق���وم عليه كل اخلدمات 
الإلكرتونية التي �س���وف تقدمها املكتبة الرقمية. وهذا ما 
ي�ستلزم تطوير البنية ال�س���بكية واختيار النظام الربجمي 
لإدارة املكتبة وتطوير البوابة املعلوماتية للمكتبة الرقمية 
اإل���ى جانب تطوير وحتديد التقنينات والقواعد الو�س���فية 
داخ���ل  الرقمي���ة  امل�س���ادر  و�س���بط  وتوثي���ق  لتو�س���يف 

قاعدة املكتبة. 
وملكتب���ة املل���ك عب���د العزيز العام���ة جهود كب���رية يف جمال 
الرقمن���ة حي���ث يتواف���ر لديه���ا مليون���ا �س���فحة مرقمن���ة 
وتنف���ذ م�رصوع الفهر�س العرب���ي املوحد، واحًدا من اأبرز 
امل�رصوع���ات الثقافي���ة العربية. ويتكامل م����رصوع املكتبة 
الرقمي���ة مع الفهر�س العربي املوحد وي�س���تفيد من اجلهد 
ال���ذي بذل فيه ويبني عليه لتعزيز الفائدة وتعظيم القيمة، 
بحي���ث تتولى مكتبة امللك عب���د العزيز العامة امل�رصفة على 
الفهر�س العربي املوحد حتقيق هذا امل�رصوع والعمل على 
بنائه واإدارته من خالل الفهر�س العربي املوحد. و�س���وف 
ت�ستفيد املكتبة الرقمية من جهود الفهر�س العربي املوحد 
الذي يوفر اللبنات الأ�سا�س���ية لتنفيذها، وت�ستكمل املهمة 
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الت���ي بداأه���ا يف خدمة ال���رتاث العربي وتوف���ريه واإتاحته 
للم�س���تفيدين �سمن اأحدث املعايري والتقنيات، ومواكبة ملا 

يتم على م�ستوى العامل يف رقمنة وحفظ تراث ال�سعوب. 
وم���ن هذا املنطل���ق ميكن تطوير هي���اكل واآلي���ات العمل يف 
الفهر�س العربي املوحد لتويل املهام وامل�سوؤوليات الداخلة 
�سمن م�رصوع املكتبة الرقمية بدءًا من تطوير الت�سورات 
التف�س���يلية للمكتب���ة الرقمي���ة وامل�رصوع وو�س���ع خططه 
وتطويره واإدارته وت�س���غيله؛ حي���ث تتداخل كثري من هذه 

املهام مع مهام الفهر�س العربي املوحد.
فيم���ا يلي من���وذج ت�س���وري، ماأخوذ من م����رصوع توثيق 
الإنتاج الفكري ال�س���عودي اإلكرتونيا، والذي ت�رصف عليه 
مدينة املل���ك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ملا �س���تكون عليه 
�سكل املكتبة الرقمية وا�س���تخدام اآليات واأدوات الو�سف 
املعياري���ة واملعتمدة يف الفهر�س العرب���ي املوحد – تركيبة 
مارك21 وحتويلها اإلى �س���يغة و�س���ف للم�سادر الرقمية 

وفق تركيبة دبلن.

ال�س���كل رقم )02(: ت�س���جيلة مل�س���در رقمي وف���ق تركيبة 
مارك 21

ال�س���كل )03(: ت�س���جيلة مل�س���در رقمي وف���ق تركيبة دبلن 
DC بعد التحويل

ال�سكل رقم )04(: حتميل املحتوى الرقمي من على بوابة 
املكتبة الرقمية

املراجع الببليوجرافية
ال�سامي، اأحمد حممد؛ �سيد ح�سب اهلل )2001(. املو�سوعة 
العربية مل�سطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلا�سبات: 
اجنلي���زي- عرب���ي. القاه���رة: املكتب���ة العربي���ة، 3 م���ج.

العري�س���ي جربي���ل ب���ن احل�س���ن )2005(. فه���م م���ا وراء 
البيانات )امليتاداتا(؛ ترجمة. ط 1، )�سل�س���لة املعلوماتية؛ 

2(، 2005 47 �س.
 Besser, Howard. (2002). “The Next
 Stage: Moving from Isolated Digital
 Collections to Interoperable Digital
 Libraries” First Monday. Vol. 7, Number
6- 3 June 2002. Available at: http://
firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/
879/index.php/fm/article/view/958
 Library of Congress. (2001). Library
 of Congress Dublin Core/MARC/GILS
 Crosswalk. Network Development and
 MARC Standards Office. Library of
Congress. Available at http://www.loc.gov/
marc/dccross.200113.htm Or at: http://
www.loc.gov/marc/dccross.html
 Tellier, Sylvie. (1993). La bibliothèque
 virtuelle: l’information au bout des doigts.
 Direction informatique, 14 Nov. 1993, vol.
 .6, n.1, p. 14
 Weibel S., Kunze, J., Lagoze C., &
 Wolf M. (1998). Dublin Core Metadata
 Internet .for Resource Discovery
 informational RFC 2413, September 1998.
Available at: http://tools.ietf.org/html/
rfc2413
 Wendler, R. (1999). “LDI Update:
 Metadata in the Library.” Library Notes,
.5-No. 1286, July / August, pp. 4

* ا�ست�ساري حلول معرفية
�رصكة ن�سيج لتقنية املعلومات

mesroua.mahmoud@naseej.com



40

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

40

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

العالمية للترجمة بدورتها الخامسة   برلين تستضيف ختام جائزة خادم الحرمين 
بين المملكة العربية السعودية وألمانيا  الحفل يأتي ثمرة للعالقات الودية الوثيقة 

اأ�شدل ال�شتار يف العا�شمة الأملانية برلني اأخريا عن الدورة اخلام�شة جلائزة خادم احلرمني 
ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة، بحفل بهيج ح�شره �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب وزير اخلارجية رئي�س جمل�س اأمناء 
اجلائزة وحاكم مدينة برلني كالو�س فوفرايت. 

واألقى �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري عب���د العزيز بن 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز نائ���ب وزي���ر اخلارجي���ة رئي�س 
جمل�س اأمناء جائزة خادم احلرمني ال�رصيفني امللك عبد 
اهلل بن عبدالعزيز العاملية للرتجمة كلمًة قال فيها:ي�رصين 
اأن اأرحب بكم يف حفل ت�سليم اجلائزة التي نحتفي اليوم 
اأملاني���ا الحتادي���ة  يف دورته���ا اخلام�س���ة يف جمهوري���ة 

ال�س���ديقة مب�س���اركة ه���ذه النخ���ب الفكري���ة والثقافي���ة 
والإعالمي���ة الت���ي تن�س���ج ثقافته���ا املختلف���ة يف �س���ورة 
م�س���يئة للحلم الإن�س���اين اجلميل املتع���دد املتنوع الذي 
يعمل على توا�س���لنا مبختلف �سنوف الإبداع واملعرفة، 
واإذا اختلفت الأل�سن وتعددت الأفكار فاإن هذا الختالف 
والتعدد �س���مة من ال�س���مات الب�رصية التي اأرادها اهلل اأن 
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العالمية للترجمة بدورتها الخامسة   برلين تستضيف ختام جائزة خادم الحرمين 
بين المملكة العربية السعودية وألمانيا  الحفل يأتي ثمرة للعالقات الودية الوثيقة 

تت�س���كل عل���ى الأر����س م���ن اأج���ل التوا�س���ل والتعارف 
والتعاون«. واأو�س���ح �س���موه اأن هذا احلف���ل ياأتي ثمرة 
للعالقات الودية الوثيقة بني اململكة العربية ال�س���عودية 
واأملاني���ا، وحر�س القيادتني امل�س���رتك على حتقيق تقدم 
م�س���تمر للعالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن ال�س���ديقني، 
والتن�س���يق الفعال اإزاء الق�سايا امل�سرتكة. ونقل �سموه 
حتيات خ���ادم احلرمني ال�رصيفني املل���ك عبد اهلل بن عبد 
تقدي���ره  وعمي���ق   - اهلل  حفظ���ه   - �س���عود  اآل  العزي���ز 
جلمهوري���ة اأملاني���ا الحتادي���ة وللدور الذي تق���وم به يف 
اإثراء حركة الرتجمة وحوار الثقافات الإن�سانية. وقال 
�سموه: »يويل - حفظه اهلل - عناية خا�سة بهذه اجلائزة 

العاملية وتطويرها، والتي تتواكب ومبادرته الإن�س���انية 
للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات وتعزز احلوار بني 
احل�س���ارات وفق اأط���ر معرفية متنوع���ة ومنفتحة نحو 
املزيد م���ن التقارب والتفاهم الذي يخدم ثقافة ال�س���الم 
وانطالق���ًا م���ن قناع���ة تامة باأهمي���ة الرتجم���ة يف حتقيق 
التقارب بني ال�س���عوب. كما قال �سموه »اإن العامل اليوم 
يتوافق حول الكثري من املفاهيم والقيم الإن�س���انية التي 
يوؤم���ن به���ا، ويوؤك���د اأنها اأف�س���ل ال�س���بل اإل���ى التعاي�س 
والت�س���امح والتقارب، كما اأن معطيات املا�س���ي الداعية 
اإل���ى ال����رصاع والتنافر والع���داء اأ�س���بحت قيمًا منطية 
�س���لبية غ���ري مرحب بها يف عامل اليوم حت���ى لو كانت لها 
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اأ�س���داء يف جوان���ب علمي���ة اأو فنية ته���دف لغر�س بذور 
الفرقة وال�رصاع اإل اأن العامل اليوم بات اأكر وعيًا من 
ذي قب���ل م���دركا ب���اأن املتطرف���ني م���ن الأف���راد �س���وف 
يقودونن���ا اإلى الندفاع �س���وب العن���ف والكراهية، اإنه 
ع���امل متج���دد وفق قي���م معا����رصة تعتم���د عل���ى الوعي 
والتفاهم البناء الإن�س���اين امل�س���رتك وتعاون املوؤ�س�سات 
والإعالمي���ة  الثقافي���ة  املناب���ر  في���ه  وتتحم���ل  العلمي���ة 
م�س���وؤولية كبرية يف تاأ�س���ي�س القيم الطيب���ة التي يحملها 
الوعي الن�س���اين اخّل���ري ويف ن�رص هذه القي���م وتقدميها 
ب�س���ورتها للراأي العام. واأّكد �س���مو الأمري عبد العزيز 
ب���ن عبد اهلل بن عبد العزيز اأن هيئة اجلائزة ت�س���عى اإلى 
تكثيف وتوطيد اأ�س�س التعاون الإبداعي، م�سريًا اإلى اأن 
الرتجمة التي ت�س���ل بني نب�س اإن�سان يف ال�رصق بنب�س 
اإن�س���ان اآخ���ر يف الغ���رب اأو ال�س���مال اأو اجلنوب هي من 
الأهمي���ة مب���كان حيث حتفز قي���م الفع���ل الإبداعي الذي 
يف�س���ي يف التحليل الأخري اإلى �سورة وا�سعة خالدة من 
الت�س���امح واملحب���ة واحل���وار. واأف���اد اأن جائ���زة خادم 
احلرم���ني ال�رصيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز العاملية 
للرتجمة ت�س���كل اأحد ج�سور التوا�سل الفكري والثقايف 
ب���ني الثقاف���ات العاملي���ة، وته���دف بالإ�س���افة اإل���ى ن�رص 
املعرف���ة اإل���ى تعزي���ز مبادئ التفاه���م والقيم الن�س���انية 
امل�سرتكة من اأجل م�ستقبل م�رصق لهذا اجليل والأجيال 
املقبل���ة. وبني �س���موه اأن عاملنا مير بكث���ري من املتغريات 
ال�سيا�سية والفكرية من �ساأنها اأن توؤ�س�س لعامل جديد يف 
اأهدافه وتوجهاته وغاياته، موؤكدًا اأن امل�س���وؤولية كبرية 
على موؤ�س�س���اتنا الإعالمي���ة والثقافية ويج���ب اأن تدرك 
حجم املهم���ة النبيلة واملبادرة بالتب���ادل املعريف والثقايف 
كما ين�سده الن�سان بعيدًا عن ال�رصاع والهيمنة اللذين 
يوؤدي���ان اإلى مزيد من الدمار والتخلف. واأكد اأن اململكة 
ت�س���افح بكل حب واح���رتام كل الأي���ادي التي متتد من 
اأج���ل الت�س���امح واحلوار، ون�س���عى نحو ال�س���تقرار يف 
�س���تى املج���الت بنتائج���ه املثم���رة على تطور ال�س���عوب 
ومنائه���ا ولن يح�س���ل ذلك اإل من خ���الل العمل الدوؤوب 
واملثابرة من اأجل تفعيل القوا�س���م امل�سرتكة التي حتقق 
ما تن�س���ده ال�س���عوب من حكوماتها وما ت�س���عى اإليه من 
تق���ارب وتوا�س���ل وتفاع���ل اجتماعي ومع���ريف واإبداعي 
ون�س���تطيع الق���ول بعد �س���ت �س���نوات م���ن انطالقة هذه 
اجلائ���زة العاملي���ة ب���كل فخ���ر اأنها جنحت يف ا�س���تقطاب 
كربي���ات اجلامع���ات واملوؤ�س�س���ات العلمي���ة والأكادميية 
وجذب اأف�سل املرتجمني من جميع دول العامل وفر�ست 
وجوده���ا �س���من جوائز الرتجمة على امل�س���توى الدويل 
ودورها يف تن�سيط حركة الرتجمة العاملية على امل�ستوى 
ال���دويل ودوره���ا يف تن�س���يط حرك���ة الرتجم���ة العاملي���ة 

احل���وار  فر����ص  تعزي���ز  يف  الن�ش���اط  ذل���ك  وا�ش���تثمار 
احل�ساري والتقارب بني الثقافات والإفادة من البداع 
العلم���ي والفك���ري على اأ�س����س م���ن املعرفة الر�س���ينة. 
واأع���رب �س���موه يف خت���ام كلمته ع���ن �س���كره جلمهوريه 
اأملاني���ا الحتادي���ة حكوم���ًة و�س���عبًا خا�س���ًة حاكم ولية 
برلني على ا�ست�سافته هذا احلفل، وللباحثني واملوؤلفني 
واملرتجمني الفائزين باجلائزة وللموؤ�س�س���ات الثقافية، 
وملعايل �س���فري خادم احلرمني ال�رصيفني لدى جمهورية 
اأملاني���ا الدكت���ور اأ�س���امة �سبك�س���ي، وللعامل���ني يف اأمانة 
اجلائ���زة. م���ن جهت���ه ق���ال امل�ست�س���ار بالدي���وان امللكي 
وامل����رصف الع���ام عل���ى مكتبة امللك عب���د العزي���ز العامة 
ع�س���و جمل�س اأمناء اجلائزة في�سل بن عبد الرحمن بن 
معم���ر يف كلمته خ���الل احلفل: »اأحييكم م���ن هذا املكان، 
الذي نحمل له يف نفو�سنا وذاكرتنا مكانة مرموقة، ملا له 
من اإ�س���هام كب���ري يف ن����رص الثقافة والإب���داع يف خمتلف 
اأرجاء العامل، نختار هذا املكان الذي انبثقت بني ربوعه 
كتابات توؤكد على وثاقة العالقة احل�س���ارية بني الغرب 
اأن نه�س���َة الأم���م مرهون���ٌة ب  وال����رصق. واأّك���د عل���ى 
وثقافاته���ا،  الأخ���رى  الأم���م  بح�س���ارات  )املعرف���ة( 
والتفاع���ل معها والت���ي يلزم الإحاطة به���ا الرتجمة اإلى 
ان  لغ���ة ه���ذه الأم���ة، مبين���ًا اأن امل�س���لمني هكذا فعل���وا اإبَّ
يقظته���م يف الع�رص الذهب���ي حل�س���ارتهم، وهكذا فعلت 
اأوروب���ا يف ع����رص النه�س���ة، وقبلهم���ا واكب���ْت الرتجمة 
الن�ساأَة الإن�سانيَة حيُث ا�ستثمَرها الإن�ساُن يف نقل تراثه 
الثَّقاف���ات  ع���رب  وتطوي���ره  واحل�س���اريِّ  العلم���يِّ 
ع���ة. واأب���ان باأن���ه مواكب���ًة مل�س���رية  واحل�َس���اراِت املتنوِّ
التنمي���ة الت���ي يقوده���ا امللُك عب���ُد اهلل بن عب���د العزيز اآل 
�س���عود يف جمال ن�رص العلم وت�سجيِع العلماء، وتكري�ًسا 
ملنهج ال�س���تثمار يف الإن�سان كمحور مهم خلطط التنمية 
الآني���ة وامل�س���تقبلية يف املج���الت الثقافي���ة والتعليمي���ة 
واحل�س���ارية وخ�سو�س���ًا جم���الت الرّتجم���ة والتَّعليم 
، تربز مكتبة امللك عبد العزيز العامة من  والبحِث العلميِّ
خالل اخت�سا�سها املعريف واملعلوماتي واحلواري التي 
اهتم���ت بجان���ب تنمي���ة جمموعاته���ا القتنائي���ة، وبناء 
بنيتها الأ�سا�س���ية، بالتوا�س���ل مع روؤية اململكة العربية 
دتها مب���ادرة امللك عب���د اهلل بن عبد  ال�س���عودية، الت���ي اأكَّ
العزيز للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات التي ك�سفت 
ع���ن اإميان �س���ادق بحاج���ة العامل اإل���ى العم���ل للتقارب 
والتفاهم والتعاي�س. واأ�س���ار اإل���ى اأن هذه اجلائزه تاأتي 
�سمن برامج مكتبة امللك عبد العزيز العامة، لتكمل هذه 
املبادرات كمنرب للتق���ارب واحلوار والتعاون والنفتاح 
عل���ى املوؤ�ّس�س���ات واملراك���ز البحثي���ة واملكتب���ات ودور 
الن�رص العاملية، مبدي���ًا فخر املكتبة بهذه التجربة الرية 

سمو رئيس مجلس 
األمناء: هيئة الجائزة 
تسعى إلى تكثيف 
وتوطيد أسس التعاون 
اإلبداعي العالمي

عمدة برلين: نؤيد 
تطلعات العالم 
اإلسالمي إلى 
الحرية والتطور 
والتنمية
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التي قّدمتها للم�س���هد الثقايف املحلي والعربي والعاملي. 
ومتنى امل�رصف العام على مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 
���د ه���ذه اجلائزة  ع�س���و جمل�س اأمن���اء اجلائزة اأن جت�سِّ
التوجه���ات العملي���ة لروح احل���وار املثمر ب���ني خمتلف 
العم���ق  بو�س���فه  املكتب���ة،  تتبن���اه  ال���ذي  الثقاف���ات 
الإ�س���رتاتيجي للم�س���اريع التنموي���ة الرائ���دة لتق���ارب 
ال�س���عوب واحل���د من فرقتها، وبناء مزيد من اجل�س���ور 
ب���ني الدوائر الثقافية واجلامعية يف العامل باأ�رصه. وقال 
ابن معمر: »ختامًا اأرفع اأ�سمى عبارات ال�سكر والتقدير 
اإل���ى خ���ادم احلرم���ني ال�رصيفني املل���ك عب���د اهلل بن عبد 
العزيز اآل �س���عود على رعايته الكرمية مل�رصوعات مكتبة 
امللك عبد العزيز العامة، وخا�س���ًة هذه اجلائزة العاملية، 
كم���ا اأتوّج���ه بال�س���كر ل�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري 
عبدالعزي���ز ب���ن عب���داهلل عل���ى رعاي���ة ه���ذا اللق���اء ودعم 
فعالياته. واألقيت كلمة نيابة عن مديرة اليون�سكو اإيرينا 
بوكوف���ا عربت فيها عن �س���عادتها بالنجاح الكبري الذي 
حتقق���ه اجلائ���زة عاما بع���د عام، معرب���ًة ع���ن اأملها باأن 
ت�س���هم اجلائ���زه يف التفاهم بني ال�س���عوب وردم الفجوه 
بني احل�س���ارات. والقى عم���دة برلني كالو�س فوفرايت 
كلم���ًة اأع���رب فيها عن ت����رصف مدينة برلني باحت�س���ان 
اجلائ���زة التي تك���رم املرتجمني الذين يج�س���دون اإبداع 
املوؤلف���ني وينقلونها اإلى ح�س���ارات اأخرى. واأ�س���اد مبا 
�س���اهده اإبان زيارت���ه للمملكة يف �س���هر مار�س املا�س���ي 
والتطور الذي ت�س���هده اململكة يف �ستى املجالت، موؤكدا 
اأن هناك تنظيمًا ملوؤمتر اقت�س���ادي كبري لزيادة التعاون 
ال�س���عودي الأمل���اين يف جم���ال الطاق���ة وال�س���حة. ونوه 
بالأث���ر اليجاب���ي ال���ذي ترك���ه عر����س روائ���ع الآث���ار 
ال�س���عودية مبتح���ف برلني على اجلمه���ور الأملاين الذي 
تعرف عل���ى تاريخ اململكة القدمي. وق���ال: »اإننا يف اأملانيا 
نوؤي���د تطلع���ات ال�س���عوب الإ�س���المية للحري���ة والتطور 
والتنمية، والدين الإ�سالمي ل يتعار�س مع الدميقراطية 
واحلري���ة«، مبينًا اأن مدينة برلني تعي�س فيها جن�س���يات 
م���ن خمتل���ف اأنحاء العامل باأمن و�س���الم وي�س���ود بينهم 
عل���ى  توزي���ع اجلوائ���ز  التع���اون والنفت���اح. وج���رى 
الفائزي���ن، حي���ث ف���از يف جم���ال املوؤ�س�س���ات والهيئ���ات 
م�رصوع »كلمة« التابع لهيئ���ة ابوظبي للثقافة والرتاث 
بدول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة، وت�س���ّلم اجلائ���زة 
الدكت���ور عل���ي ب���ن متي���م ال���ذي األقى كلم���ة �س���كر فيها 
اجلائ���زة على هذا التكرمي. فيم���ا فاز باجلائزة يف جمال 
ترجمة العل���وم الطبيعية من اللغات الأخ���رى اإلى اللغة 
العربي���ة كل م���ن الدكت���ور حممد �س���المة احلراح�س���ة، 
والدكت���ور ولي���د حمم���د خليف���ة م���ن الأردن لرتجمتهما 

كتاب احل�س���ول على الفلزات من اخلامات.. مقدمة اإلى 
ا�س���تخال�س الفل���زات. وف���از يف جم���ال ترجم���ة العلوم 
الطبيعية من اللغات الأخرى اإلى اللغة العربية منا�سفة 
كل من الدكتور ال�س���يد حممد الألفي والدكتور ر�سوان 
العربي���ة  م����رص  م���ن جمهوري���ة  الع���ال  عب���د  ال�س���عيد 
لرتجمتهما كتاب �س���بكات احلا�سب اليل والإنرتنت ويف 
جمال الرتجمة يف العلوم الن�س���انية من اللغات الأخرى 
اإل���ى اللغ���ة العربية ف���از بها منا�س���فة كل م���ن الدكتور 
حمي���ي الدي���ن علي حميدي م���ن �س���وريا لرتجمته كتاب 
الل�س���انيات ال�رصيرية وفا�س���ل لقمان جتكر من �سوريا 
لرتجمته كتاب الأم العقل الغربي، ويف جمال الرتجمة يف 
العلوم الإن�س���انية من اللغة العربية اإلى اللغات الخرى 
فاز بها منا�س���فة كل من الدكتور نعمة اهلل اإبراهيموف، 
وعب���د احلكيم عارف���وف، واأكمل جان���وف، وعبداحلميد 
زيري���وف، وجهانك���ري نعمتوف، وعب���د الواحد عليوف 
عل���ى ترجمتهم لكتاب ال�س���رية النبوية لبن ه�س���ام من 
اللغ���ة العربي���ة اإلى اللغ���ة الوزبكية، كما ف���از يف جمال 
الرتجم���ة يف العل���وم الإن�س���انية م���ن اللغة العربي���ة اإلى 
اللغ���ات الأخ���رى منا�س���فة ب���ني كل م���ن الدكت���ور نبيل 
ر�س���وان م���ن تون����س لرتجمت���ه كت���اب الظل اأ�س���اطريه 
وامتدادات���ه املعرفي���ة والبداعية اإلى اللغة الفرن�س���ية، 
كم���ا مت تك���رمي الدكتورة من���ى بيكر م�رصية اجلن�س���ية 
والدكتورة دولينيا انا اركاديفينا رو�س���ية اجلن�سية كما 
مت تكرمي مرتجمي كتاب القامو�س املو�س���وعي للتداولية 
وه���م الدكت���ور ع���ز الدين جم���ذوب والدكتورة �س���ند�س 
كرون���ة والدكتورة ب�س���مة بلح���اج ال�س���كيلي والدكتور 
�س���كري ال�س���عدي والدكت���ور اأحم���د اجل���وة والدكتور 
توفيق بن عز الدين قريرة والدكتور من�سور بن مبارك 
ال�س���ادق امليغري والدكتور �س���هيل ال�س���ملي والدكتور 
حمم���د ال�س���يباين والدكت���ور املك���ي العاي���دي والدكتور 
�س���كري املبخ���وت والدكت���ور خالد الوغ���الين والدكتور 
حممد من حممد اخلبو وهم تون�س���يو اجلن�سية. واأعرب 
الفائزون عن �س���كرهم خلادم احلرم���ني ال�رصيفني على 
ه���ذه اجلائ���زة الت���ي اأ�س���بحت ج����رصًا للتوا�س���ل ب���ني 
احل�س���ارات. وبه���ذا توا�س���ل جائ���زة خ���ادم احلرمني 
ال�رصيف���ني العاملي���ة للرتجمة م�س���رية عطائه���ا يف اإبراز 
ودعم اأ�س����س احلوار احل�ساري البناء وعك�س ال�سورة 
والر�س���الة ل�س���ماحة الدين الإ�س���المي والقيمة الثقافية 
واحل�س���ارية والأخالقية التي ي�س���تند اإليه���ا، وذلك كله 
بدعم وبذل متوا�سل من خادم احلرمني ال�رصيفني امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز - حفظه اهلل -.

الدين اإلسالمي ال 
يتعارض مطلقا مع 

الديمقراطية والحرية

ابن معمر: المكتبة 
تفخر بهذه التجربة الثرية 
التي قدمتها للمشهد 

الثقافي 

الجائزة تجسد التوجهات 
العملية لروح الحوار 

البناء والمثمر 
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شمل عرضاً عن إنجازات الفهرس العربي الموحد ومعرضاً مصاحباً وورقة عمل 

والمعلومات يختتم أعماله بالدوحة المؤتمر 23 لالتحاد العربي للمكتبات 
ويوصي بدعم مشروع المكتبة الرقمية العربية



45

ين والع�شرون
العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

شمل عرضاً عن إنجازات الفهرس العربي الموحد ومعرضاً مصاحباً وورقة عمل 

والمعلومات يختتم أعماله بالدوحة المؤتمر 23 لالتحاد العربي للمكتبات 
ويوصي بدعم مشروع المكتبة الرقمية العربية

حت��ت رعاية �شاحب ال�شمو اأمري دولة قطر ال�شيخ حمد بن خليفة 
اآل ث��اين افتت��ح �شعادة الدكتور حم��د بن عبدالعزي��ز الكواري وزير 
الثقاف��ة والفنون والرتاث بح�شور نائ��ب امل�شرف العام على مكتبة 
املل��ك عبدالعزيز العامة �شعادة الدكت��ور عبدالكرمي بن عبدالرحمن 
الزي��د والعدي��د من الوف��ود العربي��ة والأجنبي��ة فعالي��ات املوؤمتر 
ال�شنوي الثالث والع�شرين لالحت��اد العربي للمكتبات واملعلومات، 
ال��ذي ينظم��ه الحت��اد بالتعاون م��ع وزارة الثقاف��ة القطرية حتت 
عن��وان » احلكومة واملجتمع والتكام��ل يف بناء املجتمعات املعرفية 
العربي��ة »، وال��ذي ا�شتمر مل��دة ثالثة اأيام واحت�شن��ه فندق هلتون 
الدوح��ة مب�شاركة ح��وايل 450 من اأ�شاتذة اجلامع��ات والعاملني يف 
جم��ال املكتبات واملعلومات والأر�شيف ميثلون 16 دولة عربية منهم 
91 م�شاركا يعر�شون اأبحاثهم، وا�شاد �شعادة وزير الثقافة والفنون 

وال��رتاث يف كلمت��ه للموؤمتري��ن : باختيار منظم��ي املوؤمتر ملو�شوع 
جمتمع املعرفة ليكون املو�ش��وع الرئي�س للحوار واملناق�شة، مذكرا 
مب��ا نعي�ش��ه اليوم من انفجار معريف غري م�شب��وق، وتراكم املعارف 
خ��الل العقدي��ن الأخريين مبع��دل يفوق م��ا اكت�شبت��ه الب�شرية من 
معارف طوال اآلف ال�شنني ال�شابقة التي �شكلت التاريخ احل�شاري 

لالإن�شانية.
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و�سدد ال�سيد الوزير على اأن قيام جمتمع املعرفة ل يعني 
فقط العتماد ب�سفة اأ�سا�سية على املعارف كروة اأ�سا�سية 
للتنمية ال�س���املة، واإمنا يف ح�س���ن ا�س���تعمال هذه املعارف 
اإنت���اج  ال�س���ليمة والر�س���يدة، ويف  الق���رارات  اتخ���اذ  ويف 
املعلومة ملعرفة خلفي���ات واأبعاد الأمور مبختلف اأنواعها، 
وه���و ما يتطلب اإيج���اد حميط ثقايف واجتماعي و�سيا�س���ي 
يوؤم���ن باملعرفة ودورها يف احلياة اليومي���ة للمجتمع. اإلى 
ذل���ك، دعا املتح���دث اإل���ى راأب ال�س���دع املع���ريف والهتداء 
اإلى اأقوم ال�س���بل كاأفراد وجمتمعات ودول للو�س���ول اإلى 

جمتمع املعرفة.
وق���د ناق����س اللق���اء خ���الل جل�س���اته العلمي���ة 95 ورق���ة 
علمية، على م���دى ثالثة اأيام من خالل اأربعة حماور، هي: 
دور احلكوم���ات، القط���اع اخلا�س، موؤ�س�س���ات املعلومات 
واجلمعي���ات  التعلي���م  وموؤ�س�س���ات  الوطني���ة  واملكتب���ات 

العلمية واملهنية يف بناء جمتمع املعرفة.

اإجنازات الفهر�س العربي املوحد وم�شروع 
املكتبة الرقمية العربية

 ق���دم �س���عادة الدكت���ور �س���الح ب���ن حممد امل�س���ند مدير 
مرك���ز الفهر�س العربي املوح���د للموؤمترين ورقة بعنوان: 
»اإجن���ازات الفهر����س العرب���ي املوح���د وم����رصوع املكتب���ة 
الرقمي���ة العربي���ة« ����رصد فيه���ا الإجن���ازات الت���ي حققها 
الفهر�س على �سعيد القاعدة الببليوجرافية التي جتاوزت 

مليونًا ومئة األف ت�سجيلة م�سححة وفق املعايري الدولية، 
وامللف���ات ال�س���تنادية لالأ�س���ماء وروؤو����س املو�س���وعات، 
واملكتبات الأع�ساء التي ت�ستفيد من اخلدمات التي يقدمها 
الفهر����س جماًنا والتي جت���اوزت اخلم�س���ة اآلف مكتبة يف 
الع���امل العرب���ي، وال���دورات التدريبية التي ا�س���تفاد منها 
اأكر من األفي مفهر�س ومفهر�سة يف جميع البالد العربية، 
والن�رص حيث بلغت اإ�س���دارات املركز الع�رصين اإ�س���داًرا 
ما بني موؤلف ومرتجم. كما اأ�س���ار الدكتور �س���الح امل�سند 
اإل���ى امل�رصوع اجلدي���د الذي بداأت مكتبة املل���ك عبدالعزيز 
العامة خطوات اإن�س���ائه وه���و »املكتبة الرقمي���ة العربية« 
التي تعد حلًما معرفًيا و�رصورة ملحة يف ع�رص اأ�س���بحت 
املعرفة هي املحرك الأ�سا�س للثقافة والقت�ساد والتنمية. 
واأو�سح الدكتور �سالح يف عر�سة روؤية امل�رصوع واأهدافه 
الرقمي���ة  املكتب���ة  �س���تقدمها  الت���ي  واخلدم���ات  وغايات���ه 

واملراحل الدرا�سات والتخطيط والتنفيذ والت�سغيل.

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة والفهر�س املوحد 
يجذبان زوار املعر�س

زار �س���عادة الدكت���ور حم���د ب���ن عبدالعزي���ز الك���واري 
وزي���ر الثقاف���ة والفنون وال���رتاث املعر�س ال���ذي ااأقامته 
مكتب���ة امللك عبدالعزي���ز العامة والفهر����س العربي املوحد 
�س���من فعالي���ات املعر����س امل�س���احب لربنام���ج املوؤمت���ر، 
وا�س���تمع وزي���ر الثقافة الكواري الى �رصح مف�س���ل قدمه 
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نائب امل����رصف العام على مكتبة املل���ك عبدالعزيز الدكتور 
عبدالك���رمي الزي���د ت�س���من اآخ���ر م���ا قدمت���ه مكتب���ة املل���ك 
عبدالعزيز العامة من اإ�س���دارات وم�ساريع تخدم املجتمع 

املعريف وتزيد من اإثراء املكتبات العربية 
و �س���هد املعر�س اقباًل كبريًا من احل�سور لالطالع على 
اآخر م���ا اأطلقته املكتبة والفهر�س من اإ�س���دارات وحظيت 
مو�سوعة اململكة العربية ال�سعودية وكتاب خادم احلرمني 
ال�رصيفني باإقبال وا�س���ع على م�ستوى الفعاليات الأخرى 
به���دف ا�س���تقاء املعلوم���ات الواف���رة اإ�س���افة ال���ى توافد 
العديد من املخت�سني للح�سول على ا�ستمارات ال�سرتاك 
يف الفهر����س العربي املوحد واأخ���ذ املعلومات اجلديدة عن 
اآخر ما تو�س���ل له الفهر�س واأع�ساوؤه من تعاون، كما قام 
الفهر����س العرب���ي املوحد بتوزيع املن�س���ورات عن بوابات 
مكتب���ات الدول للتعري���ف باأهمية الناجت املع���ريف منها على 

البنية الثقافية العربية.

الفهر�س العربي املوحد يقدم دورتني تدريبيتني 
يف رحاب جامعة قطر 

اأق���ام الفهر����س العرب���ي املوح���د عل���ى هام����س فعالي���ات 
املوؤمت���ر ال�س���نوي الثال���ث والع�رصي���ن لالحت���اد العرب���ي 
للمكتبات واملعلوم���ات وبالتعاون مع جامعة قطر دورتني 
تدريبيتني ا�س���تملتا على » فهر�سة املوارد الإلكرتونية » و 
» الت�سنيف » وح�سيتا بح�سور جتاوز اخلم�سني متدربًا 
ومتدربة من قطر واململكة العربية ال�س���عودية وال�سودان 

وم�رص وعمان والإمارات العربية املتحدة.
وقد ب���داأت الدورت���ني بكلمة ل�س���عادة الأ�س���تاذ الدكتور 
عم���اد ب�س���ري مدي���ر �س���وؤون املكتب���ات بجامعة قطر اأ�س���اد 
فيه���ا بال���دور ال���ذي يق���وم ب���ه الفهر����س العرب���ي املوحد 
للرف���ع م���ن م�س���توى وكف���اءة العاملني يف جم���ال املكتبات 
واملعلوم���ات وباأهمي���ة اإقامة مثل هذه ال���دورات التدريبية 
املتقدم���ة، واأ�س���اف �س���عادته اأن الفهر����س العربي املوحد 

يتب���واأ مكان���ه رفيعه ومرموقه واأ�س���بح �رصورة ت�س���اعد 
عل���ى تكامل العم���ل العربي املع���ريف واأننا نرح���ب بجامعة 
قط���ر بهذه الزيارة والتي ناأمل تكراراها رغبة يف دعم مثل 
ه���ذا احلراك املع���ريف اجلميل وزي���ادة الأ�س���تفاده من هذه 

الدورات التدريبية.
تناول���ت  التدريبيت���ني  الدورت���ني  اأن  بالذك���ر  اجلدي���ر 
التعري���ف والتطبي���ق عل���ى فهر�س���ة امل���وارد الإلكرتوني���ة 
املختلفة وتناولت اي�س���ا التعريف بالت�سانيف امل�ستخدمة 
باملكتب���ات ب�س���كل ع���ام والرتكي���ز عل���ى ت�س���نيف دي���وي 

الع�رصي وامل�ستخدم يف العديد من املكتبات العربية.

تو�شيات املوؤمتر �شملت دعم م�شروع املكتبة 
الرقمية العربية التي �شتن�شئها مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة 
 اأو�س���ى املوؤمت���رون ب����رصورة توف���ري البن���ى التحتي���ة 
الأ�سا�سية ملجتمع املعرفة، وقيام تعاون ر�سمي عربي على 
م�ستوى ر�سمي وخا�س من خالل تبادل اخلربات يف جمال 
متطلب���ات جمتم���ع املعرفة واآليات���ه، والعمل عل���ى تطوير 
برامج علوم اأق�سام املكتبات واملعلومات يف الوطن العربي 
من اأجل مواكبة التجديدات من خالل مقررات ذات عالقة 
مبجتمع املعرفة، ف�س���ال عن اإعطاء اأهمية ق�س���وى للتعليم 
يف كاف���ة مراحله ودعم البح���ث العلمي وت�س���جيع الإبداع 

والبتكار من خالل �سيا�سات وطنية �ساملة.
وطال���ب املوؤمت���ر باإن�س���اء بواب���ات جمتم���ع املعرف���ة يف 
العامل العربي، �س���واء على امل�س���توى الوطني اأو الإقليمي 
م���ع الهتم���ام بتق���دمي ه���ذه البواب���ات خلدم���ات مبا�رصة 
واحلكوم���ة  والتعلي���م  ال�س���حة  جم���الت  يف  للمواطن���ني 
الإلكرتوني���ة، وحث املكتبات العربية على امل�س���اركة ودعم 
املكتب���ات الإلكرتوني���ة العربي���ة، ومنه���ا املكتب���ة الرقمي���ة 
التي ت�س���عى مكتب���ة امللك عبدالعزيز العامة اإلى اإن�س���ائها، 
بالإ�س���افة اإلى اإزالة العوائق وامل�سكالت التي حتول دون 
و�س���ول املعرفة اإل���ى الأف���راد واملوؤ�س�س���ات واحلكومات 
يف ال���دول العربية، واإع���داد اخلطط وال�سيا�س���ات لتدريب 
القي���ادات الإدارية يف جم���الت اإدارة املعرفة وتطبيقاتها، 

ودعم القرارات امل�ستندة اإلى املعرفة.
اإل���ى ذلك نا�س���دت التو�س���يات بالعمل على حم���و الأمية 
التكنولوجية يف العامل العربي من خالل برامج للمواطنني 
ومكون���ات وتو�س���يع مب���ادرات احلكوم���ة الإلكرتوني���ة يف 
الوط���ن العرب���ي، وتب���ادل اخل���ربات يف ه���ذا املج���ال، ويف 
الأخ���ري ����رصورة توفري بيئ���ة ت�رصيعي���ة مالئم���ة ملجتمع 

املعرفة والتاأكيد على اأخالقياته.
ي�س���ار اأن املوؤمت���ر الراب���ع والع�رصين لالحت���اد العربي 
للمكتب���ات واملعلوم���ات �س���يعقد يف املدينة املن���ورة باململكة 
العربي���ة ال�س���عودية بن���اء على م���ا خرج به امل�س���اركون يف 

موؤمتر اخلرطوم ل�سنة 2011.
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اإعداد / �شفية عبد العزيز فهمي - اأخ�سائي معلومات مبكتبة م�رص العامة

برز م����رصوع املكتبة الرقمية العاملي���ة كفكرة اأو مبادرة 
عندم���ا مت الإع���الن عنه يف دي�س���مرب 2006 مبدين���ة باري�س، 
وق���د ظهرت املكتب���ة الرقمية العاملية على �س���بكة الإنرتنت 
يف اإبري���ل 2009 حي���ث افتتح���ت املكتب���ة للجماه���ري واأتيح 

حمتواها ملن يق�سده.
ومتث���ل املكتب���ة الرقمي���ة العاملي���ة حت���وًل يف م�رصوع���ات 
املكتبات الرقمية من الرتكيز على الكم لذاته اإلى اجلودة، 
مع الإبقاء على اأولوية للكم ولكن لي�س على ح�ساب مقايي�س 
اجل���ودة التي اأ�س�س���ت يف مرحلة التكوي���ن. وتفتح املكتبة 
الرقمي���ة العاملي���ة اآفاًقا جديدة يف مكوناته���ا وحمتوياتها، 

وميثل ذلك ا�ستثمارات مهمة من الوقت واجلهد.
وتتي���ح املكتب���ة الرقمي���ة العاملي���ة عل���ى الإنرتن���ت جماًنا 
وبتن�س���يق متع���دد اللغ���ات م���واًدا اأولي���ة مهم���ة م���ن دول 
وثقاف���ات حول العامل، وتهدف من ذلك تعزيز التفاهم بني 
الدول والثقافات املختلفة، وتو�سيع حجم املحتوى الثقايف 
على الإنرتنت وتنوعه، وتوفري موارد للرتبويني والعلماء 
وعموم اجلماهري، وبناء القدرة لدى املوؤ�س�سات ال�رصيكة 

لت�سييق الفجوة الرقمية �سمن الدول وبينها.
وق���د ا�س���رتك الحت���اد ال���دويل لرابط���ات وموؤ�س�س���ات 
املكتب���ات م���ع مكتبة الكوجنر����س يف رعاي���ة جمموعة عمل 
لإع���داد توجيه���ات اإر�س���ادية للمكتبات الرقمي���ة، مبا فيها 

املكتبة الرقمية العاملية.
كم���ا ترعى جامع���ة امللك عب���د اهلل للعل���وم والتكنولوجيا 
جلن���ة  واليون�س���كو  الكوجنر����س  مكتب���ة  م���ع  بالتع���اون 
ا�ست�س���ارية دولي���ة لتاري���خ العل���وم العربي���ة والإ�س���المية 

بغر����س حتديد اأهم الكتب واملخطوطات العلمية من العامل 
العربي والإ�سالمي وتي�س���ري ت�سمني هذه املواد يف املكتبة 

الرقمية العاملية. 

املكتبة الرقمية العاملية خلفية تاريخية:
اق���رتح اأم���ني مكتب���ة الكوجنر����س بالولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة جيم����س بلينغت���ون تاأ�س���ي�س املكتب���ة الرقمي���ة 
العاملية يف خطاب األقاه اأمام جلنة الوليات املتحدة الوطنية 
لليون�سكو يف يونيو 2005 وقد كانت الفكرة الأ�سا�سية هي 
اإن�س���اء جمموع���ة من ث���روات الع���امل الثقافي���ة قائمة على 
الإنرتنت وي�سهل الو�سول اإليها، حتكي ق�س�س اإجنازات 
كل ال���دول والثقاف���ات وتربزه���ا حتى تعزز بذل���ك الوعي 
والتفاه���م بني الثقافات. وق���د رحبت اليون�س���كو بالفكرة 
كاإ�س���هام نحو حتقي���ق اأهداف اليون�س���كو الإ�س���رتاتيجية 
والتي تت�س���من تعزي���ز جمتمعات املعرفة وبن���اء القدرات 
يف ال���دول النامي���ة وتعزي���ز التن���وع الثق���ايف على ال�س���بكة 
العنكبوتي���ة. وق���د كل���ف مدير عام اليون�س���كو كوي�س���ريو 
مات�س���ورا مديري���ة اليون�س���كو لالت�س���الت واملعلوم���ات 
التي يراأ�س���ها الدكتور عبد الوحيد خان بالعمل مع مكتبة 

الكوجنر�س لتطوير امل�رصوع.
اليون�س���كو ومكتب���ة  عق���دت   ،2006 ع���ام  دي�س���مرب  ويف 
الكوجنر����س اجتماع خرباء ملناق�س���ة امل����رصوع وقد حدد 
اخلرباء الوافدون من كل اأرجاء العامل عدًدا من التحديات 
التي يحتاج امل�رصوع التغلب عليها كي ينجح، وقد اأ�ساروا 
اإل���ى اأن املحتوى الذي يخ�س���ع للتحوي���ل الرقمي قليل يف 
دول كث���رية واأن ال���دول النامي���ة على الأخ����س تفتقر اإلى 

المكتبة الرقمية العالمية
The World Digital Library
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القدرة على التحويل الرقمي لكنوزها الثقافية وعر�س���ها، 
كما تت�س���م مواقع الإنرتنت يف كث���ري من الأحيان بوظائف 
للبح���ث والعر�س مطورة ب�س���كل رديء. اإ�س���افة اإلى ذلك 
فاإن تطوير الو�س���ول متعدد اللغات مل يكن جيًدا، وتت�سم 
مواق���ع كث���رية عل���ى الإنرتنت تديره���ا موؤ�س�س���ات ثقافية 
ب�س���عوبة ال�س���تخدام ويف كث���ري من احل���الت ل تنجح يف 

جذب امل�ستخدمني، خا�سة ال�سغار منهم.

بدء العمل:
وق���د اأدى اجتماع اخلرباء اإلى تاأ�س���ي�س جمموعات عمل 
لإع���داد توجيه���ات اإر�س���ادية للم����رصوع واإل���ى ق���رار من 
مكتبة الكوجنر�س واليون�سكو وخم�س موؤ�س�سات �رصيكة 
ه���ي )مكتب���ة الإ�س���كندرية، ومكتب���ة الربازي���ل الوطني���ة، 
ودار الكت���ب والوثائق القومية امل�رصية، ومكتبة رو�س���يا 
الوطني���ة، ومكتبة الدولة الرو�س���ية( باإعداد منوذج ملكتبة 
رقمي���ة عاملية والإ�س���هام مبحت���وى لها عل���ى اأن يعر�س يف 
موؤمتر اليون�س���كو العام يف 2007. وقد التم�س���ت مدخالت 
لت�س���ميم النموذج من خ���الل عملية ت�س���اورية جمعت بني 
اليون�سكو والحتاد الدويل لرابطات وموؤ�س�سات املكتبات 

)الإفال( واأفراد وموؤ�س�سات يف اأكر من اأربعني دولة.

انطالق امل�شروع:
وقد تبع الك�سف الناجح للنموذج قراًرا من عدة مكتبات 
باإعداد اإ�س���دار عموم���ي من املكتبة الرقمي���ة العاملية متاح 
للو�س���ول املج���اين عل���ى اأن يفتت���ح يف اليون�س���كو يف اإبريل 
2009، وقد اأ�س���همت اأكر من �س���ت وع�رصين موؤ�س�س���ة يف 
19 دول���ة مبحت���وى م���ن اأجل اإ�س���دار املوق���ع الفتتاحي، 
منها موؤ�س�س���ات ثقافية رئي�س���ية ومكتبات وطنية ب�س���كل 

اأك���رب ال���دول املتحدث���ة باللغ���ات العربي���ة  اأ�سا�س���ي م���ن 
وال�سينية والإجنليزية والفرن�سية والربتغالية والرو�سية 

والأ�سبانية يف العامل.
ويتميز الإ�س���دار العمومي مبواد رقمي���ة عالية اجلودة 
تعك�س الرتاث الثقايف جلميع الدول الأع�ساء يف اليون�سكو 
و�ستوا�س���ل املكتب���ة الرقمية العاملية اإ�س���افة حمتوى اإلى 
املوق���ع و�ست�س���م �رصكاء جدد من اأو�س���ع نطاق ممكن من 

اأع�ساء اليون�سكو اإلى امل�رصوع.

ال�شركاء الأ�شا�شيني يف املكتبة الرقمية العاملية:
ال�رصكاء هم ب�سكل عام مكتبات ودور وثائق وموؤ�س�سات 
اأخ���رى لديه���ا جمموع���ات من املحت���وى الثقايف ت�س���هم به 
يف املكتب���ة الرقمي���ة العاملي���ة، وق���د ي�س���م ال�رصكاء اأي�ًس���ا 
موؤ�س�س���ات و�رصكات خا�س���ة ت�س���هم يف امل�رصوع باأ�سكال 
اأخ���رى، مث���ل م�س���اركة التكنولوجي���ا اأو عق���د اجتماعات 
جمموعات العمل اأو امل�ساركة يف رعايتها اأو املاأ�سهمة املالية.
اأم���ا ع���ن املكتبات امل�س���اركة يف املكتب���ة الرقمي���ة العاملية 
فعدده���ا ح���وايل 50 مكتبة تقريًبا على م�س���توى العامل كله 

واأما عن ال�رصكاء املاأ�سهمون بالتمويل فهم كالتايل:
للتطوي���ر  دولر  ملي���ون   3 مببل���غ  جوج���ل  �رصك���ة 
املبدئ���ي خلط���ة املكتب���ة الرقمي���ة العاملية ومن���وذج املكتبة 

الرقمية العاملية.
موؤ�س�س���ة قطر مببلغ 3 مليون دولر دعًم���ا عاًما للمكتبة 
الرقمي���ة العاملية ولدع���م تطوير املكتبة املركزية ملوؤ�س�س���ة 

قطر كعقدة رئي�سية يف �سبكة املكتبة الرقمية العاملية.
�رصك���ة كارنيج���ي يف نيوي���ورك مببل���غ 2 ملي���ون دولر 
لدعم ت�س���مني موؤ�س�س���ات ثقافية م���ن دول اإفريقية جنوب 
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ال�سحراء ومن اأورا�سيا يف املكتبة الرقمية العاملية.
جامع���ة املل���ك عب���د اهلل للعل���وم والتكنولوجي���ا يف اململكة 
العربية ال�سعودية مببلغ مليون دولر لدعم اأن�سطة متعلقة 
بن����رص اإ�س���دارات رقمي���ة م���ن خمطوطات وم���واد اأخرى 
متعلق���ة بالعل���وم يف العاملني العربي والإ�س���المي وذلك من 

خالل املكتبة الرقمية العاملية.
�رصكة مايكرو�سوفت مببلغ مليون دولر دعًما عاًما.

موؤ�س�س���ة لورن����س وم���اري اآن تكر لدعم تاأ�س���ي�س مركز 
حتويل رقمي يف دار الكتب والوثائق القومية العراقية.

جمل�س جيم�س مادي�سون التابع ملكتبة الكوجنر�س مببلغ 
255000 دولًرا لدعم اإ�سافة كنوز معرفية من جمموعات 

مكتبة الكوجنر�س ملكتبة الرقمية العاملية.
وال�س���رتاك مت���اح لأي مكتب���ة اأو متح���ف اأو دار وثائق 
اأو موؤ�س�س���ة ثقافية اأخرى لديها حمت���وى تاريخي وثقايف 
مثري لالهتمام، واأف�سل �سبيل لال�سطالع بدور هو حتديد 
جمموع���ات مهم���ة متث���ل دول���ة اأو ثقافة ما ب�س���كل خا�س 
والعم���ل مع فري���ق املكتب���ة الرقمي���ة العاملية ل�س���مها اإلى 

امل�رصوع.
لذا على املكتبات ودور الوثائق واملتاحف واملوؤ�س�س���ات 
الأخ���رى الراغب���ة يف الن�س���مام اإل���ى ال�رصكاء الت�س���ال 
بفريق املكتب���ة الرقمية العاملية، و�س���تعمل املكتبة الرقمية 
العاملي���ة م���ع ال����رصكاء املرتقب���ني على حتدي���د املجموعات 
املهم���ة لحتم���ال ت�س���مينها وعل���ى درا�س���ة امل�رصوع���ات 

والقدرات القائمة وعلى اإعداد خطط لال�سرتاك.
اأما ع���ن اإدارة املكتب���ة الرقمية العاملي���ة وحتديث املوقع 
يف امل�س���تقبل فاإنه �س���وف يبنى على تاأ�س���ي�س �س���بكة عاملية 
لإنت���اج املحت���وى وتقدمي���ه وفهر�س���ته وترجمت���ه، ولق���د 
اأ�سدرت منظمة اليون�سكو ومكتبة الكوجنر�س نداًء عاملًيا 
لال�س���رتاك وتقومان حالًيا باإعداد ميثاق متعدد الأطراف، 

حيث �سين�س ميثاق املكتبة الرقمية العاملية هذا على هيكلة 
الإدارة، مب���ا يف ذل���ك اجتماعات ال�رصكاء ال�س���نوية لإعداد 
�سيا�سات امللكية الفكرية وال�سيا�سة املالية واأماكن املواقع 

امل�سيفة واملطابقة وحتديثها �سمن م�سائل اأخرى.

املحتوى الرقمي يف املكتبة الرقمية العاملية:
املحتوى مدرج بت�سكيلة متنوعة من التن�سيقات واللغات 
من اأماكن وف���رتات زمنية خمتلفة، وتركز املكتبة الرقمية 
العاملي���ة عل���ى م���واد اأولي���ة مهم���ة تت�س���من املخطوط���ات 
والأف���الم  والت�س���جيالت  الن���ادرة  والكت���ب  واخلرائ���ط 
واملطبوعات وال�س���ور الفوتوغرافية والر�س���وم املعمارية 
واأن���واع اأخ���رى من امل�س���ادر الأولي���ة. ومن اأه���م اأهداف 
حمت���وى املكتب���ة الرقمي���ة العاملي���ة التع���اون الوثي���ق م���ع 
برنامج ذاكرة العامل التابع لليون�س���كو الرامي اإلى اإعداد 

اإ�سدارات رقمية متاحة للعموم من هذه املجموعات.
ويخي���ل للبع����س اأن املحتوى مرتجم، ولكن���ه لي�س كذلك 
يف احلقيق���ة بل تظهر املواد الأولي���ة )الكتب واملخطوطات 
واخلرائ���ط( وم���ا اإل���ى ذل���ك بلغاته���ا الأ�س���لية، ومع ذلك 
ترتج���م بيان���ات التعري���ف الت���ي تتي���ح البح���ث يف املوق���ع 

وا�ستعرا�سه ب�سبع لغات. 
اأما عن تق�س���يم املحتوى يف املكتب���ة الرقمية العاملية فهو 
مق�س���م ح�س���ب املكان والزمان واملو�س���وع ون���وع املادة، 
ويتولى تق�س���يم املحتوى على هذا النحو بع�س املفهر�سني 
املتخ�س�س���ني، وهم يعملون ح�سب قواعد موؤ�س�سة �سمن 
نظم الفهر�سة الوطنية والدولية �سائعة ال�ستخدام لإعداد 
البيان���ات الببليوجرافي���ة، وق���د اعتمدت املكتب���ة الرقمية 
العاملية قدر امل�س���تطاع على �س���جالت الفهر�سة التي كانت 
موجودة والتي وفرتها املوؤ�س�سات ال�رصيكة، ودعمت هذه 
املعلومات ح�سب احلاجة ل�سمان اإمكانيات ت�سفح كافية، 
وبالن�س���بة للت�س���نيف ح�س���ب املو�س���وع، تعتم���د املكتب���ة 
الرقمية العاملية على نظام ديوي للت�سنيف الع�رصي الذي 
 ،OCLC اأتي���ح بلغات الواجهة ال�س���بع م���ن قبل موؤ�س�س���ة
ويخ�س���ع نظام ديوي للت�س���نيف الع�رصي حالًيا لعمليات 
تكيي���ف وتهيئ���ة دولي���ة لتح�س���ني قدرت���ه عل���ى ت�س���نيف 

املحتوى من دول وثقافات متعددة.

معايري اختيار املحتوى باملكتبة الرقمية 
العاملية:

م���ن البداي���ة اأو�س���ح القائم���ون عل���ى م����رصوع املكتب���ة 
الرقمي���ة العاملي���ة اأنه���م يخطط���ون ملكتب���ة عاملي���ة للكن���وز 
والأعمال املتميزة لثقافات كافة ال�س���عوب يف العامل تهدف 

اإلى حتقيق الآتي: 
تعزيز الفهم والوعي الدويل بني الثقافات.

خدمة التعليم.
التو�س���ع يف املحت���وى املت���اح عل���ى الإنرتن���ت بلغات غري 

الإجنليزية وغري العربية.
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تعزي���ز الوع���ي باللغات الأجنبي���ة وقد يكون ذل���ك دافًعا 
لتعلمها يف امل�ستقبل.

ال�شهام يف البحث العلمي.
ولتحقيق الأهداف ال�سابقة حدد القائمون على امل�رصوع 
اÿط���وط العري�ش���ة الآتية لعملي���ات الختي���ار والبتكار 

للمحتوى:
الن���ادرة والفري���دة  الرتكي���ز عل���ى متثي���ل املجموع���ات 
وخا�سة املحتفظ بها يف مواقع جغرافية ي�سعب الو�سول 
اإليه���ا، والت���ي ل���و مت جتميعها م���ع جمموع���ات اأخرى من 
دول���ة وثقاف���ة اأخرى �س���وف تقدم معرفة جدي���دة وروؤى، 
ومتث���ل قيمة كب���رية للمعلمني والط���الب واجلمهور العام 

والباحثني.
ميكن العتماد على م�س���درين اأ�سا�س���يني للح�سول على 
املحت���وى هما: اإع���ادة توظيف حمتوى كائ���ن بالفعل على 
م�ستوى م�رصوعات املكتبات الرقمية التابعة للموؤ�س�سات، 
املكتبات الرقمية الوطنية اأو الإقليمية، وطلب ذلك ل�سالح 
املكتب���ة الرقمي���ة العاملي���ة، اأم���ا امل�س���در الث���اين فيتمثل يف 

امل�سح اأو الت�سوير الرقمي للمحتوى املطلوب.
التالي���ة  النم���اذج  الكوجنر����س  مكتب���ة  ح���ددت  وق���د 
للمجموع���ات املطلوب���ة للم����رصوع وه���ي: الكت���ب النادرة 
– امل���واد املطبوع���ة الأخ���رى – اخلرائ���ط – ال�س���ور – 
البطاقات الربيدية – الر�س���وم الهند�س���ية – املخطوطات 

– النوت املو�سيقية – الأفالم – الت�سجيالت ال�سوتية.
 World موق���ع املكتب���ة الرقمي���ة العاملية عل���ى الإنرتن���ت

:Digital Library

حتتوي ال�سفحة الرئي�س���ة للمكتبة الرقمية العاملية على 
خريط���ة الع���امل مت���الأ ال�س���فحة الرئي�س للموق���ع وجدول 
زمني يف اأ�س���فل ال�س���فحة، ويوجد يف اأعلى ال�سفحة قائمة 
لختيار اللغة من ال�س���بع لغات التي �سبقت الإ�سارة اإليها، 
واختيارات الت�س���فح اإما ح�س���ب املكان اأو ح�س���ب الزمان 
اأو املو�س���وع اأو ن���وع امل���ادة اأو املوؤ�س�س���ة امل�س���ئولة ع���ن 

املحتوى، ثم مربع البحث.
وميكن الو�س���ول اإلى املحتوى املوجود باملكتبة الرقمية 
العاملية باأكر من طريقة تتميز كل طريقة منهم بال�س���هولة 
والي�رص، فت�س���ميم ال�س���فحة الرئي�س���ة ملوقع املكتبة يتيح 
للم�س���تفيد الو�س���ول اإل���ى املحت���وى اإم���ا من خ���الل مربع 
البحث اأو من خالل اخلريطة املكانية اأو من خالل ال�رصيط 
الزمني باأ�س���فل ال�س���فحة، ف�س���اًل عن اختيارات الت�سفح 
باأعل���ى ال�س���فحة )امل���كان اأو الزمن اأو املو�س���وع اأو نوع 

املادة اأو املوؤ�س�سة امل�سئولة(.
حتت���وي املكتب���ة الرقمية العاملية عل���ى 6469 مادة مابني 
كتب ودوريات و�سور وخرائط وخمطوطات بلغات عديدة 
ويف جم���الت مو�س���وعية متعددة �س���يتم �رصدها تف�س���ياًل 
فيما يلي، ف�س���اًل عن الت�س���جيالت ال�سوتية والت�سجيالت 

ال�سينيمائية.

وفيم���ا يل���ي اأ�س���اليب اإتاحة املحت���وى الرقم���ي باملكتبة 
الرقمية العاملية و�سبل الو�سول اإليه:

اخلريطة:
اإن املحت���وى منظ���م ح�س���ب املنطق���ة اجلغرافي���ة عل���ى 
اخلريط���ة، كل منطقة مرتبط���ة مع جمموعة م���ن البلدان، 
الن���ادرة واخلرائ���ط  الكت���ب  عل���ى  منطق���ة  كل  وت�س���تمل 
واملطبوع���ات  الفوتوغرافي���ة  وال�س���ور  واملخطوط���ات 
والت�س���جيالت ال�س���وتية والأف���الم ح���ول البل���دان يف تلك 

املنطقة، وتنق�سم اخلريطة اإلى 9 مناطق جغرافية هي:
3005 مادة  اأوروبا 

511 مادة و�سط وجنوب اآ�سيا 
573 مادة �رصق اآ�سيا 

61 مادة جنوب �رصق اآ�سيا 
690 مادة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
219 مادة اأفريقيا 
277 مادة اأمريكا ال�سمالية 

1394 مادة اأمريكا الالتينية والكاريبي 
40 مادة اأوقيانو�سيا واملحيط الهادي 

ال�شريط الزمني:
اأم���ا اجل���دول الزمن���ي فيتحك���م يف املواد املوج���ودة على 
اخلريط���ة، كل مادة يف املكتب���ة الرقمية العاملية مرتبطة مع 
�س���نة اأو مدى من ال�س���نوات ح�سب مو�سوع املادة، ويبني 
مدى ال�سنوات وعدد املواد املوجودة حتت اجلدول الزمني 
�سنوات البداية والنهاية املحددة بالإ�سافة اإلى عدد املواد 
التي تق���ع داخل تلك املدة الزمني���ة. وميكنك عر�س جميع 
امل���واد داخل املدة الزمنية التي حددتها بالنقر على العدد، 
كم���ا ميكنك �س���حب اأ�رصطة اجل���دول الزمني على الي�س���ار 
واليم���ني لإن�س���اء فرتة زمنية خم�س�س���ة حي���ث تقع كافة 
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امل���واد املوج���ودة عل���ى اخلريطة يف الف���رتة الزمني���ة التي 
اخرتتها.

وق���د مت تق�س���يم الت�س���فح الزمني باملكتب���ة اإلى 8 فرتات 
زمني���ة متتالية من 8000 قب���ل امليالد وحتى 2010 ميالدية 

كما يلي:
131 مادة 8000 ق.م – 499 م 
489 مادة 500 م – 1499 م 
664 مادة 1500 م – 1699 م 
674 مادة 1700 م – 1799 م 
752 مادة 1800 م – 1849 م 

2045 مادة 1850 م – 1899 م 
2585 مادة 1900 م – 1949 م 
253 مادة  1950 م – 2010 م 

الت�شفح: 
ميكن ت�س���فح حمتوى املكتبة الرقمية العاملية اإما ح�سب 
امل���كان اأو الزمن اأو املو�س���وع اأو نوع املادة اأو املوؤ�س�س���ة 
امل�س���ئولة، وتظهر هذه الروابط يف اأعلى �س���فحات املكتبة 
الرقمية العاملية، كل �س���فحة من �س���فحات الت�سفح توؤدي 
وظيفته���ا بنف����س الطريق���ة الت���ي ت���وؤدي به���ا ال�س���فحات 
الأخرى للت�س���فح، يتم عر�س املحت���وى يف فئات داخل كل 
خيار للت�س���فح، فعلى �س���بيل املثال: ُتعدد �سفحة الت�سفح 
ح�س���ب نوع امل���ادة م���واد املكتب���ة الرقمية العاملية ح�س���ب 
التن�س���يق: كتب، خمطوط���ات، خرائط، اأفالم �س���ينمائية، 
�س���وتية.  ت�س���جيالت  فوتوغرافي���ة،  �س���ور  مطبوع���ات، 
وميكن ا�س���تخدام الأ�س���هم على جانبي ال�سفوف مل�ساهدة 
املزيد من املواد داخل تلك الفئة، ومن املمكن اختيار مادة 

واحدة اأو اختيار م�ساهدة كل املواد يف تلك الفئة.

البحث: 
يظه���ر مرب���ع البحث يف اأعلى �س���فحات املكتب���ة الرقمية 
العاملية، وميكن البحث يف املوقع باللغة العربية والإجنليزية 

والأ�سبانية والفرن�سية والربتغالية والرو�سية وال�سينية، 
ويتبع ت�س���غيل البحث اختيار اللغة، فعلى �سبيل املثال اإذا 
كنت يف الإ�س���دار العربي للموقع ف�سيبحث ا�ستف�سارك يف 

الإ�سدار العربي فقط، وهكذا باقي اللغات.

مواد اأ�شيفت اأو حدثت موؤخًرا:
يقدم املوق���ع من خالل هذا العنوان جمموعة املواد التي 
اأ�سيفت موؤخًرا اإلى مقتنيات املكتبة فيذكر تاريخ الإ�سافة 
اأوًل يليه املواد امل�س���افة مقدمة يف �س���كل اأيقونة )تو�س���ح 
�س���ورة املادة( والعنوان )على �س���كل رابط ت�س���عيبي( ثم 

نبذة خمت�رصة عن املادة.

نتائج البحث:
ت�س���م املكتبة الرقمية العاملية 6469 م���ادة بلغات عديدة 
وتغط���ي جمالت مو�س���وعية متع���ددة، هذه امل���واد تغطي 
الف���رتة الزمنية من 8000 ق. م وحتى 2012 م كان اآخرها 

قد اأ�سيفت موؤخًرا بتاريخ 18 اأكتوبر 2012.
حتت���ل ق���ارة اأوروب���ا املرك���ز الأول يف عدد امل���واد بواقع 
3005 م���ادة، بينم���ا تاأتي اأوقيانو�س���يا واملحيط الهادي يف 

املركز الأخري بواقع 40 مادة.
عدد الدول امل�ساركة باملحتوى يف املكتبة الرقمية العاملية 
191 دول���ة، منه���ا 17 دولة عربية وتاأت���ي العراق يف مقدمة 
ال���دول العربية بواق���ع 126 مادة، تليه���ا م�رص بواقع 98 
م���ادة بينم���ا تاأتي ج���زر القمر يف ذيل القائم���ة بواقع مادة 

واحدة فقط.
ن�س���بة املحتوى العربي اإلى حمتوى املكتبة حوايل 4.45 
% تقريًبا وهي ن�س���بة لي�س���ت كافية لتمثي���ل قيمة الرتاث 

العربي يف العامل.
يحتل التاريخ واجلغرافيا املركز الأول يف قائمة املجالت 
املو�س���وعية بواق���ع 4920 مادة بينما تاأتي الفل�س���فة وعلم 

النف�س يف ذيل القائمة بواقع 50 مادة فقط.
تاأتي مكتبة الكوجنر�س الأمريكية على راأ�س املوؤ�س�سات 
امل�س���اركة باملحت���وى بع���دد 3159 مادة، وه���و اأمر منطقي 
حي���ث اأن مكتبة الكوجنر�س مكتبة �س���خمة ت�س���م املاليني 

من اأوعية املعلومات على م�ستوى العامل.
يبل���غ اإجمايل ع���دد ال�س���ور الفوتوغرافي���ة واملطبوعات 
3445 م���ادة بينم���ا ل ت�س���م املكتب���ة �س���وى 7 ت�س���جيالت 

�سوتية فقط.

قائمة امل�شادر:
اأوًل امل�سادر العربية: 

ال���دورة ال�س���ابعة ملجل����س ال���وزراء العرب لالت�س���الت 
واملعلوم���ات، املوؤمت���ر العربي رفيع امل�س���توى للتح�س���ري 
للقمة العاملية ملجتمع املعلومات، القاهرة: 16 – 18 يونيو 
2003 » نح���و جمتم���ع معلومات عربي: اإط���ار خطة العمل 

امل�سرتك ».
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االتجاه نحوالمكتبات 
الرقمية لألطفال
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اأ. ب�شنت فوؤاد زكي*

املكتب��ات الرقمي��ة واح��دة م��ن اأهم اإف��رازات 
ثورة املعلومات منذ نهاية القرن املا�شي وحتى 
الآن، وتتداخل العديد من التكنولوجيات يف بناء 
املكتب��ات الرقمية �ش��واء تكنولوجيا الت�شالت 
الأجه��زة  وتكنولوجي��ا   Communications

.Software وتكنولوجيا الربجميات Hardware

وميك��ن القول ب��اأن املكتبات الرقمي��ة اأ�شبحت 
عل��وم  يف  �ش��واء  بذات��ه،  قائم��اً  عملي��اً  حق��اًل 
املكتب��ات واملعلومات اأو عل��وم احلا�شب وعلوم 
الت�ش��الت، ولق��د ب��داأت املكتب��ات الرقمي��ة يف 
1995 وم��ا بعده��ا، فظه��رت  ع��ام  من��ذ  التط��ور 
املكتبات الرقمية يف اجلامعات، ولدى النا�شرين، 
ويف املكتب��ات الوطني��ة وغريه��ا، اإىل اأن ظه��رت 
املكتب��ات الرقمي��ة لالأطفال كاأحد اأه��م املنتجات 
املتفرعة من هذا احلقل.ظهر اأول م�شروع ملكتبة 
رقمي��ة للطف��ل وذل��ك عل��ى امل�شت��وى الغرب��ي، 
وه��و م�شروع املكتب��ة الرقمية الدولي��ة لالأطفال 
 International Children Digital(
Library()1( الذي اهتم بتقدمي كافة الأن�شطة 
واخلدم��ات واملجموعات الرقمية للطفل. من هذا 
املنطل��ق ب��داأت مكتب��ات الأطفال تخط��و خطوة 
تلو الأخرى نحو قي��ام امل�شروعات الرقمية التي 

تخدم الطفل، 
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املكتبة الرقمية للطفل:
ه���ي الت���ي تدع���م وتنم���ى الطفل م���ن اجلان���ب الإدراكي 
والعقل���ي م���ن خ���الل جمموع���ة م���ن امل�س���ادر الرقمية من 
ن�س���و�س و�سور وفيديو وت�سجيالت �س���وتية التي تتيح 
الن�س���و�س الكامل���ة، ناهيك ع���ن البيان���ات الببليوجرافية 
وامل�ستخل�س���ات مرتب���ة بطريق���ة خا�س���ة تنا�س���ب طريقة 
ال�س���تخدام من قب���ل الطفل، كما اإنها اأي�س���ًا �سل�س���لة من 
اخلدمات والأن�سطة مع توافر واجهات تخاطب جرافيكية 
�سهلة وب�سيطة ي�ستطيع الطفل التعامل معها للو�سول اإلى 

حمتوى املكتبة

م�شروعات املكتبات الرقمية لالأطفال:
�سوف نتناول فى هذا الجتاه اثنتي ع�رصة مكتبة رقمية 

للطفل من اأ�سخم امل�رصوعات فى هذا ال�سدد:

 Library )2(:1. م�شروع مكتبة الكوجنر�س
Of Congress Projec

من���ذ ع���ام 1994 اأعلن���ت املكتب���ة خطط���ًا جديدة لإن�س���اء 
)املكتب���ة الرقمية الوطنية( من خالل تطبيق نظام الوثائق 
الإلكرتونية الت�سويرية، بالإ�سافة اإلى تخزين الن�سو�س 
وا�س���رتجاعها، وتكنولوجي���ات اأخرى عل���ى مواد خمتارة 
مطبوع���ة وغ���ري مطبوع���ة م���ن جمموع���ات املكتب���ة، ه���ذه 
امل���واد املخت���ارة مت حتويلها اإلى اأ�س���كال مق���روءة اآليًا من 
�س���ور وخمطوطات وخرائط وت�س���جيالت �سوتية وكتب 
وق�س�س، ومل تكن تلك املجموعات موجهة للبالغني فقط، 
واإمنا �س���ملت املجموع���ات املوجهة لالأطف���ال، والتي كانت 
ال�س���بب وراء اإن�س���اء مكتب���ة رقمية للطفل ت�س���م جمموعة 
متنوعة م���ن املجموعات الرقمية واخلدم���ات ومن اأهداف 

امل�رصوع:
اإعداد بوابة لإثراء م�س���ادر املعلومات الأولية   -1
املتعلق���ة بالتاريخ الأمريكي وثقافته من خالل القدرة على 

عر�س واختزان الن�سو�س وال�سور يف �سكل رقمي. 
املحافظة على املجموعات لال�س���تخدام احلايل   -2

وامل�ستقبلي نظرا لالأهمية الق�سوى لتلك املجموعات.
توفري املواد املكتبية املتنوعة مبا يتنا�س���ب مع   -3
احتياجات الأطفال وم�س���توياتهم العمرية، وتنمية الطفل 
فكريًا وثقافيًا واجتماعيًا، وتنمية حب القراءة لدى الطفل 
من خالل اإتاحة الن�س���و�س الكاملة اخلا�س���ة مب�س���ادرها 

التي تتيح للطفل اإمكانية ت�سفحها 
ت�س���هيل و�س���ول الطفل للمعلومات من خالل   -4

اإ�سرتاتيجيات بحث خمتلفة.
تعري���ف الطف���ل بالتاري���خ الأمريكي من خالل   -5
امل�سادر املتاحة له اأو جمموعة من اخلدمات التي تت�سمن 
معلوم���ات ح���ول التاريخ الأمريكي من خ���الل عر�س لأهم 

ال�سخ�سيات الأمريكية والأحداث املوؤرخة.
جمع وتخزين وتنظيم املعلومات لتي�سري �سبل   -6

الإ�فادة منها من قبل الأطفال.
اإتاحة الو�س���ول مل�س���ادر املعلومات التي كان   -7
ي�س���عب الو�س���ول اإليه���ا والت���ي كان ا�س���تخدامها مقيدًا 

كاملخطوطات والكتب النادرة

 The العامة)3(  الأنرتنيت  مكتبة  -2م�شروع 
 Internet Public Library Project

ظه���رت فكرة اإن�س���اء مكتب���ة الإنرتنت العام���ة ربيع عام 
1995 كم�رصوع درا�س���ي لطالب الدرا�سات العليا، والذي 

 )Joe Janes( كان يقوم عليه جوجينز
ويهدف امل�رصوع اإلى:

التعلي���م من خ���الل خدمة الأطف���ال يف املراحل    -1
التعليمي���ة املختلف���ة، واإمدادهم بكافة امل�س���ادر واملراجع 

العلمية 
للطف���ل  واملعلوم���ات  باخلدم���ات  الإم���داد    -2
ذوي  الأطف���ال  وخدم���ة  املختلف���ة  العمري���ة  مراحل���ه  يف 

الحتياجات اخلا�سة.
تقدمي خدمات مكتبية مل�ستخدمي الإنرتنت من    -3
الأطفال تت�س���من الأن�سطة التالية )اإيجاد وتقييم واختيار 

وتنظيم و�رصح وتوفري م�سادر املعلومات( 
املبا����رصة  امل�س���اركة  عل���ى  الطف���ل  ت�س���جيع    – 4
م���ع جمموع���ة متخ�س�س���ني يف املج���الت املعني���ة ب���ه م���ن 
اخت�سا�س���ي املكتب���ات واملعلوم���ات والباحث���ني وموؤلف���ي 

الكتب والق�س�س
احلق���وق  وثيق���ة  مبب���ادئ  الكام���ل  اللت���زام   -5
املكتبية )Library Bill of rights( وما ت�س���مه من م�ساواة 

يف الإتاحة واحلركية الفكريه 
الهتم���ام باإر�س���اء الثقاف���ة للطف���ل م���ن خالل   –6
جمموع���ة من الوثائ���ق يف خمتلف املجالت تقدم يف �س���كل 

ثقايف بال�سوت وال�سورة.

 The Rosetta  )4( روزيتا:  م�شروع   3-
 Project
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هذا م����رصوع بداأ منذ عام1996 وه���و م�رصوع تطوعي، 
اأ�س����س م���ن خ���الل ف���رد واح���د، ودع���م بع���د ذلك م���ن قبل 
موؤ�س�س���ات واأفراد، فهو قائم على مب���داأ التطوع والتربع 
باملال اأو اجلهد اأو م�س���ادر املعلومات، وهو ي�س���م الآلف 
م���ن الكتب والق�س����س الرقمية التي تتي���ح للطفل اأمكانية 
ت�س���فحها وحتميله���ا، واملدعم���ة بو�س���ائط التفاعلي���ة من 
�س���وت و�س���ورة، وتق���ع امل�س���ئولية الفعلي���ة عل���ى �رصكة 
روزيت���ا Rosetta،inc واأك���ر م���ن 80 متطوع م���ن الأفراد، 

ويهدف امل�رصوع اإلى:
تنمي���ة ميول الطف���ل القرائية من خ���الل تنوع    -1
م�س���ادر املعلومات التي ي�س���مها جلميع الفئ���ات العمرية 

املختلفة.
اإتاح���ة الكت���ب الرقمي���ة املتاحة باأك���ر من لغة    -2
لتمك���ني اأطف���ال العامل م���ن الطالع وت�س���فح تل���ك الكتب 

وال�ستفادة منها.
تكوين اأكرب مكتبة رقمية للطفل على م�س���توى    -3

العامل، تقتنى ماليني من املجموعات الرقمية.

-4 م�شروع مكتبة بريكلى الرقمية: )5( 
 Berkeley digital library

تاأ�س�س���ت املكتبة الرقمية ع���ام 1997 وبداأت املكتبة تتاح 
اإل���ى اجلماه���ري ب�س���ورة فعلي���ة ع���ام1999، وه���ي مكتبة 
رقمي���ة تق���دم جمموع���ة متنوعة م���ن املجموع���ات الرقمية 
لالأطفال، تقع امل�س���ئولية الفعلية جلامعة كاليفورنيا �رصكة 

مايكرو�سوفت، ويهدف امل�رصوع اإلى: 
رقمن���ة وتنظيم ون�رص جميع اأوعية املعلومات التي تدعم 

الربامج التعليمية.
بن���اء جمموع���ات رقمي���ة وخدمات مع توف���ري املعلومات 

والدعم ملطوري املكتبة الرقمية.
اإتاحة الن�س���و�س الكاملة للمجموع���ات واإتاحتها باأكر 

من �سكل.

 Ohio اوهايو)6(  جامعة  م�شروع   5-
 university project

بداأ امل�رصوع منذ عام 1997 و�سمى )كيدز كورنر(، وهو 
عبارة عن جمموعة من الق�س����س والكتب الرقمية املتاحة 
عل���ى اخل���ط املبا�رص لأ�س���هر كاتب���ي اأدب الأطف���ال املوجه 
لالأطف���ال، وتتي���ح الن����س الكام���ل ملحتوياتها م���ع اإمكانية 

حتميلها من خالل طريقتني: 
 .PDF )1- ملفات )بي دي اأف

عر����س  ويت���م   ،)Mb3( ث���رى(  ب���ى  )ام  حتميله���ا   -2
املجموعات الرقمية باللغتني فقط اليابانية والإجنليزية،، 
وتق���وم بتموي���ل ه���ذا امل�رصوع م���ن جانب مركز و�س���ائل 
والنرتني���ت(  والتليفزي���ون  )الإذاع���ة  العام���ة،  الإع���الم 

ويهدف اإلى: 
امل�س���اعدة يف تثقيف وترفيه لالأطف���ال والآباء والأمهات 

من خالل اخلط املبا�رص-. جمع الأعمال اخلا�س���ة باأ�سهر 
موؤلف���ي ق�س����س وكت���ب الأطف���ال.- خل���ق تفاع���ل مبا�رص 
وح���ي بني الطفل والكتاب من خ���الل تقنيات التكنولوجيا 

الرقمية.

 Library Of Chariotte &  )7( م�شروع:   6-
 Mecklenburg Country

بداأ تنفيذ امل�رصوع منذ عام 1999 يف تكوين مكتبة رقمية 
للطفل ت�س���م جمموعة م���ن الآلف املجموعات الرقمية من 
ق�س����س وكتب وبع����س الأن�س���طة واخلدم���ات التي تدعم 
الأطف���ال يف مراح���ل ما قبل املدر�س���ة وبعد املدر�س���ة حتى 

املرحلة البتدائية. 2000. 
ومن اأهداف امل�رصوع:

1- تكوين مكتبة رقمي���ة متكاملة تخدم الأطفال ملختلف 
الفئ���ات العمري���ة يف �س���تى بل���دان الع���امل، وه���و اله���دف 

الأ�سا�سي لهذا امل�رصوع.
2- م�س���اركة الأطفال فيما يخ�س امل�رصوع من ت�س���ميم 

واختيار املجموعات الرقمية.

لالأطفال:  الدولية  الرقمية  املكتبة  م�شروع   7-
 )8(

 The international children digital library
 :project

املكتبة الدولية الرقمي���ة لالأطفال هي عبارة عن م�رصوع 
تبنته موؤ�س�سة غري ربحية تعرف مبوؤ�س�سة املكتبة الدولية 
 The International Children Digital لالأطف���ال  الرقمي���ة 

 Library Foundation

ويه���دف امل�رصوع اإلى اإن�س���اء مكتب���ة رقمية جتمع كتب 
الأطفال القيمة م���ن جميع اأنحاء العامل، وكانت ولدة هذا 

امل�رصوع 18 نوفمرب 2002م.
اأك���ر  م���ن  جمموع���ة  تكوي���ن  اإل���ى  امل����رصوع  يه���دف 
يق���ل  ل  فيم���ا  من�س���ورة  تك���ون  كت���اب   10.000 م���ن 

جمان���ا  متاح���ة  وتك���ون  لغ���ة،   100 عل���ى ع���ن 
لالأطف���ال،  الإنرتن���ت 

وللمدر�س���ني، 

�س���ي  خت�سا ا و
واأولياء  املكتب���ات، 
الأمور، والباحثني.

التع���اون 
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مع الأطفال ك�رصكاء ت�س���ميم يف تطوي���ر تقنيات واجهات 
حا�سوبية تدعم الأطفال يف بحث وت�سفح وقراءة وتقا�سم 

sharing الكتب يف �سكلها الإلكرتوين.

مزيد من ال�س���تيعاب للمفاهيم املت�س���لة باإدارة احلقوق 
وال�ستخدام العادل “fair use” يف الع�رص الرقمي.

 Roehampton University  )9( م�شروع:   8-
بداأ امل�رصوع منذ عام 2004، وهو عبارة عن مكتبة رقمية 
تابع���ة جلامعة ريهامبت���ون، حيث وف���رت اجلامعة طريقة 
و�س���ول مبا����رصة اإلى جمموعة متنوع���ة من جمموعات مت 
رقمنته���ا من الكتب والق�س����س واملراج���ع واملجالت، هذا 
بالإ�س���افة اإل���ى الكتب التاريخي���ة التي ترج���ع اإلى القرن 
التا�س���ع ع����رص، التي تعد من الوثائ���ق التاريخية املهمة يف 
جمال اأدب الأطفال، وت�سم املكتبة اأكر من ت�سعمائة وعاء 
 Roehampton رقمى، تعد امل�سوؤولية الفعلية لهذا امل�رصوع

university ويهدف اإلى:

توف���ر كم غزير ومتنوع للطفل كما غزيرًا ومتنوعًا من . 1
م�سادر املعلومات يف جمال اأدب الأطفال.

اإتاح���ة الو�س���ول اإلى اأوعية املعلوم���ات بطرق خمتلفة . 2
ت�سهل ا�ستخدامها.

املحافظة على م�س���ادر املعلومات الن���ادرة والتاريخية . 3
وال�رصيعة التل���ف، وذلك من خالل اإتاحتها على اخلط 

املبا�رص.
4 . Baldwin Library )10(:مكتبة بلدوين

The Baldwin Library of Historical 
Children’s Literature in the Department 
of Special Collections at the University 
of Florida’s George A. Smathers Libraries 
contains more than 100,000 volumes 
published in Great Britain and the 
United States from the mid-1600s 
through 2007. 
مكتب���ة بالدوين م���ن اأدب الأطف���ال التاريخية، 
ب���داأ امل����رصوع ع���ام 2004 ويحتوى عل���ى اأكر 
م���ن 100000 وع���اء رقمي، والت���ي ن�رصت يف 
بريطاني���ا العظم���ى والولي���ات املتح���دة يف 
الف���رتة من منت�س���ف القرن ال�س���اد�س 
وتتن���وع   ،2007 ع���ام  حت���ى  ع����رص 
املو�سوعات التي تناق�سها تلك املجموعات 
ب���ني التعليم ودور الرتبي���ة والأ�رصة وبني 
اجلن�سني، والقيم املدنية والعرقية والدينية، 
واملواق���ف الأخالقي���ة والأ�س���لوب الأدبي. 
كما ي�سم الق�س�س اخلرافية واحلكايات 
الأخالقي���ة والدوري���ات لأ�س���هر املوؤلف���ني 
وترج���ع  ك���روزو”،  “روبن�س���ون  مث���ل: 
امل�س���ئولية اإلى جامع���ة جورج فلوري���دا، وتقوم 
بتمويلها املوؤ�س�س���ة الوطني���ة للعلوم الإن�س���انية. ويهدف 

اإلى:
رقمن���ة اأكر من 6000 وعاء، بهدف احلفاظ على الرتاث 
التاريخي يف جمال اأدب الأطفال، والتي ترجع اإلى القرون 

القدمية
Scholars, students, and researchers from the 

University of Florida and worldwide continue to 
request assistance. 

 PALMM )11( بامل  مكتبة   10-
 PROJECT

ب���داأ هذا امل�رصوع منذ عام 2005، و�س���مى هذا امل�رصوع 
 Publication of Archival، با�سم مكتبة بامل، وهو عبارة عن
 Library & Museum Materials )PALMM( is a cooperative
 initiative of the public universities of Florida to provide
 digital access to important source materials for research

.and scholarship

مب���ادرة تعاونية م���ن اجلامعات احلكومي���ة داخل ولية 
فلوري���دا لتوف���ري الو�س���ول اإلى امل���واد الرقمية م�س���درًا 
 PALMM projects may involve a single هام���ًا للبح���وث
 university or may be collaborative efforts between a
 university and partners within or outside of the state

 PALMM ق���د تنط���وي على م�س���اريع .university system

جامع���ة واح���دة، اأو ق���د تك���ون اجله���ود التعاوني���ة ب���ني 
اجلامع���ات و����رصكاء م���ن داخ���ل اأو خ���ارج دول���ة النظام 
 PALMM projects create high-qualityاجلامع���ي
 virtual collections relevant to the students، research

ت�س���م   .community and general citizenry of Florida

جمموع���ة م���ن الكت���ب والق�س����س واملخطوط���ات التي مت 
رقمنته���ا، والت���ي تعد من الرتاث التاريخ���ي يف جمال اأدب 
الأطف���ال، حي���ث يرجع تاريخ اإ�س���دارها م���ن بداية القرن 
ال�س���ابع ع����رص حت���ى الق���رن الع�رصين، وي�س���م امل�رصوع 
اأكر من مئة األف وعاء رقمي. وترجع امل�س���وؤولية الفعلية 
للم����رصوع اإل���ى نظ���ام اجلامعات بولي���ة فلوري���دا، ويتم 
متويل���ه م���ن قب���ل املوؤ�س�س���ة الوطنية للعل���وم الإن�س���انية، 

ويهدف اإلى:
جتميع الرتاث الفكري اخلا�س مبجال اأدب الأطفال الذي 
ن�رص يف بريطاني���ا والوليات املتحدة الأمريكية منذ القرن 
ال�س���ابع ع�رص حتى القرن الع�رصين وجتميع الن�س���و�س 
الأ�س���لية اخلا�س���ة بالكتب والق�س����س الدينية امل�س���يحية 
واليهودية لأ�سهر الُكتاب يف هذا ال�سدد واإتاحتها لالأطفال 
وتي�سري و�سول الأطفال اإلى املجموعات الرقمية من خالل 
جمموع���ة م���ن الأدوات امل�س���اعدة وواجهات ال�س���تخدام 

التي ت�سهل على الطفل الطالع عليها واإمكانية حتميلها.

 Tumble Book Library(( م�شروع   11-
))12

ب���داأ ه���ذا امل�رصوع من���ذ ع���ام 2008، وهو تاب���ع جلامعة 
نيوي���ورك، وه���و عبارة ع���ن مكتبة ت�س���م عددًا كب���ريًا من 
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املجموعات الرقمية اخلا�س���ة بالأطفال من كتب وق�س�س 
م�سوره، ت�سعى ل�س���تخدام اأحدث التقنيات اجلرافيكية، 
التي تعتمد على الر�س���وم املتحركة واملوؤثرات ال�س���وتية، 
وذل���ك لدع���م املنه���ج التعليم���ي للطف���ل، بجان���ب تقدميه���ا 

ملجموعة من الألعاب والأن�سطة الرقمية. يهدف اإلى:
1- تكوي���ن مكتبة رقمي���ة تعليمية تعتمد على الو�س���ائط 
التفاعلي���ة، والت���ي تع���د م���ن الط���رق املهم���ة يف التعلي���م، 

وال�ستخدام يف نقل املعلومات.
2- توفري اإمكانيات خمتلفة لإتاحة املجموعات الرقمية، 
ل تقت����رص عل���ى الت�س���فح الكام���ل ملحتواه���ا، ب���ل امتدت 

لت�سمل حتميل املجموعات الرقمية من خالل عدة اأ�سكال
3- املرونة يف عر�س املعلومات لالأطفال بطرق متنوعة.

 The )13(املكتبة الرقمية العاملية  12-
 World Digital

ب���داأ م�رصوع املكتب���ة الرقمية العاملية ب�س���ورة ر�س���مية 
عام 2009، اأن�س���اأت بدعم من منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
والعل���وم والثقافة )اليون�س���كو(، وُتعر�س املكتبة ب�س���بع 

لغات.
ُتتي���ح املكتب���ة جمموعة من الق�س����س والكت���ب املوجهة 
لالأطف���ال متاح���ة كن�س���و�س كامل���ة، متك���ن الطف���ل م���ن 
واإمكاني���ة  املجموع���ات  تل���ك  م���ن  الق�س���وى  ال�س���تفادة 
حتميلها. ترجع امل�س���ئولية الفعلية لإن�ساء هذا، اإلى مكتبة 
الكوجنر����س الأمريكي���ة، ومنظم���ة الأمم املتح���دة للتعليم 

والعلوم والثقافة )اليون�سكو(. ويهدف اإلى:
تعزيز التفاهم بني الدول والثقافات؛ 

تو�سيع حجم املحتوى الثقايف على الإنرتنت وتنوعه؛ 
توفري موارد للرتبويني والعلماء وعموم اجلماهري؛ 

بناء القدرة لدى املوؤ�س�س���ات ال�رصيكة لت�س���ييق الفجوة 
الرقمية �سمن الدول وبينها. 

يت�س���ح من خالل ه���ذا العر�س ملجمل ه���ذه امل�رصوعات، 
اأن البداي���ة التاريخي���ة لإن�س���اء املكتبات الرقمي���ة لالأطفال 
عل���ى امل�س���توى العاملي، اإل���ى مبادرات مكتب���ة الكوجنر�س 
الأمريكي���ة ح���و الهتم���ام بدخ���ول الأطف���ال اإل���ى البيئ���ة 
الرقمي���ة، والذي �س���اعد فيما بع���د اإلى فتح اآفاق ال�س���عي 

وراء اإن�ساء املكتبات الرقمية للطفل.

قائمة امل�شادر
(1)The International Children Digital Library
[URL:http://en.children library.org[
(2)The library of congress 
[URL:http://www.loc.Gov ]
(3)) The Internet Public Library 
[URL:http://www.ipl.org]
(4) The Rosetta Project: Children’s Book 
Online.

[ URL:http://www.childrensbooksonline.org] 
(5(Berkeley Digital Library
[URL:http://www.sunsite.berkely.edu]
(6) Kids Corner 
[URL:http://www.wiredforbook’s.org]
(7)Story Place: The Children’s Digital Library 
[ URL:http://www.story place.org]
(8)The International Children Digital Library 
[ URL:http://www.en.children’slibrary.org].
(9) Children’s Literature Digital Collection. 
[URL:http://www.studmentzone.roehampton.
ac.uk]
(10) Baldwin Library Of Historical Children’s 
Literature. 
[URL:http://www.uflib.ufl.edu] 
(11) Publication Of Archival Library & 
Museum Materials: PALmm.
[URL:http://www.palmm.Fcla.edu]
(12)Tumble Book Library. 
[URL:http://www.tumblebooks.com ] 
(13)The World Dgital Library.
[URL:http://www.org] 

* ق�سم املكتبات واملعلومات جامعة حلوان
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لدينا قيادات تحمل الهم واألمير عبدالعزيز بن عبدالله ذلل الكثير من العقبات

رحب باالستفادة من التجربة الغربية.. د. النملة:

تتويج لجهود جبارة المكتبة الرقمية العربية 
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لدينا قيادات تحمل الهم واألمير عبدالعزيز بن عبدالله ذلل الكثير من العقبات

رحب باالستفادة من التجربة الغربية.. د. النملة:

تتويج لجهود جبارة المكتبة الرقمية العربية 

مقدمة: 
يف ثناي��ا اإجاباته ر�شدنا عمق التطلع وال�شوق 
املتاأ�ش��ل يف خفاي��ا نف�شه لبلوغ احل��راك الثقايف 
العرب��ي اأوج جم��ده، م��ن خ��الل املواءم��ة ب��ني 
املخزون املعريف واأ�شاليب التقنية احلديثة، ذلك 
مع��ايل الدكت��ور عل��ي النمله، ال��ذي كان لنا معه 
وقفة حواري��ة مل تخل من ال�شراح��ة والدقة يف 
حتليل الفعاليات والربامج اجلديدة التي تبنتها 
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة من خالل الفهر�س 
العرب��ي املوح��د، فتحدث ع��ن الفهر���س كمنجز 
ح�ش��اري نه�شوي قل نظريه يف تاريخنا العربي 
املعا�شر، وتفرع النقا�س لي�شمل املكتبة الرقمية 
العربية، وما واكبها م��ن مباركة وفرحة كبرية 

يف اأو�شاط النخب الثقافية... فاإىل احلوار:
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كيف تنظرون اإىل الواقع الثقايف العربي قبل وبعد  
انطالق الفهر�س العربي املوحد؟

كانت فكرة تداعب هواج�سنا على مدى ع�رصات ال�سنني 
وبداأت ك�سعارات واأحيانا مزاحمة لبع�س الثوابت، ولكن 
يف ه���ذا املج���ال العلم���ي والتقن���ي جت�س���دت فيه���ا الفكرة، 
الفهر�س العربي املوحد واملكتبة الرقمية كا�ستكمال له هي 
م���ن اأجمل امل�رصوعات التي ت�س���م الع���امل العربي والعامل 
الإ�س���المي حتت منظوم���ة علمية وثقافية تقني���ة واقعية ملا 

هو متوفر يف ال�سوق.

هال حدثنا معاليكم عن م�شاعركم واأنتم ترون هذا  
الإجن��از ال��ذي كان فكرة تداع��ب هواج�شكم كما 

ذكرت، فاأ�شبح واقعا ملمو�شا وحقيقة ماثلة للعيان؟

ي�س���عر املواطن بفخر كونه ي�س���ابق يف الإجناز لي�س على 
امل�ستوى التجاري واإن كان مطلوبا، واإمنا كخدمة تقدمها 
اململكة العربية ال�س���عودية للثقافة العربية والإ�سالمية من 
خالل ن����رص املعلومة واملعرفة يف و�س���ائل الن�رص احلديثة، 
وم���ن ذلك م���ا انتهجته اململك���ة العربية ال�س���عودية باإقامة 
مراك���ز تنطلق من العامل الإ�س���المي اإلى العامل باأ�رصه من 
خ���الل مراكز احل���وار واملراكز ثقافي���ة، وكل هذه بجهود 
موفق���ه م���ن خ���ادم احلرم���ني ال�رصيف���ني امللك عب���داهلل بن 
عبدالعزي���ز لإن�س���اء مكتب���ات يف كل م���ن ماليزيا وال�س���ني 

وغريها.

اأعلن��ت مكتبة املل��ك عبدالعزيز العام��ة يف البيان  
اخلتام��ي يف اللق��اء اخلام���س لأع�ش��اء الفهر���س 
العرب��ي املوحد والذي اأقيم يف اململك��ة الأردنية الها�شمية 
ع��ن مبادرة اإطالق مكتبة رقمية عربي��ة مبينة على اأ�ش�س 
الفهر�س العربي املوحد.. ما تقييم معاليكم لهذه اخلطوة؟
الفكرة موجودة وتراود املتخ�س�سني يف جمال املكتبات 
واملعلومات منذ ع�رصات ال�س���نني وقد بداأت بجهود فردية 
وظه���رت بال�س���كل الورق���ي ، ولكن مل���ا قامت مكتب���ة امللك 
عبدالعزي���ز العامة بتبني م�رصوع الفهر�س العربي املوحد 
وا�س���تقطبت املتخ�س�س���ني يف املجال ودعمتهم بتوجيهات 
م���ن راع���ي املكتب���ة نت���ج عنه���ا جتربة فري���دة م���ن نوعها، 
و�س���دت فراغ���ا يف املكتب���ة العربي���ة والإ�س���المية، وكذل���ك 
املكتبة الرقمية التي �س���تاأخذ ذات الطابع من التميز وهذا 
ما اأ�س���بح �س���مة تتميز بها مكتبة املل���ك عبدالعزيز العامة 

مب�ساريعها املتعددة

العربي��ة   املكتب��ة  يف  بالف��راغ  تعن��ون  م��اذا 
والإ�شالمية؟
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ما اأعنيه هو اأن الق�س���ية لي�ست خمتزلة يف جتميع اأوعية 
املعلومات واإن كان يف ذلك �س���عوبة، لكن امل�س���األة تكمن يف 
ن�رصها وت�سهيل الو�سول اإليها وال�ستفادة منها، فاملكتبة 
يف هذه املوؤمترات وور�س العمل من خالل الفهر�س العربي 
املوحد واملكتبة الرقمية تقدم املعرفة واملعلومة كهدية من 
اململكة العربية ال�س���عودية وعلى راأ�س���ها خ���ادم احلرمني 

ال�رصيفني.

ما الأف�شل من وجهة نظر معاليكم انطالق املكتبة  
الرقمي��ة من وجه��ة �شعودي��ة ومن ث��م عربية اأم 

العك�س؟
لالأ�س���ف اجله���ود العربي���ة لزالت ت�س���وق ال�س���عارات، 
فالب���د من بلد موف���ق ميلك الإمكان���ات الت���ي توؤهله لتبنى 
مث���ل هذه امل�رصوع���ات، فاململكة العربية ال�س���عودية ودول 
اخلليج العربي لديها الإمكانات املادية والعلمية والب�رصية 

القادرة على تبني مثل هذه امل�رصوعات.

العربي��ة   اململك��ة  تق��وم  اأن  ي��رى معاليك��م  ه��ل 
املل��ك عبدالعزي��ز  ال�شعودي��ة ممثل��ة يف مكتب��ة 
العام��ة ووزارة الت�ش��الت وتقنية املعلوم��ات ووزارة 
الثقافة والإعالم ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
بالتعاون باإن�شاء مكتبة رقمية وتاأ�شي�شها ومن ثم اإطالقها 

عربياً اأم تنطلق املكتبة الرقمية عربياً ب�شكل مبا�شر؟
اأي م�رصوع يبداأ �س���غريا، والأف�س���ل اأن تك���ون البداية 
متدرجة انطالقا من اململكة العربية ال�سعودية ثم ميتد اإلى 
دول اخلليج العربي وثم اإلى العامل العربي، ثم اإلى العامل 
الإ�س���المي، اأم���ا انطالقه���ا عربيا ف�س���يكون فيه �س���عوبة 
و�س���وف يواجهه عقب���ات واإ�س���كاليات بريوقراطية تعيق 
انطالقه���ا. ثم اإن هذه البداية املح���دودة يف اململكة العربية 
ال�س���عودية ولديه���ا تراث كبري جدًا تق���دم اأمنوذجا رائعا، 

وتزيل التخوفات لدى الغري وترتك جمال للنقا�س.

الرقمي��ة   املكتب��ة  رب��ة  معاليك��م  تقي��م  كي��ف 
العاملي��ة، وم��ا م��دى ا�شتف��ادة املكتب��ة الرقمي��ة 

العربية منها؟
ذكر مدير مركز الفهر�س العربي املوحد الدكتور �سالح 
بن حممد امل�سند اأن املكتبة الرقمية �ستبداأ من حيث اأنتهى 
الآخ���رون ، ل تك���رار العجل���ة اأو اإعادة العم���ل من جديد. 
والغرب عموما متقدم من الناحية التقنيه ونحن نتاج هذا 
التقدم. ولقد وفق الفهر�س العربي املوحد ب�سباب مبدعني 
لديهم الدوافع والغرية لإجناح اأي عمل يكلفون به، وبهذا 
ل مينع اأن ي�س���تفاد من جتارب الآخرين، والتطويع ي�سري 

جدا لتلك الربامج الإلكرتونية.

كل��ف خ��ادم احلرمني ال�شريفني املل��ك عبد اهلل بن  
عب��د العزيز جنل��ه الأمري عبدالعزي��ز بن عبداهلل 
نائ��ب وزي��ر اخلارجية ع�ش��و جمل���س اإدارة مكتبة امللك 
عبدالعزي��ز العامة بالإ�ش��راف على املكتب��ة وم�شاريعها، 

كيف ت��رى جناحات املكتب��ة يف ن�شاطاته��ا وم�شاريعها يف 
ظل اإ�شراف �شموه الكرمي عليها؟

لدين���ا وهلل احلمد قيادات حتمل الهم، والأمري عبدالعزيز 
ب���ن عب���داهلل كم���ا ذكرت يف �س���وؤالك جن���ل امللك عب���د اهلل بن 
عبدالعزي���ز وه���ذه م�س���اريع امللك عبد اهلل بن عب���د العزيز، 
واإ�س���هام اأح���د اأبنائ���ه يف جناحه���ا، ه���و م���ن ب���ره بوالده 
لت�س���تمر تلك امل�رصوع���ات ويذلل العقبات الت���ي تواجهها 
وه���و قادر على ذلك. وهذه خطوة متثل اإحدى ال�س���فحات 
امل�رصق���ة يف م�س���رية خ���ادم احلرمني ال�رصيف���ني امللك عبد 
اهلل ب���ن عب���د العزي���ز باهتمامه بتنمي���ة الثقافة ال�س���عودية 

والعربية والإ�سالمية.

انتقلت مكتبة املل��ك عبدالعزيز العامة من دورها  
كمكتب��ة تخدم الرواد والباحثني داخل املكتبة اإىل 
اأدوار اأكرب خلدمة الثقافة واحل�شارة العربية، كيف يرى 

معاليكم دور واأن�شطة املكتبة.
يف واق���ع احل���ال حتولت مكتب���ة امللك عب���د العزيز العامة 
اإل���ى مرك���ز ثق���ايف ح�س���اري رائد وتكم���ل جه���ود املراكز 
الثقافية احل�س���ارية الأخرى العربية والعاملية مبا متتلكه 
من ن�ساطات وم�ساريع ثقافية وح�سارية، و�سلت اأبعادها 
اإل���ى مراحل متقدمة جدًا واحلقيق���ة اأننا نفاخر مبا تقدمه 

من جهود ونتمنى مزيد من النجاحات.

كلمة اأخرية تودون قولها؟
اأ�س���كر لك���م ا�ست�س���افتي يف هذا اللق���اء، واأدعو اهلل جلت 
قدرته اأن يحفظ �سيدي خادم احلرمني ال�رصيفني امللك عبد 
اهلل ب���ن عبد العزيز وميتعه بال�س���حة والعافي���ة واأن يبقيه 
ذخ���را للوطن واأبنائه والأمتني العربية والإ�س���المية، كما 
اأ�س���األ اهلل اأن يوف���ق القائمني على مكتب���ة امللك عبد العزيز 
ويب���ارك يف اأعماله���م وجهوده���م اخل���رية خدم���ة للثقاف���ة 

ال�سعودية والعربية والإ�سالمية.
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الحوسبة السحابية
وتطبيقاتها يف بيئة المكتبات



65

ين والع�شرون
العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

اإعداد: حممد عبداحلميد معو�س*

تقدمي
تعترب احلو�س���بة ال�سحابية cloud computing من اجليل 
اخلام����س للحو�س���بة، وهي اإح���دى تطبيق���ات الويب 2.0. 
فم���ن خ���الل تطبيق���ات وي���ب 2.0 الت���ي لدين���ا بالفع���ل، مت 
حتويل ق�س���م كبري من ا�س���تخدامنا للحا�سبات ال�سخ�سية 
اإل���ى ال�س���حابة. وقد ل ن���درك اأننا بالفعل ن�س���تخدم بع�س 
خدم���ات ال�س���حابة cloud services يف حياتن���ا اليومي���ة اأو 
يف مق���ار عملنا. فف���ي الواقع، نحن ن�س���تخدمها على نطاق 
وا�س���ع مع خدمات كثرية عل���ى الإنرتنت مثل خدمة الربيد 
الإلك���رتوين Gmail من جوجل، اأو بريد ياهو، و تطبيقات 
جوجل .Google Apps، التي منها معالج الن�س���و�س على 
 ،calendar والتق���اومي ،docs.google.comاخل���ط املبا����رص
وج���داول البيان���ات spreadsheets، وتطبيق���ات الإنرتن���ت 
 ،Microsoft Office Web Apps من ميكرو�س���وفت اأوفي�س
وجمموع���ة من خدمات ميكرو�س���وفت املبا����رصة، وفليكر 
لل�س���ور Flickr الت���ي ت�س���مح للم�س���تفيد باإبق���اء ال�س���ور 
اخلا�س���ة ب���ه على اخل���ط املبا�رص وم�س���اركتها م���ع الأهل 
لتجمي���ع   Pixable )www.pixable.com(و والأ�س���دقاء، 
 ،evernote.com وخدم���ة   ،Salesforce.com و  ال�س���ور، 
وال�س���فقات http://yipit.com( deals(، وجتميع ال�سحاب 

 .)https://www.cloudhq.net( cloud aggregation
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اأ�شل م�شطلح احلو�شبة ال�شحابية
بداأ ا�س���تخدام م�س���طلح »احلو�س���بة ال�س���حابية« الأول 
يف اأوائ���ل ع���ام 1990. ولقد ا�س���تلهم م�س���طلح احلو�س���بة 
ال�س���حابية من رمز ال�س���حابة ال���ذي كان يتم ا�س���تخدامه 
يف كث���ري من الأحي���ان لتمثيل الإنرتنت يف خرائط ور�س���وم 
بيانية. وكم���ا هو احلال مع العديد م���ن التقنيات اجلديدة 
الأخ���رى، فاإن ذلك يعني اأ�س���ياء خمتلف���ة لأنا�س خمتلفني، 
وكان الدافع وراء الكثري من املوردين بت�س���عيد جمموعة 

املنتجات اخلا�سة بها. 
بالن�س���بة لعدد كبري من خ���رباء تقني���ة املعلومات، تعترب 
هذه الظاهرة مبثابة اإعادة ترتيب للدور الذي تلعبه �سبكة 
الإنرتنت من حيث توفري عدد كبري من النواحي الإيجابية 
والفوائ���د ملجتم���ع املكتب���ات. وتتطل���ب تطبيق���ات الأعمال 
التقليدي���ة مركز بيانات وجمموعة من الربامج وفريقًا من 
اخل���رباء لإدارته. وهن���ا تكمن القيمة احلقيقية للحو�س���بة 
ال�سحابية حيث يتم اإلغاء مركزية احلا�سوب وتقنياته مما 
ي�سهل على امل�ستخدمني الدخول اإلى البيانات والتطبيقات 

عن بعد.
وتعت���رب تكنولوجيا احلو�س���بة ال�س���حابية الت���ي تقدمها 
بع�س �رصكات تكنولوجيا وخدمات املعلومات حاًل �ساماًل 
لتخفي���ف عبء هذه ال�ش���غوط ومواجهة ه���ذه التحديات. 
وتوفر هذه التقنية الرعاية ال�ساملة املدارة باأ�سلوب اإدارة 

من النهاية اإلى النهاية جلميع اأنواع واأحجام املكتبات.
وقد تنباأ مار�س���ال بري���دجن )اأحد خرباء نظ���م املكتبات( 
بال���زوال الق���ادم لنظ���م املكتب���ات املتكامل���ة )ILS( املبنية 
 Server/client computing على حو�س���بة اخلادم/العميل
 library »وال�ستعا�س���ة عنه���ا ب� »من�س���ة خدم���ات املكتب���ة

services platform الت���ي م���ن �س���اأنها اأن تك���ون مبنية على 

ال�س���حابة. واإنن���ا ندخ���ل الآن مرحل���ة جدي���دة م���ن تاريخ 
الت�س���غيل الآيل للمكتب���ة الت���ي تتميز باأ�س����س التكنولوجيا 
اجلديدة، مبا يف ذلك احلو�س���بة ال�س���حابية، والنظم املبنية 
عل���ى الوي���ب ب�س���كل كام���ل، والهيكلي���ة املوجه���ة للخدمة 
service-oriented architecture وانته���اج وظائ���ف جديدة 

بواقع املكتبة احلايل. 

تعريف احلو�شبة ال�شحابية 
خدم���ات  ا�س���تخدام  ال�س���حابية  احلو�س���بة  تعن���ي 
الإنرتنتلتلبية احتياجاتنا من احلو�س���بة والتي قد ت�س���مل 
البيان���ات،  وتخزي���ن  الربجمي���ات،  تطبيق���ات  ا�س���تخدام 
والو�س���ول اإلى ق���وة حو�س���بة الإعالنات، اأو با�س���تخدام 

من�سة لبناء التطبيقات.
والتكنولوجي���ا  للمعاي���ري  الوطن���ي  املعه���د  ويع���رف 
)الأمريك���ي( NIST باأن »احلو�س���بة ال�س���حابية عبارة عن 
من���وذج model لتمك���ني الو�س���ول وب�س���ورة مالئم���ة من 
اأي مكان بال�س���بكة عن���د احلاج���ة on-demand اإلى حزمة 
ت�س���اركية shared pool م���ن امل���وارد املحو�س���بة املهي���اأة، 
)ومنها على �س���بيل املثال، ال�سبكات، واخلوادم، واأجهزة 
التخزين، والتطبيقات، واخلدمات(، والتي ميكن متويلها 
واإن�ساءها ب�رصعة مع اأقل جهد من الإدارة اأو التعامل مع 

مزود اخلدمة.

خدمات احلو�شبة ال�شحابية 
on- توفر احلو�سبة ال�سحابية الو�سول بناء على الطلب

demand اإل���ى املوارد عل���ى الإنرتنتالتي تتطلب جهدا اأقل، 

وميكن اإدارتها امل�رصوطة ب�سهولة. و ميكن اأن ت�سمل مثل 
هذه املوارد واجهة برجمة التطبيقات )API(، واخلوادم، 
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واملخازن، والتطبيقات، واملدونات، والعرو�س، ور�س���ائل 
الربيد الإلك���رتوين، والوثائق، والأحاديث، والربجميات، 
وال�س���بكات. وميك���ن من���ح امل�س���تفيدين الو�س���ول الآم���ن 
اإل���ى مثل ه���ذه املوارد م���ن خالل ال�س���تفادة م���ن اخلدمة 
الذاتية وتقنيات احلو�س���بة ال�سحابية بناء على الطلب من 
خ���الل هواتفه���م الذكية، واحلوا�س���ب اللوحي���ة، واأجهزة 
الدفرتي���ة،  الكمبيوت���ر  واأجه���زة  املحمول���ة،  الكمبيوت���ر 

واأجهزة الكمبيوتر. 
وق���د �س���هدت ال�س���بكات الجتماعي���ة انفج���ار خدم���ات 
احلو�س���بة ال�س���حابية م���ع ا�س���تقدام خدم���ات التوا�س���ل 
الجتماع���ي مثل الفي����س ب���وك Facebook، وMySpace، و
Bebo، وخدمة املف�س���لة الجتماعية Delicious، ويوتيوب 

YouTube لأف���الم الفيدي���و الق�س���رية، ومغذي���ات التغريد

 Slideshare مث���ل  ت�س���ارك  وا�س���تخدام خدم���ات   ،twitter

ل�ست�سافة العرو�س التقدميية presentations، وغريها. 
ه���ذه كله���ا اأمثل���ة لبع����س اأن���واع احلو�س���بة ال�س���حابية 
الأك���ر و�س���ول اإليه���ا ب�س���هولة م���ن املكتبات، حي���ث يتم 
ا�ست�س���افة معظم هذه التطبيقات يف مراكز بيانات وا�سعة 
عل���ى الإنرتنتوهي ال�س���مة املميزة للحو�س���بة ال�س���حابية. 
كم���ا ت�س���نف على اأنه���ا يف جم���ال “الربجمي���ات كخدمة” 
)SaaS(، حي���ث توف���ر ال�رصك���ة الو�س���ول اإل���ى تطبيقات 
برجمياته���ا عرب الإنرتنت، وي�س���ل امل�س���تفيدون اإليها من 
خالل مت�س���فح الويب اخلا�س بهم. ويت�س���من هذا املجال 
اأي�س���ا التطبيقات التي يطوره���ا الأفراد )اأو مت تطويرها( 
والتي مت ا�ست�سافتها خارج �سبكاتهم. وموارد احلو�سبة 
املت�س���اركة عل���ى الإنرتنتما هي اإل تطبيقات �س���بكية ملكون 

اأ�سا�سي م�سرتك اأكر حداثة. 
وتعن���ي مرون���ة وقابلية تدرج احلو�س���بة ال�س���حابية اأن 
ال�س���حب الفرتا�سية ميكن اأن ت�س���كل وتتبدد يف كثري من 
الأحي���ان مثل ال�س���حب احلقيقي���ة، تبعا مل�س���الح ومطالب 
امل�س���تفيد النهائي. وق���د اأدت بع�س البت���كارات املهمة يف 
املحاكاة الفرتا�س���ية virtualization واحلو�س���بة املوزعة، 
ف�س���ال عن حت�س���ني فر�س الو�س���ول اإل���ى الإنرتنت فائق 
ال�رصع���ة والقت�س���اد ال�س���عيف، اإل���ى ت�رصي���ع الهتمام 

باحلو�سبة ال�سحابية. 

اخل�شائ�س الأ�شا�شية للحو�شبة ال�شحابية
خلدم���ة ال�س���حابة جمموع���ة م���ن خ�س���ائ�س متيزها عن 

ال�ست�سافة التقليدية وتتمثل يف:
• 	On-Demand self service خدمة ذاتية بناء على الطلب
• 	 Broad network access الو�سول الوا�سع لل�سبكة
• 	Resource pooling حزمة املوارد
• 	Rapid elasticity املرونة ال�رصيعة
• 	Measured service قيا�س اخلدمة

اأنواع خدمات ال�شحابة 
 Infrastructure as a  )IaaS( كخدم���ة  التحتي���ة  البني���ة 

Service

»البنية التحتية كخدمة« )IaaS( هي الأ�س���ا�س اأو الطبقة 
ال�س���فلية من احلو�سبة ال�س���حابية، واأحيانا ما ي�سار اإليها 
 .Hardware as Service )HaaS( »با�سم »الأجهزة كخدمة
فه���ي تنطوي على كل من خدمات )مثل التخزين والن�س���خ 
الحرتازي���ة(، والتع���ايف من الك���وارث، وقواع���د البيانات 
والأمن. ولأن هذا النموذج »الدفع مقابل ما ا�ستخدمتهى 
ي�س���به الطريقة التي يتم بها ا�س���تهالك الكهرباء والوقود 
اأحيان���ا مبرف���ق احلو�س���بة  اإليه���ا  ي�س���ار  فاإن���ه  واملي���اه، 

.computing utility

اأمثلة على البنية التحتية كخدمة
• خدمات الأمازون على الويب	

م���ن اأك���ر ما ي�ست�س���هد به على ه���ذا النوع م���ن خدمات 
احلو�س���بة ال�س���حابية هو خدم���ات الأمازون عل���ى الويب 
)Amazon Web Services )AWS. وتق���دم ه���ذه اخلدمات 

نوعني من املنتجات الرئي�سة:
 Elastic Compute Cloud املرن���ة  احلو�س���بة  �س���حابة 
)EC2( التي توفر موارد احلو�س���بة، م���ن اأجهزة خوادم 
افرتا�س���ية، وخدم���ات الدع���م املتوف���رة بناء عل���ى الطلب 

بال�ساعة اأو بامليجابايت.
• 	 Simple Storage Service خدمة التخزي��ن الب�شيط��ة

)S3( لتخزين البيانات.
3M خدمة اإعارة الكتب الإلكرتونية من مكتبة �سحابة

توفر مكتبة �س���حابة 3M املحتوى الرقمي والأجهزة يف 
املكتب���ة، جنبا اإلى جنب م���ع تطبيقات لالإع���ارة والقراءة. 
وقد ت�س���اركت 3M لأنظم���ة املكتبات مع ال�رصك���ة الأملانية 
txtr لتقوي���ة النظ���ام با�س���تخدام من�س���ة تقني���ة الق���راءة 

الإلكرتوني���ة الرائ���دة م���ن txtr، مم���ا يجع���ل م���ن 3M اأول 
�رصكة لتقدمي خدمة الكتاب الإلكرتونى املبنية على �سحابة 

اإلى �سوق املكتبات. 
وت�س���مل تقني���ات 3M وtxtr تطبي���ق eReading للخدمة، 
ب�س���هولة،  الفهر����س  بت�س���فح  للعم���الء  ي�س���مح  وال���ذي 
وا�س���تعارة امل���واد وقراءته���ا على جه���از الكمبيوت���ر، اأو 
 .eReader الهواتف الذكية، اأو جهاز قارئ كتاب اإلكرتوين

3M تكامل نظام بولري�س مع مكتبة �شحابة
اأعلنت �رصكة بولري����س Polaris Library Systems لنظم 
املكتب���ات عن تكامل نظ���ام املكتب���ات Polaris الآيل املتكامل 
 .3M مع خدمة اإعارة الكتب الإلكرتونية من مكتبة �سحابة
وم���ن ثم �س���ار مبقدور عم���الء املكتبات الت���ي تطبق نظام 
Polaris ت�سفح وا�س���تعارة كل من الكتب الورقية والكتب 

الإلكرتونية من خالل واجهة موحدة واحدة.
 Platform )PaaS( 2. املن�سة اأو البيئة احلو�سبية كخدمة
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as a Service

املن�سة اأو البيئة احلو�سبية كخدمة )PaaS( هو امل�ستوى 
الت���ايل من ال�س���حابة. غالبا م���ا يتم ا�س���تخدامه للمنظمات 
الت���ي تقوم بتطوير اأو تعديل تطبيقات برجمياتها. وتدعم 
البيئة احلو�س���بية عمليات تطوي���ر الربجميات، مبا يف ذلك 
النم���اذج الأولي���ة prototyping، وتطوي���ر واختبار ون�رص، 
وا�ست�س���افة الربجميات. عادة ما تكون من�س���ة اخلدمات 
ال�س���حابية مرتب���ة م�س���بقا م���ع بيئ���ة ت�س���غيل معين���ة مثل 

ويندوز اأو لينك�س. 

 Software as a )SaaS( الربجميات كخدمة
service

»الربجمي���ات كخدم���ة« )SaaS( ه���ي اأعل���ى م�س���توى يف 
ال�س���حابة حيث تت���م ا�ست�س���افة تطبيق���ات الربجميات اأو 
البيان���ات اخلا�س���ة باملكتب���ة على �س���بكة الإنرتن���ت. وهذا 
امل�س���توى من ال�س���حابة ه���و الأكر �س���هولة يف الو�س���ول 
اإليها م���ن قبل املكتبات لأنها تتطلب تطويرا قليل ن�س���بيا، 
والتدري���ب، اأو موظف���ي تكنولوجي���ا املعلوم���ات من داخل 

املكتبة للح�سول عليها وت�سغيلها.
وت�س���مح هذه اخلدمة للمكتبات بالو�س���ول اإلى وظائف 
الربجمي���ات بتكلف���ة اأقل من دفع تكالي���ف التطبيقات ذات 
الرخ�س���ة licensed applications. حيث اإن ت�س���عري خدمة 
SaaS مبني على اأ�سا�س ر�سوم �سهرية. كما يتم ا�ست�سافة 

الربجمية عن البعد hosted remotely. ول يحتاج امل�ستفيدون 
اإل���ى ا�س���تثمار اأجه���زة hardware اإ�س���افية. وتلغي خدمة 
SaaS حاج���ة املكتبات اإل���ى معاجلة التن�س���يب، والتهيئة، 

وال�س���يانة اليومية غالبا. وقد ي�سار اإلى هذه اخلدمة على 
.hosted applications اأنها تطبيقات اأو برجميات م�س���يفة

كما ي�س���ار اإلى امل�س���طلح SaaS اأي�س���ا على اأنه اخت�سار 
للتعبري عن امل�س���طلح Storage as a Service اأي »التخزين 
كخدمة«. وي�سف هذا امل�سطلح منط التخزين حيث توؤجر 
املكتب���ة م�س���احات للتخزي���ن من ط���رف ثالث م���زود لهذه 
اخلدم���ة. وتنق���ل البيانات م���ن العميل اإلى م���زود اخلدمة 
عن طريق الإنرتنت. وميكن للعميل بعد ذلك الو�س���ول اإلى 
البيانات املخزنة با�ستخدام برجمية مقدمة من قبل مزود 
التخزي���ن storage provider. وت�س���تخدم الربجمية لإجناز 
امله���ام امل�س���رتكة املرتبط���ة بالتخزي���ن مثل اإعداد الن�س���خ 

الحرتازية، ونقل البيانات. 

ا�شتخدامات SaaS يف املكتبات
يف منوذج �س���حابة »الربجمي���ات كخدم���ة«، يوفر املورد 
ل���وازم البني���ة التحتية من العت���اد واملنتجات والربجميات 
front- ويتفاعل مع امل�س���تخدم من خالل البوابة الأمامية
end portal. ويعترب منوذج �س���حابة »الربجميات كخدمة« 

�س���وقًا وا�س���عًا جدًا. وميكن اأن تكون اخلدمات اأي �س���يء 
ب���دءا م���ن الربي���د الإلك���رتوين عل���ى �س���بكة الإنرتن���ت اإلى 
مراقب���ة املخ���زون وجتهي���ز قاع���دة البيانات. ونظ���را لأن 
موف���ر اخلدمة ي�ست�س���يف كال من التطبيق���ات والبيانات، 
ف���اإن امل�س���تفيد النهائ���ي هو ح���ر يف ا�س���تخدام اخلدمة من 

اأي مكان.
SaaS بع�س خدمات املكتبات يف

• اخلدمات املرجعية، خدمات اإر�ساد القراء، الخ.	
• برجميات عقد املوؤمترات عرب الويب:	
• الن�رص عرب الويب:	
• الت�س���ويق، و�س���وم العالم���ات التجاري���ة، الت�س���الت 	

املبنية على الويب:
ت�سارك الوثائق يف املكتبات:

 Cloud ال�س���حابة  معلوم���ات  نظ���م  انت�س���ار  من���اذج 
Deployment model على اأ�سا�س مدى احل�رصية التي يتم 

فيها ت�سغيل البنية التحتية لل�سحابة واإتاحتها للم�ستهلك، 
ميكن اأن ت�س���نف خدمات ال�س���حابة من خالل �سل�سلة من 

: Deployment models مناذج النت�سار

Private Cloud ال�شحابة اخلا�شة
عب���ارة عن �س���بكة ملكية خا�س���ة اأو مرك���ز بيانات الذي 
يوف���ر خدمات ا�ست�س���افة لعدد حمدود م���ن الأفراد. ويتم 
ت�س���غيل البني���ة التحتي���ة ل�س���حابة خا�س���ة فق���ط باملكتبة. 
وميك���ن اإدارته���ا م���ن قبل املكتب���ة اأو من قبل ط���رف ثالث 
وميكن اأن توجد يف موقع املكتبة on-premise اأو خارجها.

Public Cloud ال�شحابة العامة
الأجه���زة  م���ن  جمموع���ة  ع���ن  عب���ارة  الواق���ع  يف  ه���ي 
وال�س���بكات والتخزين واخلدم���ات، والواجهات التي يتم 
متلكه���ا وت�س���غيلها من قب���ل طرف ثالث ل�س���تخدامها من 
قب���ل �رصكات اأخ���رى. وتبيع ال�س���حابة العام���ة اخلدمات 
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لأي فرد على �س���بكة الإنرتن���ت. ويف الوقت الراهن، تعترب 
خدم���ات اأم���ازون على الويب AWS ه���ي اأكرب مزود خدمة 
�س���حابة عامة، حيث توفر اأمازون القدرة )والو�سول عن 
طري���ق API( اإلى مواردها. ويف منوذج ال�س���حابة العامة، 
لي�س من ال�رصوري اأن يعرف امل�س���تفيد النهائي اأي �سيء 

عن التكنولوجيا التي تدعمها هذه ال�سحابة. 

 Hybrid )شحابة الهجني )ال�شحابة املهجنة�
Cloud

�س���حابة الهجني هي �س���حابة مركبة من �س���حابة خا�سة 
واح���دة عل���ى الأقل و�س���حابة عامة واحدة عل���ى الأقل، اأو 
تتك���ون م���ن املزي���د من ال�س���حب )خا�س���ة، وجمتم���ع، اأو 
عامة( الت���ي تظل كيانات فريدة م���ن نوعها ولكن مرتبطة 
معا بوا�س���طة تكنولوجيا موح���دة اأو ملكية التي متكن من 
البيان���ات وقابلي���ة التطبيق. وتقدم عادة �س���حابة الهجني 
)املختلط���ة( يف واح���دة م���ن طريقتني: مورد لديه �س���حابة 
خا�س���ة، ويكون �رصاكة مع مزود �س���حابة عامة، اأو مزود 
�س���حابة العام���ة ي�س���كل �رصاكة م���ع مورد يوفر من�س���ات 
لل�س���حابة اخلا�س���ة. وغالبا م���ا ترفع leverage ال�س���حابة 
الهجني اخلدمات التي جتري داخل قاعات خادم املكتبة. 
�سحابة الهجني هي بيئة احلو�سبة ال�سحابية حيث تقدم 
للمكتبة وتدير بع�س امل���وارد داخليا in-house والآخرى 
تق���دم م���ن اخل���ارج. عل���ى �س���بيل املث���ال، ميكن ملكتب���ة اأن 
ت�ستخدم خدمة �سحابة عامة، مثل خدمة اأمازون للتخزين 
الب�س���يط )Amazon S3( للبيانات املوؤر�س���فة ولكن ل يزال 
لديها التخزين داخليا لتخزين بيانات العمالء الت�سغيلية.

Community cloud شحابة املجتمع�
يت���م تقا�س���م البني���ة التحتي���ة لل�س���حابة من جان���ب عدة 
منظم���ات وتدعم جمتمع الذي يت�س���ارك الهتمامات )على 
�س���بيل املث���ال، املهم���ة، ومتطلب���ات الأم���ن، وال�سيا�س���ة، 
واعتبارات التوافق(. وميكن اإدارتها من قبل املكتبات اأو 
م���ن قبل ط���رف ثالث وميكن اأن توجد يف موق���ع املكتبة اأو 

.Off-premise خارجها

مزايا احلو�شبة ال�شحابية
تعترب احلو�س���بة ال�س���حابية جمال جديدا يف تكنولوجيا 
املعلوم���ات لأن���ه ميي���ل اإل���ى تقلي���ل كمي���ة البني���ة التحتية 
لتكنولوجي���ا املعلوم���ات الت���ي حتتاجه���ا مكتبة م���ا، حيث 
يت���م تقا�س���م الطاق���ة احلو�س���بية وترتك���ز اأك���ر يف كف���اءة 
عالي���ة يف مراك���ز البيان���ات، واأق���ل يف املالي���ني م���ن اأجهزة 

احلا�سبات املكتبية.
هن���اك العدي���د م���ن ال�س���تخدامات للنظ���م القائم���ة على 
الكت�س���اف  طبق���ات  م���ن  ب���دءاأ  املكتب���ات،  يف  ال�س���حاب 
تطبيق���ات  اإل���ى  ال�ست�س���هاد  لإدارة   discovery layers

اجلوال، مع م�ستقبل يحمل اإمكانيات اأبعد من ذلك. 
واأي مكتب���ة من اأي حج���م فهي قادرة عل���ى تنفيذ حلول 

�س���حابة م���ن ه���ذا القبي���ل، اذا م���ا كان باإمكانه���ا حتم���ل 
تكاليفها. ومن وجهة النظر التكنولوجية والو�سول، فاإن 
ج���زءًا كبريًا مم���ا توؤديه املكتبة ميكن اأن يتم يف ال�س���حابة، 

مع حترير وقت املكتبيني لأداء م�سالح اأخرى. 
وكما تعتمد املكتبات اأكر فاأكر على خدمات ال�س���حابة، 
فبالتايل �س���وف حتتاج اإل���ى طاقة اأقل واأجهزة حا�س���بات 
�سخ�سية اأقل لأن احلو�سبة �ستجري على �سبكة الإنرتنت، 
وذل���ك با�س���تخدام م�س���يف ط���رف ثال���ث وهو عب���ارة عن 
مراك���ز بيان���ات اأك���ر كف���اءة. وتق���وم �رصكات ال�س���حاب 
الكبرية اأي�سا ببناء مراكز البيانات احلديثة �سديقة للبيئة 

green datacenters على نحو متزايد.

وتتمث���ل املي���زة الأ�سا�س���ية للحو�س���بة ال�س���حابية يف اأن 
الأف���راد ل ميلك���ون الق���درة عل���ى �س���يانة البني���ة التحتية 
للتطبيق���ات، مما يوفر تكاليف الأيدي العاملة، ف�س���ال عن 
تكالي���ف الكهرباء. ميك���ن اأي�س���ا، لالأفراد الو�س���ول اإلى 
التطبيقات من اأي مكان يتوفر به جهاز حا�سب اآيل وقدرة 

على الو�سول اإلى الإنرتنت.
واأح���د مزاي���ا احلو�س���بة ال�س���حابية ه���و ق���در اأك���رب من 
البيئ���ة  يف  اخل���وادم  م���ن  تقا�س���مها  يت���م  لأن���ه  الكف���اءة. 
ال�س���حابية، حيث ميكنها ت�س���غيل برامج متع���ددة يف نف�س 
الوق���ت، مم���ا يوؤدي اإلى ا�س���تخدام اأف�س���ل للم���وارد. ويف 
البيئة التقليدية، يتم ت�س���غيل جهاز خادم بن�س���بة خم�س���ة 
اإلى ع�رصة يف املئة من كامل طاقته يف معظم الوقت. ويهتم 
مزودي احلو�س���بة ال�س���حابية ع���ادة بتكالي���ف الكهرباء، 
وال�ستثمار يف املعدات املوفرة للطاقة التي قد ت�ساعد على 

اإن�ساء بيئة حو�سبة اأكر اإخ�رصارا.
تو�س���ف ال�س���حابة مبرونتها وتطويره���ا. ففي حني اأن 
معظ���م املكتب���ات ل تبلغ ال���ذروة يف ال�س���تخدام peak على 
الإنرتنتحت���ى خالل العطالت، فاإنها ميكن اأن ت�س���تفيد من 
املرونة نف�س���ها. على �س���بيل املثال، اإذا كان���ت تقوم بتنفيذ 
برنام���ج جديد يف �س���حابة، فاإنها ميكن اأن ت�س���يف موارد 
احلو�س���بة ب�رصع���ة اإذا كان���ت اخلدم���ات �ست�س���بح اأك���ر 
�س���عبية، ب���دل من طل���ب توري���د وتركيب خ���وادم جديدة. 
وميك���ن اأي�س���ا ملرونة احلو�س���بة ال�س���حابية ا�س���تخدامها 
لختب���ار الرتقي���ات اأو خدم���ات جدي���دة. وب���دل من �رصاء 
خ���وادم لالختب���ار، ميك���ن اأن يب���داأ خ���ادم افرتا�س���ي يف 

�سحابة، وت�سغيله كلما كانت هناك حاجة اإليه.
وتقدم حلول ال�س���حابة امل�ست�س���افة طريق���ة للتعامل مع 
نق����س اخل���ربة والتقني���ة اأو مع عدد �س���غري م���ن موظفي 
النظ���م. وميكن للم���ورد رعاي���ة الأجهزة، وترقي���ات نظام 
الت�س���غيل، وحتديث الربجميات، على �س���بيل املثال، وذلك 
على نطاق وا�س���ع مع الأجهزة امل�سرتكة. ونتيجة لذلك، يف 
كثري من احلالت قد تكون �سحابة احلو�سبة اأقل تكلفة من 

طرق احلو�سبة التقليدية.
وتعترب خدمة ال�سحابة التي تقدمها بع�س �رصكات نظم 
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املكتبات الآلية مثل �رصكة SirsiDynix حال �سامال لتخفيف 
عبء هذه ال�ش���غوط ومواجهة هذه التحديات. وتوفر هذه 
اخلدمة الرعاية ال�ساملة املدارة باأ�سلوب اإدارة من النهاية 
اإلى النهاية جلميع اأنواع واأحجام املكتبات. وت�ستمل هذه 
اخلدم���ة على كل م���ا حتتاجه املكتب���ة لتزويد امل�س���تفيدين 

باأحدث خدمات املكتبة التي يحتاجونها. 

عيوب احلو�شبة ال�شحابية
الأم���ن والإتاح���ة وامللكية هي ال�س���واغل الرئي�س���ة التي 
يتخ���وف منه���ا معظ���م النا����س م���ع املزي���د م���ن اخلدم���ات 
ال�س���حابية القائمة. من ال�س���عوبة اأن نع���رف اأن البيانات 
التي و�سعت يف ال�سحابة اأو توؤخذ منها هي �رصية ولن يتم 
العبث بها. ومن اأهم عيوب احلو�س���بة ال�سحابية اأن معظم 
امل�س���تفيدين يعتم���دون عل���ى ال����رصكات التي ت�ست�س���يف 
التطبيق���ات للحف���اظ عليه���ا، وكذل���ك للحفاظ عل���ى بيانات 
امل�س���تفيد �س���ليمة وحممي���ة. وغالبا ما حت���دث تغيريات يف 
التطبيقات دون علم امل�س���تفيد اأو موافقت���ه، و يتم التحكم 
يف بيان���ات امل�س���تفيد كذل���ك م���ن قب���ل ال�رصك���ة امل�س���يفة. 
واأم���ن الإنرتن���ت ه���و مو�س���وع عمي���ق ومعق���د بالن�س���بة 
للموؤ�س�س���ات الت���ي حتتاج لتخزي���ن البيانات ال�سخ�س���ية 

واحل�سا�سة للعميل. 
وعل���ى جان���ب اآخ���ر، يف ح���ني اأن املكتب���ة التي ق���د تتجه 
تدريجي���ا يف العتم���اد بدرج���ة اأق���ل على �س���بكة الكمبيوتر 
املحلي���ة، ف�س���وف ت�س���بح اأك���ر اعتم���ادا عل���ى الت�س���ال 
بالإنرتن���ت. وكما يتم بذل املزيد م���ن تنفيذ املهام احلرجة 
على �س���بكة الإنرتنت، ف�س���وف حتتاج املكتبات اإلى عر�س 

النطاق الرتدديbandwidth اأكر من ذلك بكثري، و�س���وف 
حتتاج للتاأكد من اأن الت�سال بالإنرتنت يواجه ف�سال اأقل، 

اإن وجد.
ويعترب مو�س���وع ملكي���ة البيانات اأمرا مهما يف �س���حابة 
املكتب���ة. وينبغ���ي تعري���ف وحتدي���د حقوق كل م���ن املكتبة 
وبائ���ع البيانات املبنية على ال�س���حابة. وهل ميكن للمورد 
التنقي���ب mine يف بيانات امل�س���تفيد؟ واإذا اخت���ارت املكتبة 
ت���رك خدم���ة مبنية على ال�س���حابة، فما ه���ي البيانات التي 
حت�س���ل عليها، ويف اأي �س���يغة، وهل �س���وف تع���اد؟ وماذا 
يح���دث اإذا كان امل���ورد ت���رك جم���ال الأعم���ال التجارية اأو 
اإذا كان���ت املكتبة ل تدف���ع فواتريها يف الوقت املحدد؟ وهل 
�س���وف تخف����س املكتب���ة م���ن بياناتها؟ ه���ذه اأ�س���ئلة مهمة 
ينبغي اأن تطرح قبل الهجرة اإلى ال�س���حابة، والتي ينبغي 
service-)SLA( معاجلته���ا يف اتفاقية م�س���توى اخلدم���ة
level agreement. وينبغ���ي اأن تت�س���من اأي�س���ا خم���اوف 

اجلهوزي���ة )زم���ن الت�س���غيل(، وزمن ال�س���تجابة، وزمن 
�رصع���ة النظ���ام، واجل���داول الزمني���ة لل�س���يانة، والدعم. 
ومن ال�س���هولة عل���ى اأمناء املكتبات ق�س���اء وقت اأق�رص يف 
التفاو����س على اتفاقية م�س���توى اخلدمة م���ع مورد مكتبة 
عم���ا يتم مع اأحد عمالقة الإنرتنت مثل اأمازون اأو جوجل. 
لكن حتى لو مل يتمكنوا من التفاو�ص على �رشوط اتفاقية 
م�س���توى اخلدم���ة م���ع م���زود �س���حابة، ينبغي عل���ى اأمناء 
املكتبات التاأكد من اأنهم ي�شتوعبون هذه ال�رشوط، وميكن 

التعاي�س معها وقبل التوقيع.
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ين والع�شرون
العدد الثا
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اأ�شباب حتول املكتبات اإىل ال�شحابة
ميك���ن للمكتب���ات تطبي���ق مفهوم احلو�س���بة ال�س���حابية 
لتعظي���م قوة التعاون ولبن���اء تواجد موحد على الإنرتنت. 
وميكن لنهج احلو�س���بة ال�س���حابية يف املكتبات اأن ي�س���اعد 
املكتب���ة يف توفري الوق���ت، واملال ويف نف�س الوقت تب�س���يط 
تدف���ق العم���ل. وميك���ن تلخي����س الأ�س���باب الت���ي ت�س���جع 

املكتبات للتحول اإلى ال�شحابة يف النقاط التالية:
• معظ���م اأنظمة املكتبات الآلية مت بناوؤها قبل تقنية الويب 	

pre-web technology

• تعترب الأنظمة املوزعة عرب ال�س���بكة با�ستخدام تقنية ما 	
قبل الويب، اأ�سعب واأكر تكلفة

• تق���وم املكتب���ات بتخزين و�س���يانة الكثري م���ن البيانات 	
نف�سها مئات واآلف املرات

• مع بعرة بيانات املكتبات عرب النظم املوزعة، ي�س���عف 	
وجود املكتبة على �سبكة الإنرتنت

• مع املكتبات التي ت�س���غل نظم م�ستقلة، ي�سبح التعاون 	
بني املكتبات اأكر �سعوبة وتكلفة

• يعم���ل طالب���و املعلوم���ات يف بيئ���ة ويب م�س���رتكة ونظم 	
موزعة، جتعل من ال�س���عوبة احل�س���ول عل���ى مكتبة يف 
�س���ري العمل الكثري من النظم ت�ستخدم حتى %10 فقط 
م���ن قدراته���ا. جتميع النظ���م يف بيئة ال�س���حابة يخف�س 
اإنبع���اث الكربون، مما يجعل املكتب���ات اأكر اإخ�رصارا 

)�سديقة للبيئة(.

الوقت املنا�شب للنظر يف النتقال اإىل ال�شحابة
• عند التفكري يف �رصاء خوادم جديدة.	
• عن���د جت���اوز راأ�س امل���ال ال�س���نوي على الأجه���زة مبلغ 	

�سنويا.  £50،000
• عندم���ا يحني الوقت لإعادة تقييم ا�س���تخدام التطبيقات 	

والرتاخي�س.
• عند وجود م�ساكل يف حتقيق التوازن يف احلمل loadبني 	

النظم اخلا�سة باملكتبة.
• عن���د اإدراك اأن املكتب���ة ل متلك القدرة على ا�س���تمرارية 	

العمل اأو التغلب على امل�ساعب اأو الكوارث.
• عند البحث عن ن�رص التطبيقات اجلديدة.	
• احلو�س���بة 	 اأن  الإدارة  جمل����س  اأع�س���اء  يق���راأ  عندم���ا 

ال�س���حابية هي رقم 1 من حيث الأولوية بالن�س���بة ملدير 
احلا�سب الآيل والدعم الفني باملكتبة.

• عند ا�س���تنفاد امل�ساحة، اأو �س���عة الطاقة الكهربائية، اأو 	
تكييف الهواء يف غرفة احلا�سب الآيل.

اأمثلة من خدمات احلو�شبة ال�شحابية يف 
املكتبات

تقدم ال�سحابة حلول جديدة لتخزين املحتوى من خالل 
توزيع م�س���تودعات �س���غرية لها يف اأماكن خمتلفة لإن�ساء 
ن�سخ احرتازية معقولة الثمن affordable للم�سادر القيمة 

للمكتبة. ومتنح طريقة التخزين هذه للم�ستفيدين الفر�سة 
للو�س���ول اإلى حمت���وى املكتبة م���ن اأي مكان افرتا�س���يا، 
ويف نف�س الوقت يتم خف�س ر�س���وم التخزين يف الت�س���غيل. 
وميك���ن اأن تك���ون الن�س���خ الحتياطي���ة لل�س���حابة مبثاب���ة 
حماي���ة جلميع اأنواع بيان���ات املكتبة - بدءًا من حمتويات 
امل�ستودعات اإلى تعليقات ومداخالت املدونات- من جراء 
الفق���دان اإل���ى احلرائق والفي�س���انات وانقط���اع الكهرباء 
املحلي���ة، اأو غريها من الكوارث الطبيعية اأو الكوارث ذات 
ال�س���لة باحلا�س���ب الآيل الت���ي ميكن اأن تت�س���بب يف اختفاء 

البيانات. 
توج���د جمموع���ة متنوع���ة م���ن اخلدم���ات املبني���ة عل���ى 
ال�س���حابة يف ع���امل املكتب���ات. فيمك���ن جت���اوز الفهار����س 
العام���ة على اخل���ط املبا�رص OPACs مع نهاي���ات واجهات 
 recommender مبنية على ال�س���حاب اأو نظم مو�س���ى به���ا

systemsجلعلها اأكر �سهولة يف ال�ستخدام.

ولق���د ا�س���تخدمت املكتب���ات بع����س خدم���ات احلو�س���بة 
ال�س���حابية من���ذ اأك���ر م���ن عق���د. فقواع���د البيان���ات يت���م 
الو�س���ول اإليها باعتباره���ا تطبيقات �س���حابة. والفهار�س 
املوحدة ال�س���خمة ميكن اأي�سا تعريفها على اأنها تطبيقات 

�سحابة. 
 Bibliocommons من �رصكة BiblioCore تعترب برجمي���ة
اإح���دى حلول “الربجمي���ات كخدم���ة” )SaaS( مثال على 
 cloud-based front ”نهاية واجه���ة مبنية على �س���حابة“
end للمكتب���ات العام���ة الت���ي تعم���ل جنب���ا اإل���ى جن���ب مع 

 .ILSs جمموعة متنوعة من نظم املكتبات الآلية املتكاملة
وميك���ن اأي�س���ا اإتاح���ة امل���وارد الإلكرتوني���ة م���ن خ���الل 
م�س���تودعات خ���ارج ج���دارن املكتب���ة. وي�س���مل الباح���ث 
العلمي من جوجل Google Scholar  ميتاداتا من ك�سافات 
املجالت، وم�س���تودعات املقالت، وم�س���ادر اأخرى لتقدمي 
الو�س���ول عل���ى نطاق الوي���ب للمنح الدرا�س���ية التي ميكن 

الو�سول اإليها من مكتبة م�ستفيد لالختيار. 
وميكن لتطبيقات الهاتف املحمول اإ�س���افة قيمة لبيانات 
 Mobile  OCLCاملكتبة املبنية على �س���حابة. ويهدف موقع
توجي���ه  (/WorldCat )http://worldcatmobile.orgاإل���ى 

امل�س���تفيدين اإلى اأقرب مكتبة متتل���ك كتابا معينا من خالل 
فح����س بيان���ات مقتني���ات WorldCat، ومواق���ع املكتبات، 
ومواق���ع امل�س���تفيدين. كم���ا اأن تطبي���ق StackMap عبارة 
عن برجمية جديدة لر�س���م خريط���ة الرتفيف، وهي خدمة 
جديدة ت�س���مح للمكتبات اأن تظه���ر خريطة للموقع الفعلي 
للكت���اب داخل ج���دران املكتبة املادية على م���دى من اأرقام 
الطل���ب )ال�س���تدعاء( املُعدة م�س���بقا. وعل���ى عك�س رقائق 
التعري���ف بال���رتددات الال�س���لكي )RFID(، ت�س���مح ه���ذه 
الربجمي���ة بالبحث يف الوقت احلقيق���ي عن كتاب من خالل 
تتبع املوقع، وهذه اخلدمة هي اأقل دينامية ولكنها مع ذلك 

مفيدة.
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وم���ن �رصكة SirsiDynix، يتي���ح تطبيق بوك ماين النقال
mobile app BookMyne مل�س���تفيدي املكتب���ة كل وظائ���ف 

ح�س���اباتهم يف مكتباته���م املحلي���ة، كما ميكنه���م من حتديد 
موق���ع الكتب، وامل���واد ال�س���وتية والفيدي���و، وغريها من 
امل���واد م���ن مكتباته���م املحلي���ة. وهو مت���اح للتطبي���ق على 
اأجه���زة الهوات���ف الذكي���ة )الآيف���ون( واأجه���زة هوات���ف 
اأندروي���د النقال���ة. ويعت���رب تطبي���ق BookMyne 3.0 اأول 
تطبيق���ات الهوات���ف النقالة يف جمال املكتبات. �س���واء كان 
امل�س���تفيد يبح���ث عن ا�س���تئجار اأفالم، اأو ت�س���فح دار بيع 
الكت���ب، اأو جمرد التفكري يف تو�س���يات قائم���ة اأكر الكتب 
مبيع���ًا لال�س���تعارة، فاإن BookMyne ي�س���مح مل�س���تخدمي 
الهوات���ف النقالة م���ن حتديد موقع اأقرب مكتبة م�س���اركة 
با�س���تخدام خارط���ة بنظ���ام حتدي���د املوق���ع )GPS( وعلى 
الف���ور يتم البحث يف الفهر�س متام���ا عما يحتاجونه. ومن 
خ���الل ح�س���اب املكتب���ة، ميكن للم�س���تفيدين اإج���راء حجز 
مبا����رص م���ن اأجهزته���م النقال���ة ف�س���ال عن حتدي���د موعد 

التقاط منا�شب يف وقت لحق. 

Ex Libris من �شركة Voyager Plus نظام
اأطلقت �رصكة Ex Libris خدمة Voyager Plus املبنية على 
ال�س���حابة cloud-based service ملكتبات اأمريكا ال�سمالية 
 Voyager واأوروب���ا. وه���ذه اخلدمة تدم���ج نظام املكتب���ات
املتكامل مع حل���ول Primo Discovery كحل يدار بالكامل. 
وه���ذه اخلدمة امل�ست�س���افة يف ال�س���حابة تخف�س التكاليف 
الكلي���ة لالإمتالك والتخزي���ن وتزود بكل اخلدم���ات الفنية 
والتطبيقي���ة، بالإ�س���افة اإل���ى اأن ي�س���بح موظف���و املكتب���ة 
اأحرارا يف الرتكيز على الأن�سطة الأخرى و خدمة امل�ستفيد 

النهائي.

OCLC خدمة اإدارة الت�شارك العاملية من
توف���ر خدم���ة اإدارة الت�س���ارك العاملي���ة م���ن اأو �س���ي اإل 
 OCLC WorldShare Management Service.س���ي�
بيئ���ة مبنية عل���ى الويب تعم���ل على اإن�س���يابية الفهر�س���ة، 
والتزوي���د، واإدارة الرتخي����س، والإعارة، كم���ا تقدم اأداة 
الكت�س���اف discovery tool م���ن اجلي���ل القادم مل�س���تفيدي 
املكتب���ة )WorldCat Local(. ومتكن هذه اخلدمة املكتبات 
من الت�س���ارك يف البنية الأ�سا�س���ية، وامل�س���ادر، بالإ�سافة 
اإل���ى التع���اون بالط���رق التي حترره���ا من قي���ود الأجهزة 

والربجميات املحلية.

 OCLC OCLC من�شة الت�شارك العاملية من
WorldShare Platform

اأعلن���ت موؤخرا �رصك���ة OCLC عن اإط���الق خدمة جديدة 
حت���ت ا�س���م OCLC WorldShare Platform. وه���ي عب���ارة 
عن هيكلي���ة ويب عاملية مرتابطة تدع���م خدمات وتطبيقات 
اأو �س���ي ال �س���ي على نطاق الويب، وتوفر الو�سول املرن 
املفت���وح اإل���ى بيان���ات املكتب���ة من خ���الل واجه���ة برجمية 

التطبيق���ات )API( وخدم���ات الوي���ب الأخ���رى. وميك���ن 
ل���كل م���ن املكتبات واملربجم���ني وال�رصكاء ا�س���تخدام هذه 
البيان���ات لالبتكار �س���ويا لبناء وت�س���ارك التطبيقات التي 

ت�سهل وتعزز تدفق اأعمال مكتباتهم املحلية.
وت�سهل بيئة الت�س���غيل هذه التعاون وتقا�سم التطبيقات 
ع���رب جمتمع املكتب���ات، بحيث ميكن اجلمع ب���ني تطبيقات 
من اإنتاج OCLC، وتطبيقات من اإنتاج املكتبة، وتطبيقات 
ال�رصكاء. ويتيح ذلك فوائد كل حل منفرد ليكون م�س���رتكًا 

على نطاق وا�سع يف جميع اأنحاء جمتمع املكتبات. 

DuraCloud
�رصك���ة   )http://duraspace.org(  DuraSpace �رصك���ة 
اأمريكي���ة غ���ري ربحي���ة رائ���دة يف توف���ري اأدوات م�س���ادر 
مفتوحة ت�ساعد املكتبات على �س���مان حمتوياتها الرقمية 
ب�س���كل دائم durable وقابلة لال�س���تخدام. وقدمت موؤخرا 
خدمته���ا اجلديدة حتت ا�س���م DuraCloud بهدف ت�س���هيل 
التخزين وبذل املزيد من العمل مع البيانات يف ال�س���حابة. 
وتتي���ح ه���ذه اخلدم���ة احلفاظ عل���ى املحت���وى م���ع فعالية 
التكلفة. وهي اخلدمة الوحيدة التي جتعل من ال�سهل نقل 
ن�س���خ من حمتوى املكتبة اإلى ال�سحابة وتخزينها مع عدة 
مزودي )مقدمي( خدمات �سحابة خمتلفني، يتم الو�سول 
اإليه���م كلهم من خالل واجهة واح���دة موحدة. وهي بذلك 
تق�سي على خطر تخزين املحتوى مع مقدم خدمة �سحابة 
واح���د، مما يتيح �س���هولة نقل ون�س���خ امللفات يف اأي �س���كل 

اأو حجم.
 elastic capacity لعمالءها �سعة مرنة DuraCloud وتقدم
 .pay-as-you go »مرتبط���ة مبفهوم »الدفع كلما تقدم���ت
له���ذا فه���ذه اخلدمة منا�س���بة لالأفراد اأو املكتب���ات متعددة 
الف���روع الت���ي تود ا�س���تخدام بنية حتتية بني املوؤ�س�س���ات 

 .cross-institutional infrastructure

الفهر�س العربي املوحد والإيواء املوؤقت 
للفهار�س

يق���دم الفهر����س العربي املوح���د خدمة »الإي���واء املوؤقت 
للفهار����س« للمكتب���ات الت���ي ل متتلك نظاما حمليا خا�س���ا 
بها وذلك ل�س���بب اأو لآخر مثل �س���غر حجم املكتبة، اأو قلة 
مواردها املالية. ومن خالل هذه اخلدمة، ي�س���مح الفهر�س 
العرب���ي املوح���د له���ذه املكتب���ة اأن ت�س���ع كل ت�س���جيالتها 
داخل الفهر�س العربي، بالإ�س���افة اإلى تقدمي خدماتها من 
البحث وال�س���رتجاع لروادها من خالل���ه. وعند اقتناءها 
لنظام خا�س بها، ميكنها احل�س���ول على كامل ت�سجيالتها 

م�سححة ويف �سيغة مارك. 
ومتك���ن هذه اخلدم���ة املكتبات التي ل متتل���ك اأنظمة اآلية 
من اإن�س���اء فهار�س���ها الآلية، حيث �س���توفر للمفهر�س كل 
الأدوات امل�ساعدة على الفهر�سة حتى يتمكن من الفهر�سة 
بكل حري���ة. ويتطلب لتنفيذ هذه اخلدمة، ح�س���ول املكتبة 
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الفهر����س  ل�س���تعمال  ح�س���اب  عل���ى 
اإل���ى  بالإ�س���افة  املوح���د،  العرب���ي 
مت�س���فح ويب حديث م���ع ربط جهاز 

احلا�سب الآيل ب�سبكة الإنرتنت.

 iCloudخدمة
اأطلقت �رصكة اآبل »APPLE« خدمة 
ه���ذه  وته���دف   .iCloud »اآي كالود« 
 synchronizing اخلدم���ة اإلى مزامن���ة
وتن�س���يق امللف���ات والتطبيق���ات التي 
يخزنه���ا م�س���تخدمو اأجه���زة اآبل اأو 
يتقا�س���مونها ع���رب اأجهزته���م. حتفظ 
هذه اخلدمة وتخزن ما لدى امل�ستفيد 
من ملف���ات �س���وتية ومقاط���ع فيديو 
وتطبيق���ات  وبرجمي���ات  و�س���ور 
ومفكرة وم�ستندات وكتب اإلكرتونية 
ور�س���ائل الربيد الإلك���رتوين وغريها 
م���ن البيان���ات واملعلوم���ات. وت���وؤدي 

خدم���ةiCloud  دورا اأك���رب، فه���ي اإلى جان���ب كونها خدمة 
حلفظ املعلومات وامللفات بعيدا عن جهاز امل�ستفيد فهي يف 
متن���اول يده اأينما وجد وحينما يري���د. وتوفر تلك اخلدمة 
عل���ى امل�س���تفيدين الكثري من م�س���اكل الن�س���خ الإحتياطية 
 iCloud ومزامن���ة امللفات ب���ني الأجهزة. وت�س���مح خدم���ة
للم�س���تفيد مبزامن���ة جمي���ع بياناته ب���ني اأي جهازين مثاًل 
ب���ني الآيف���ون iPhone والأيتون���زiTunes عل���ي احلا�س���ب 

ال�سخ�سي، وبني الآيفون والآيبادiPad وهكذا.
وي�س���تطيع م�س���تخدم iCloudتخزين ما ي�ساء من ملفات 
على »ال�س���حابة« �س���واء برامج م�س���رتاة اأو اأي م�ستندات 
الربي���د  اأر�س���يف  اأو  فيدي���و  ملف���ات �س���ور ومقاط���ع  اأو 
الإلك���رتوين وغريه... كل ه���ذه الأمور يت���م حفظها جمانا 
على »ال�س���حابة«. ومبجرد تخزي���ن اأي معلومة عرب خدمة 
 iCloudفاإنه���ا تك���ون يف متن���اول اأي جهاز م�س���جل با�س���م 
امل�س���تفيد فق���ط من خالل اأجه���زة ابل. فعلى �س���بيل املثال 
ميك���ن تخزين ال�س���ور التي مت التقطاتها بوا�س���طة جهاز 
الآيفون، ولكن مبجرد ت�س���غيل جه���از الآيباد الذي ميتلكه 
نف�س امل�س���تفيد اأي�س���ًا فاإنه باإمكانه م�س���اهدة هذه ال�سور 
يف خليته املوجودة على »ال�س���حابة«. كذلك الأمر بالن�س���بة 
جله���از اآيبود باللم�س Touch iPod. ومثال اآخر: ي�س���تطيع 
امل�س���تفيد مطالعة كتاب اإلكرتوين حمفوظ على »ال�سحابة« 
بوا�س���طة جهاز الآيباد، وبعد ذلك ميكنه موا�سلة القراءة 
م���ن خ���الل جه���از الآيف���ون اخلا����س به اأي�س���ا، و�س���يجد 
تركه���ا يف  الت���ي  ال�س���فحة  نف����س  مفت���وح يف  الكت���اب  اأن 

جهاز الآيباد. 

م�شتقبل ال�شحابة يف املكتبات 
عندم���ا يتعلق الأمر املكتبات، فيمكن تلخي�س الجتاهات 

مل�ستقبل ال�سحابة فيما يلي:
• تكنولوجي���ا 	 تطبيق���ات وخدم���ات  م���ن  املزي���د  انتق���ال 

املعلومات اإلى ال�سحابة
• العتماد على ال�سحابة الهجني )املختلطة(	
• تدعو اأعمال ال�س���حابة لتفعل اأ�سياء كثرية مثل تخفي�س 	

تكاليف الربجميات وموظفي تكنولوجيا املعلومات
• ل يوج���د حت���ى الآن نظام لتكنولوجي���ا املعلومات الذي 	

يتم ا�ست�سافته ب�سكل كامل يف ال�سحابة. 
• انخفا�س تكاليف عتاد تكنولوجيا املعلومات تدريجيا 	

اخلامتة
ل���دى املكتبات الفر�س���ة لتح�س���ني خدماتها وم���ا يرتبط 
بها يف جمتمع املعلومات اليوم. واحلو�س���بة ال�سحابية هي 
ال�سبيل لهذه اخلطوة اإلى امل�ستقبل. ميكن اأن حتقق فوائد 
عدة للمكتبات ومنحها م�س���تقبل خمتلف واأف�سل. وتتمثل 
الروؤية يف ا�س���تخدام احلو�س���بة ال�س���حابية لتوفري موارد 
املكتبة واخلدمات واخلربات يف نقطة احلاجة، �سمن تدفق 
العم���ل والطريقة التي يريدها امل�س���تفيدون ويتفهمنونها. 
وينبغ���ي اأن تك���ون املكتبات خالية م���ن اإدارة التكنولوجيا 
حت���ى تتمكن من الرتكيز على بناء املجموعات، وحت�س���ني 
اخلدم���ات والبتكار. و�س���وف ي�س���جع منوذج احلو�س���بة 
ال�س���حابية املكتبات وم�س���تخدميها على امل�ساركة يف �سبكة 
وجمتمع املكتبات من خالل متكينهم من اإعادة ا�س���تخدام 
املعلوم���ات والتجم���ع ح���ول املعلوم���ات. كما ميكن اأي�س���ا 
اإن�س���اء تواجد قوي، موحد للمكتبات على الإنرتنتواإعطاء 
امل�س���تفيدين بح���ث عل���ى امل�س���توى حمل���ي، واملجموع���ات 

وال�سامل.

* مدير عام �سابق باأكادميية البحث العلمي )القاهرة، م�رص(



74

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g

 اأ.د. ح�شمت قا�شم- كلية الآداب – جامعة القاهرة

توطئة: 
في�س���ان م���ن احلقائق يجت���اح كل من 
ت�س���ول ل���ه نف�س���ه البح���ث يف الإنرتنت، 
ڤانيڤ���ار بو����س،  ع���ن معلوم���ات ح���ول 
ومل ل، وب���ني ڤانيڤار بو����س والإنرتنت 
األفة ون�س���ب، على الرغم م���ن اأنها مل تر 
النور فعال اإل بعد وفاته بعقد ون�س���ف 
العق���د تقريبا. وي�س���ف البع�س ڤانيڤار 
لالإنرتن���ت.  الأك���رب  اجل���د  باأن���ه  بو����س 
وڤانيڤار بو�س �سخ�س���ية ثرية، متعددة 
حي���اة  عا����س  والهتمام���ات،  الأبع���اد 

حافل���ة بالتحديات والإجنازات، وكذلك الإخفاقات، وترك 
ب�ش���مات وا�ش���حة يف خمتل���ف جوان���ب الن�ش���اط العلم���ي 
الت���ي طرقه���ا وعركه���ا، عل���ى م���دى م���ا يزيد على ن�س���ف 
ق���رن، ما ب���ني الخ���رتاع والتاألي���ف والتدري����س، وتقدمي 
امل�س���ورة، واإدارة املوؤ�س�س���ات العلمي���ة. وكان بو�س وراء 
تطور موؤ�ش�ش���ات الن�ش���اط العلمي ومقدرات���ه يف الوليات 
املتح���دة، من���ذ تخرجه وح�س���وله على الدرج���ة اجلامعية 
الأول���ى واملاج�س���تري يف الهند�س���ة يف الع���ام نف�س���ه 1913، 
حت���ى وفاته عام 1974. وجدي���ر بالذكر اأن هذه احلقبة قد 
�سهدت م�س���اركة الوليات املتحدة الأمريكية يف احلربني، 
وما فر�س���ته هذه امل�س���اركة من حتديات، وم���ا حققت من 

اإجنازات. 
وف�س���ال ع���ن اإ�س���هامه يف تطوي���ر مقومات وموؤ�س�س���ات 
الن�شاط العلمي، وتوجيه م�شار البحå العلمي بوجه عام، 

ويف خدم���ة املجه���ود احلرب���ي على وجه 
اخل�سو�س، كان لبو�س اإ�سهامه البارز 
يف تطوير العتاد احلربي، بدءا بو�س���ائل 
تتب���ع الغوا�س���ات، وتطوي���ر اإمكان���ات 
ال���رادار، وانته���اء مب����رصوع مانهات���ن 
 .1945 ع���ام  ذري���ة  قنبل���ة  اأول  ل�س���نع 
كذل���ك كان له اإ�س���هامه اأي�س���ا يف تطوير 
تقنيات املعلومات بدءا باحلا�س���ب الآيل 
التناظري، ونظم ال�س���رتجاع املعتمدة 
عل���ى امليكروفيلم، وط���رح فكرة املفكرة 
Memex التي ت�س���كل اأ�سا�س���ا لالإنرتنت 

والعنكبوتي���ة العاملي���ة، كم���ا كان���ت م�س���در اإله���ام لكث���ري 
م���ن التط���ورات التقني���ة، كالف���اأرة، والن�س���و�س الفائقة، 

والو�سائط الفائقة. 
وحي���اة حافل���ة على هذا النحو جدي���رة باجتذاب اهتمام 
املوؤرخ���ني الذين قدموا اأربعة كتب ترتجم حلياة بو�س من 
زوايا خمتلفة ؛ بدءا بكتاب اأحد تالميذه، عامل الريا�سيات، 
وا�سع اأ�س�س علم التحكم الآيل اأو ما يعرف بال�سيربنطيقا 
Cybernetics، جريوم ويزنر»Jerome Wiesner »1، والعمل 

 James Nyce اجلماع���ي الذي ق���ام بتحريره جيم�س ني����س
وبول كان Paul Kahn، ويركز على اإ�سهام بو�س يف تطوير 
 Colin Burke تقني���ات املعلومات،»2« وكتاب كول���ني بريك
الذي يهتم اأي�س���ا بدور بو�س يف تط���ور تقنيات املعلومات، 
»3« وكت���اب با�س���كال زكاري Pascal Zachary الذي ينظر 
اإلى بو�س بو�س���فه مهند�س القرن الأمريكي.»4« ي�س���اف 

من رواد علم المعلومات: 

وتطور تقنيات المعلومات
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اإلى هذه الكتب الأربعة عدد من املقالت يف معاجم الرتاجم 
الوطنية ال�س���املة، ومعاجم الرتاجم العاملية املتخ�س�سة، 
وكذل���ك املو�س���وعات، بالإ�س���افة اإل���ى كث���ري م���ن مق���الت 
الدوري���ات، و�س���فحات العنكبوتي���ة العاملية. وق���د حاولنا 
جه���د طاقتن���ا تروي����س في�س���ان املعلوم���ات املتدفق حول 
بو����س، والإحاطة مب�س���ارات هذا التدف���ق، لكي نتمكن من 
ا�س���تخال�س ما ميكن اأن يف���ي باأغرا�س هذه العجالة حول 
الرج���ل، واإبراز اإ�س���هاماته واإجنازاته، م���ع الرتكيز على 
دوره يف تنظيم موؤ�ش�ش���ات الن�ش���اط العلم���ي، وتوجيه هذا 
الن�ش���اط لدعم املجهود احلرب���ي، وتطوير العتاد احلربي، 

وتطوير تقنيات املعلومات. 

الن�شاأة والتكوين: 
ول���د ڤانيڤ���ار بو����س يف احل���ادي ع����رص م���ن مار����س عام 
1890، بولي���ة ما�سات�سو�س���ت�س Massachusetts، وت���ويف 
يف وا�س���نطن يف الثام���ن والع�رصين من يوني���و عام 1974. 
وكان يف طفولت���ه معتل ال�س���حة، مالزم���ا للفرا�س لأوقات 
طويل���ة يف بع�س الأحيان. اإل اأن���ه كان قوي العزمية واثقا 
من نف�س���ه. واأمت بو����س تعليمه ما قبل اجلامعي مبدر�س���ة 
ت�سل�س���ي Chelsea الثانوي���ة يف ولية ما�سات�سو�س���ت�س عام 
1909، وكان متفوق���ا يف درا�س���ته، ويب���دي مي���ال خا�س���ا 
للريا�سيات. والتحق يف �سن التا�سعة ع�رصة بكلية تافت�س 
Tufts College، وكان���ت ه���ذه املوؤ�س�س���ة، التي حتولت اإلى 

جامعة تافت�س عام 1954، تكفل للطالب، اإن اأراد، فر�س���ة 
احل�سول على درجة املاج�ستري يف اأربع �سنوات، بالتزامن 
م���ع الدرا�س���ة للح�س���ول على الدرج���ة اجلامعي���ة الأولى، 
وبذلك ح�س���ل بو����س عل���ى البكالوريو�س واملاج�س���تري يف 

الهند�سة عام 1913. 

للماج�س���تري اخت���رب بو����س قدرت���ه عل���ى  ويف درا�س���ته 
الخرتاع، و�س���جل براءة اخرتاع اآلة لالأعمال امل�س���احية، 
اأ�س���ماها متتب���ع املع���امل Profile Tracer. وكان���ت هذه الآلة 
ت�س���به ماكينة ق�س احل�س���ائ�س، وكانت يف اأثن���اء اإندفاعها 
على الأر�س حت�س���ب الرتفاعات، وتر�سم خريطة تقريبية 
ملعامل �سطح املكان. وظن بو�س اأن هذه الآلة ميكن اأن تنجح 
جتاريا، اإل اأنها مل يكتب لها النت�سار. وكان طبيعيا بحكم 
تكوي���ن �سخ�س���يته، اأن يتعل���م بو�س م���ن ف�س���له، اإذ اأدرك 
اأن���ه لكي يكون مهند�س���ا حقيقي���ا، فاإنه بحاج���ة لأن يتعلم 
م���ا هو اأكر م���ن الفيزياء والريا�س���يات ؛ فقد كان بحاجة 
لأن يتعلم كيف يتعامل مع الب�رص ب�س���كل فعال. ويبدو اأن 
بو����س قد وعى الدر����س جيدا، اإذ تقول �س���حيفة نيويورك 
تامي���ز NewYork Times يف رثائ���ه: » كان ل ي�س���ق له غبار 
يف الق���درة على اللتفاف حول املعوقات، �س���واء كانت هذه 
املعوقات تقنية اأو �سيا�سية، اأو مرتبطة بعناد قادة اجلي�س 

اأو رجال الأ�سطول«. 
خا�س بو�س اأول جتربة عمل، مل تدم طويال، بعد التخرج 
مبا����رصة، يف �رصكة جرال الكرتي���ك General Electric، اإذ 
كان يقوم باختبار �س���المة الأجهزة الكهربائية. و�رصعان 
ما مت ال�س���تغناء عنه ورفاقه، بعد حريق �س���ب يف م�سنعه. 
والتحق بو�س بعد ذلك بالعمل مدر�سا للريا�سيات، يف كلية 
تافت�س عام 1914، ثم ح�سل على منحة للدكتوراه بجامعة 
كالرك، حت���ت اإ����رصاف اآرث���ر جوردون وب�س���رت »1863-

1923«، موؤ�س�س اجلمعية الفيزيائية الأمريكية، الذي اأراد 
لبو�س اأن يدر�س ال�س���وتيات، وهو مو�س���وع مل ي�س���ادف 
ه���وى لدى بو�س، ال���ذي قرر التنازل ع���ن املنحة. والتحق 
بو�س بعد ذلك بربنامج الدكتوراه مبعهد ما�سات�سو�س���ت�س 
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للتقني���ة MIT، وح�س���ل عل���ى الدكت���وراه يف الهند�س���ة عام 
1917، يف اأق���ل من عام، من كل من معهد ما�سات�سو�س���ت�س 

وجامعة هارفارد. 

موؤلفات بو�س: 
ب���داأ ڤانيڤار بو����س التاألي���ف بكتاب درا�س���ي متهيدي يف 
الهند�س���ة الكهربائية، بال�س���رتاك مع اأحد اأ�س���اتذته، عام 
1922.»5« ويف ع���ام 1929 ا�س���رتك م���ع نورب���رت وي���ر، 
الطفل العبقري، الذي اأمت تعليمه اجلامعي يف الريا�س���يات 
يف �سن الرابعة ع�رصة، وكان له �ساأنه يف تطوير احلا�سبات 
الرقمي���ة، كت���اب » حتلي���ل الدائ���رة الت�س���غيلية«.»6« ث���م 
انف���رد بو����س بعد ذل���ك، بتاأليف خم�س���ة كت���ب، كان اأولها 
تقري���ر طلبه الرئي�س فرانكل���ني روزفلت، وقدم عام 1945 
للرئي����ص ه���اري تروم���ان، بعن���وان » الن�ش���اط العلم���ي ؛ 
التخ���وم الالنهائي���ة«.»7« ويف العام التايل 1946، اأ�س���در 
كتاب »الآف���اق الالنهائية«،»8« حول احتم���ال الإفادة من 
الن�ش���اط العلمي يف خمتلف املجالت. ويف عام 1949 ناق�س 
بو�ص الدور ال�شيا�ش���ي للن�ش���اط العلم���ي، يف كتاب بعنوان 
»اجليو����س احلديث���ة والرج���ال الأح���رار، مناق�س���ة ل���دور 
الن�ش���اط العلم���ي يف املحافظة عل���ى الدميقراطية«.»9« ويف 
الع���ام 1967 اأ�س���در كتاب »العل���م وحده ل يكف���ي«.»10« 
م���ن  »�س���ذرات  كت���اب  اأ�س���در   ،1970 ع���ام  واأخ���ريا ويف 
العملي���ات«.»11« اإل اأن اأي���ا م���ن ه���ذه الكت���ب مل يح���دث 
ال�س���دى الذي اأحدثته مقالة بو�س ال�سهرية، التي ن�رصت 
يف �س���هرية الأطل�س���ي، بعنوان »كما ميكن اأن نفكر« ؛»12« 
اإذ اأودع بو����س ه���ذه املقالة، الكثري م���ن اأفكاره، حول دور 
الن�شاط العلمي يف ال�شلم واحلرب، واأ�ش�ص تنظيم الن�شاط 
العلم���ي، ف�س���ال عن و�س���فه لنظ���ام ا�س���رتجاع املعلومات 

 .Memex الذي اقرتحه با�سم املفكرة

حياة بو�س املهنية: 
عا�س بو�س حياة علمية مهنية مت�س���عبة متعددة الأبعاد، 

حافلة بالن�ش���اط والإجنازات والإخفاقات اأي�ش���ا ؛ بداأت، 
كما اأ�رصنا باخرتاع متتب���ع املعامل عام 1913، ثم التحاقه 
بالعمل يف العام نف�س���ه ب�رصكة جرال اإلكرتيك، ثم تدري�س 
الريا�س���يات باجلامع���ة الت���ي تخ���رج فيه���ا. وعم���ل بو�س 
 Brooklyn اأي�س���ا يف حو�س بروكلني لبناء �سفن الأ�سطول
Navy Yard ع���ام 1915. وبع���د ح�س���وله عل���ى الدكت���وراه 

عام 1917 عمل اأ�س���تاًذا م�س���اركا، ثم اأ�س���تاًذا للريا�سيات 
مبعهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية MIT، ملدة خم�سة وع�رصين 
عام���ا. ويف ع���ام 1932 ع���ني نائب���ا لرئي����س املعه���د وعميدا 
لكلي���ة الهند�ش���ة. وكان ارتب���اط بو����ص بهذا املعه���د نقطة 
انط���الق له فيما مار�س بعد ذلك من اأن�س���طة وما حقق من 
اإجنازات، وما اأ�ش���هم به يف توجيه م�ش���ار الن�شاط العلمي 
يف الولي���ات املتح���دة.»13-15« وم���ن املمك���ن ت�س���نيف 
اإ�س���هامات بو�س واإجنازاته يف ثالث فئ���ات ؛ الأولى تاأكيد 
الطابع املوؤ�ش�ش���اتي للن�ش���اط العلمي، والثانية اإ�شهامه يف 
تطوير العتاد احلربي، والثالثة اإ�سهامه يف تطوير تقنيات 

املعلومات. 

بو�س وموؤ�ش�شات الن�شاط العلمي: 
 National للعل���وم  الوطني���ة  الأكادميي���ة  كان���ت  رمب���ا 
يف   ،1863 ع���ام  ن�س���اأت  الت���ي   ،Academy of Sciences

غ�س���ون احل���رب الأهلي���ة الأمريكي���ة »1861-1865« هي 
اأق���دم موؤ�ش�ش���ة غ���ر جامعي���ة، تهت���م بالن�ش���اط العلمي يف 
الولي���ات املتحدة الأمريكي���ة، ثم تلتها بعد ذلك موؤ�س�س���ة 
كارنيج���ي للعلوم Carnegie Institution for Science، التي 
 Carnegie ت�س���مى اأي�س���ًا موؤ�س�س���ة كارنيج���ي بوا�س���نطن
 .1902 ع���ام  اأن�س���ئت  الت���ي   ،Institution of Washington

والأكادميية الوطنية للعلوم فرع من الأكادمييات الوطنية 
التي ت�س���م اأي�س���ا الأكادميي���ة الوطنية للهند�س���ة، ومعهد 
الط���ب، واملجل����س الوطني للبحوث. وقد ن�س���اأ هذا الأخري 
ع���ام 1916، على اأيدي جمموعة م���ن العلماء، بهدف تقدمي 
لتطوير  الالزم���ة  البت���كارات 
العتاد احلربي. وكان ڤانيڤار 
بو����س من املبادري���ن بالتعامل 
مع هذا املجل�س، اإذ قدم يف عام 
1917 فكرة جهاز للك�سف عن 
 1939 ع���ام  ويف  الغوا�س���ات. 
ع���ني بو����س رئي�س���ًا ملوؤ�س�س���ة 
لي�س���بح  للعل���وم،  كارنيج���ي 
توجي���ه  عل���ى  ق���ادرا  بذل���ك 
للولي���ات  العلمي���ة  ال�سيا�س���ة 
وذل���ك  الأمريكي���ة،  املتح���دة 
بتقدمي امل�سورة على نحو غري 
ر�س���مي لالأجه���زة احلكومي���ة 
فيما يتعلق بالن�ش���اط العلمي. 
م���ع  �رصع���ان  بو����س  اأن  اإل 
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دخل يف �س���دام مع القائم���ني على هذه املوؤ�س�س���ة، اإذ اأراد 
له���ا الرتكيز على العلوم الطبيعي���ة، لأنه مل يكن يرى قيمة 
لالإن�س���انيات والعل���وم الجتماعية، وب���داأ بتجريد برنامج 
كارنيج���ي لدرا�س���ة الآثار م���ن مقومات���ه، وخف�س متويل 
برنام���ج “اإيزي�س ISIS”، تلك الدوري���ة التي تهتم بتاريخ 
العلوم والتقنية وما لهما من تاأثري يف الثقافة. ويقول بو�س 
متهكما » لدي قدر كبري من التحفظ على هذه الدرا�س���ات، 
اإذ يخ���رج �س���خ�س ما، ويجري مقاب���الت مع جمموعة من 
الب�رص، ويقراأ الكثري، ويوؤلف كتابا يو�س���ع على الأرفف، 
ل يطلع عليه اأحد على الإطالق«. وينطوي هذا الراأي على 
ق���در كبري من التحامل ورمبا جمافاة احلقيقة، اإذ ل ميكن 
لأي اإن�سان اإنكار دور الإن�سانيات والعلوم الجتماعية، يف 
ال�سلم واحلرب على ال�سواء. ول ي�سفع لبو�س هنا حر�سه 
عل���ى توجيه الن�ش���اط العلمي لدعم املجه���ود احلربي، لأن 
احلرب لي�س���ت عتادا فقط، واإمنا ب�رص اأي�سا يطورون هذا 

العتاد وي�ستخدمونه. 
ويف اأغ�س���ط�س عام 1938 عني بو�س باللجنة ال�ست�سارية 
 National Advisory Committee الوطنية لعلوم الط���ريان
for Aeronautics »NACA«، التي تكونت يف مار�س 1915، 

كجه���از احت���ادي لرعاية البحوث يف عل���وم الطريان. وظل 
بو����س مرتبطا به���ذه اللجنة حتى ع���ام 1948. وكان بو�س 
مقتنعا باأهمية التعاون بني املهند�سني املدنيني واملهند�سني 
الع�س���كريني، واق���رتح اإن�س���اء جه���از توجيه���ي احتادي، 
 National Defense س���مي اللجنة الوطنية لبحوث الدف���اع�
Research Committee »NDRC«. وبع���د ع���دة حم���اولت 

غ���ري موفق���ة م���ع الكوجنر�س، ا�س���تطاع بو����س بطريقته، 
احل�س���ول عل���ى موافقة الرئي����س فرانكل���ني روزفلت على 
ت�س���كيل هذه اللجنة، يف الث���اين ع�رص من يونيو عام 1940، 

 Council of لتك���ون حت���ت مظلة جمل����س الدف���اع الوطن���ي
National Defense. وكان بو����س يدير هذه اللجنة، يعاونه 

يف ذلك �سبعة من كبار العلماء. ويف عام 1941 اأن�سئ مركز 
 Office of Scientific Research البحوث العلمية والتطوير
and Development »OSRD«، ليح���ل حم���ل ه���ذه اللجن���ة، 

التي اأ�س���بحت جم���رد هيئ���ة ا�ست�س���ارية، اإل���ى اأن توقف 
ن�ساطها متاما عام 1947. 

وكان بو�س على راأ�س مركز البحوث العلمية والتطوير، 
الذي كان يعتمد على م�س���در متويل اأك���ر قوة مما توافر 
للجنة الوطنية لبحوث الدفاع. ومل يكن ن�ش���اط هذا املركز 
يقت�رص على تطوير العتاد احلربي، واإمنا كان يهتم اأي�سا 
بالبحوث الطبية. ووا�س���ل هذا املركز ن�ساطه طوال فرتة 
احل���رب العاملي���ة الثانية، ومل يعمر طويال بعد اأن و�س���عت 
احل���رب اأوزاره���ا ؛ ففي عام���ي 1946 و1947 تراجع عدد 
العامل���ني باملركز اإلى اأدنى ح���د، وظل كذلك اإلى اأن انتهي 
م���ن اإجن���از الأعم���ال املتبقية م���ن فرتة احل���رب. وبتوقف 
ن�شاط مركز البحوث العلمية والتطوير، بداأت اآمال بو�ص 
ورفاق���ه تتجه نحو جهاز حكوم���ي بديل للبحث والتطوير 
وق���ت ال�س���لم. وكان ه���ذا اجلهاز ه���و املوؤ�س�س���ة الوطنية 
للعل���وم National Science Foundation »NSF«. فق���د كان 
بو�س على قناعة باأن البحوث العلمية الأ�سا�س ل غنى عنها 
يف خدم���ة الأهداف الع�س���كرية والهتمامات التجارية على 
ال�س���واء، وميكن للتف���وق العلمي والتقن���ي اأن يكون عامل 
ردع لأي موقف معاد يف امل�س���تقبل. ويف تقريره الذي كتبه 
بناء على طلب الرئي����س فرانكلني روزفلت، وقدم للرئي�س 
هاري ترومان،»7« يقول بو�س اإن »البحوث الأ�س���ا�س هي 
حمدد اإيقاع التق���دم التقني«. ويف مقالته ال�س���هرية،»12« 
يقول بو�س » مل تكن هذه حرب العلماء، واإمنا كانت حرب 
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�س���ارك فيها اجلميع، اإذ تنا�سى العلماء �رصاعاتهم املهنية 
القدمية، يف �سبيل حتقيق الهدف امل�سرتك، وتعاونوا بقوة، 
وتعلموا الكثري«. وحتققت طموحات بو�س ورفاقه باإقرار 
الكوجنر����س قان���ون اإن�س���اء املوؤ�س�س���ة الوطني���ة للعل���وم، 

وت�سديق الرئي�س هاري ترومان عليه عام 1950. 
وم���ن اجلدير باملالحظة اأنه مل يرد يف �س���ياق احلديث عن 
بو�س ذكر لبع�س املوؤ�س�س���ات العلمية الأمريكية، من بينها 
على �سبيل املثال الإدارة الوطنية لعلوم الطريان والف�ساء 
 National Aeronautics and Space Administration

NASA«« الت���ي وق���ع الرئي����س دواي���ت اأيزنه���اور قان���ون 

اإن�س���ائها يف التا�س���ع والع�رصي���ن م���ن يولي���و ع���ام 1958، 
وبداأت متار�س ن�ساطها يف اأول اأكتوبر 1958، بعد اأو ورثت 
اللجن���ة الوطنية لعلوم الط���ريان »NACA«، التي كانت قد 
بل���غ عمره���ا وقتئذ ثماني���ة واأربعني عاما. وكان���ت الإدارة 
الوطني���ة لعلوم الطريان والف�س���اء ه���ي اجلهاز احلكومي 
الأمريكي امل�س���وؤول عن الربنامج الوطني املدين للف�س���اء. 
ورمبا كان اهتمامها باجلوانب املدنية لغزو الف�س���اء �سببا 

يف عدم اهتمام بو�س بها. 

بو�س وتطوير العتاد احلربي: 
مبجرد اأن اأعلنت الوليات املتحدة دخول احلرب العاملية 
الأول���ى ع���ام 1917، التحق بو����س، كما اأ�رصن���ا، بالعمل يف 
املجل�س الوطني للبحوث، وقام بتطوير و�س���يلة لكت�ساف 
املج���ال  يف  ال�س���طراب  قيا����س  طري���ق  ع���ن  الغوا�س���ات 

املغناطي�س���ي لالأر�س. وحقق ابتكار بو����س بع�س النجاح، 
عندم���ا كان ي�س���تخدم يف ال�س���فن اخل�س���بية، ل يف ال�س���فن 
املعدني���ة كاملدم���رات. ويق���ال اإن رجال الأ�س���طول تعمدوا 
اإ�س���اءة ا�س���تخدام هذا البتكار ليثبتوا ف�س���له. وهناك من 
يف�رص هذا املوقف ال�سلبي، باأن رجال الأ�سطول مل يكونوا 
ي���رون يف بو�س �س���وى الرغب���ة يف النفراد واخل���روج على 
اجلماعة. ومل تتح لبو�س فر�س���ة موا�سلة تطوير ابتكاره. 
وهن���ا اأدرك بو����س اأن���ه لكي يك���ون مهند�س���ا ناجح���ا فاإنه 
ينبغي اأن يكون �سيا�س���يا حمنكا. وقد اأحدث موقف رجال 

الأ�سطول يف نف�س بو�س جرحا مل يندمل. 
ومل تكن الوليات املتحدة الأمريكية م�س���تعدة للم�ساركة 
يف احل���رب العاملي���ة الثانية؛ فقد كان الإنف���اق على البحوث 
الع�س���كرية حم���دوًدا، وكان���ت البح���وث الع�س���كرية حكرا 
عل���ى الع�س���كريني فق���ط. وغالبا م���ا كانت البح���وث تتكرر 
اإل���ى  ينظ���رون  الع�س���كريون  وكان  املختلف���ة.  الأف���رع  يف 
املهند�س���ني املدني���ني بو�س���فهم جم���رد مندوب���ي مبيعات. 
وكان من اأ�س���عب حتديات بو�س واأكرب جناحاته، اكت�ساب 
ثقة القوات امل�سلحة، اإذ مل يكن الع�سكريون يثقون يف قدرة 
املدني���ني على اللتزام بال�س���وابط التنظيمية ومقت�س���يات 
ال�رصي���ة، وتق���دمي حل���ول عملي���ة للم�س���كالت. وكان بو�س 
دائم���ا ما ي���ردد: » اإننا اإذا كنا قد قدمنا اإ�س���هاما يذكر على 
الإطالق للمجهود احلربي، فاإنه ميكن اأن يكون اأننا جعلنا 

اجلي�س والأ�سطول يتبادلن املعلومات«. 
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ويف اأغ�س���ط�س ع���ام 1940 بداأت اللجن���ة الوطنية لبحوث 
الدف���اع NDRC، الت���ي كان بو����س يراأ�س���ها، العم���ل عل���ى 
تطوير ما ي�س���مى �س���مام القرتاب Proximity Fuse، وهو 
�س���مام يو�س���ع يف داخل غالف ذخ���رية املدفعي���ة، لينفجر 
مبجرد القرتاب من الهدف. وكان هذا ال�س���مام جمموعة 
رادار م�س���حوبة بالبطاري���ات التي متده���ا بالطاقة. وعلى 
عك�س الرادار العادي كان �س���مام القرتاب ي�سدر اإ�سارة 
مت�س���لة ب���دل من النب�س���ات املتقطع���ة. ويف اأغ�س���ط�س عام 
1942 اأجريت جتربة حية من ال�سفينة كليفالند، اأمكن فيها 

اإ�شقاط ثالث طائرات بال طيار. 
اقت����رص  الق���رتاب،  �س���مام  عل���ى �رصي���ة  وللمحافظ���ة 
ال�س���ماح على ا�س���تخدامه يف املاء يف البداي���ة، حتى ل ميكن 
لبقاي���ا الإط���الق الوق���وع يف اأيدي الأع���داء. اإل اأن���ه يف عام 
1943 ح�س���ل اجلي����س عل���ى اإذن با�س���تخدام هذا ال�س���الح 
عل���ى الأر����س، واأثب���ت فعاليت���ه عل���ى وجه اخل�س���و�س يف 
الت�س���دي للط���ريان الأملاين الذي كان يهاج���م اإجنلرتا عام 
1944. ث���م مت تطوير �س���كل من هذا ال�س���مام لال�س���تخدام 
يف مدافع الهاوزر �س���د الأهداف الأر�س���ية. والتقي بو�س 
بروؤ�س���اء الأركان يف اأكتوب���ر 1944، لإقناعهم با�س���تخدام 
ه���ذا ال�س���الح بحجة اأنه لي�س با�س���تطاعة الأمل���ان حماكاته 
قبل نهاية احلرب. ومتت املوافقة على ا�ستخدامه بدءا من 
25 دي�س���مرب 1944، وكانت اآث���اره مدمرة للعدو. ويف نهاية 
ع���ام 1944 كان معدل الإنتاج اليومي من �س���مام القرتاب 
40000 وح���دة. وكتب اأحد املوؤرخني يقول »اإذا نظرنا اإلى 
برنامج �س���مام القرتاب ككل، يتب���ني اأن كم اجلهد ومدى 
تعق���ده، يرقى ب���ه اإلى مرتبة اأهم ثالث���ة اأو اأربعة اإجنازات 

غري عادية، حتققت يف اأثناء احلرب«. 
لقد �س���جلت القنابل الطائ���رة الأملانية ڤي-V-1 1 تفوقا 
ملحوظ���ا عل���ى ال�س���واريخ املوجه���ة التي ق���ام بتطويرها 
مرك���ز البح���وث العلمي���ة والتطوي���ر»OSRD« ال���ذي كان 
يراأ�س���ه بو�س. وعلى الرغم من جناح هذا املركز يف تطوير 
�س���واريخ غري موجهة، فاإنه مل يكن لديه ما يقارن بالقنبلة 
الطائ���رة الأملاني���ة ڤ���ي-1 اأو ڤ���ي-2، اأو القنبل���ة املوجهة 
من اجل���و اإل���ى ال�س���فن هن�س���ل Henchel 293 293. وعلى 
الرغ���م من اأن الولي���ات املتحدة قد �س���ايرت كال من اأملانيا 
والياب���ان يف عدة جمالت، ف���اإن القذائف املنطلقة من اجلو 
اإلى الأهداف البحرية والأر�سية، ظلت حكرا على اأملانيا. 

ومل يك���ن بو�س مقتنعا بجدوى ال�س���واريخ بعيدة املدى، 
ومل يفكر يوما يف التما�س م�سورة الدكتور روبرت جودارد 
»5 اأكتوب���ر عام 1882 - 10 اأغ�س���ط�س عام 1945« اأ�س���تاذ 
الفيزياء الأمريكي، املخرتع الذي يرجع اإليه ف�سل ت�سميم 
وبناء اأول �س���اروخ يعمل بالوقود ال�سائل يف العامل. وكان 
ينظ���ر اإليه بو�س���فه رائد �س���ناعة ال�س���واريخ يف الوليات 
املتح���دة، بينما كان يراه كثري م���ن معا�رصيه جمرد دعي. 
ويب���دو اأن بو����س كان واحدا من ه���وؤلء، اإذ يقول » ل اأفهم 

كيف لعامل اأو مهند�س جاد اأن يتالعب بال�سواريخ«. اإل اأنه 
ا�س���طر يف مايو عام 1944 لل�سفر اإلى لندن ليحذر اجلرال 
دواي���ت اأيزنهاور »4 اأكتوبر عام 1890-28 مار�س 1969« 
ال���ذي كان وقتئذ قائ���د قوات احللفاء يف اأوروبا، واأ�س���بح 
رئي�س���ا للوليات املتح���دة من عام 1953 حت���ى عام 1961، 
ليحذره من خماطر القنابل الأملانية الطائرة، ومل ي�س���تطع 
�س���وى التو�سية ب�رصب مواقع اإطالق هذه القنابل. وكان 
بو�س دائم ال�س���ك يف ال�س���واريخ والقذائ���ف بعيدة املدى، 
وكت���ب يف كت���اب »جيو�س حديث���ة ورجال اأح���رار« »9« اأن 
ال�س���واريخ البال�س���تية عاب���رة القارات ل ميك���ن اأن تكون 
جمدي���ة تقنيا، ومل���دى طويل يف امل�س���تقبل... اإن قدر لها اأن 

ترى النور. 
ويف مقابل اإعرا�س���ه عن ال�س���واريخ عاب���رة القارات، مل 
يدخر بو�س و�سعا يف اإقناع حكومة الوليات املتحدة بتنفيذ 
برنام���ج �رصي���ع لإنتاج قنبل���ة ذرية، فيما ع���رف مب�رصوع 
مانهات���ن Manhattan Project ؛ فف���ي التا�س���ع ع����رص م���ن 
اأكتوبر عام 1941 التقى بو�س بالرئي�س فرانكلني روزفلت 
ونائبه هري وال�س »7 اأكتوبر عام 1888-18 نوفمرب عام 
1965« ملناق�س���ة امل����رصوع، وقدم ما يثب���ت اإمكانية التنفيذ 
على �س���وء التجارب الربيطانية، واأقن���ع الرئي�س روزفلت 
باأن يكون امل�رصوع م�س���ئولية اجلي�س ل الأ�س���طول، نظرا 
خلربة بو�س ال�سلبية يف التعامل مع الأ�سطول. وعلى الرغم 
م���ن اأنه اقرتح يف لقاء روزفلت التعاون مع بريطانيا، وبداأ 
اإجراء ات�س���الت لتحقيق ذلك، اإل اأن بو�س بالت�س���اور مع 
بع�س املحيطني به، تراجع لأنه راأى اأن امل�رصوع امل�سرتك 
ميكن اأن يكون عر�س���ة ملخاط���ر اأمنية، كما ميك���ن لإدارته 
اأن تك���ون اأك���ر تعق���دا. وكان روزفلت، بناء على تو�س���ية 
اإحدى جلان ال�سيا�س���ة الع�سكرية، قد ارتاأى اأن يقت�رص ما 
يقدم للربيطانيني م���ن معلومات، على التقنيات التي كانوا 

�سالعني فيها، واأل ميتد اإلى تقنيات ما بعد احلرب. 
ويف زي���ارة للن���دن يف يولي���و ع���ام 1943، لالط���الع عل���ى 
التطورات الربيطانية يف تقنيات الهجوم على الغوا�س���ات، 
التق���ى بو�س ومرافقوه بال�س���ري ون�س���تون ت�رص�س���ل »30 
نوفم���رب ع���ام 1874- 24 يناي���ر ع���ام 1965« رئي�س وزراء 
بريطاني���ا وقتئذ، الذي األح على ا�س���تئناف التعاون، بينما 
دافع بو�س عن ال�سيا�س���ة التي كان مقتنعا بها وقتئذ، ومل 
يك���ن يعل���م اأن روزفلت ق���د اتفق فعال م���ع الربيطانيني، اإذ 
كانت اتفاقية كويبك Quebic Agreement قد دعت اإلى دمج 
امل�رصوعني الذريني، الأمريكي والربيطاين، وت�سكيل جلنة 

م�سرتكة، وكان بو�س من بني ممثلي اجلانب الأمريكي. 
ويف مايو 1945 اأ�سبح بو�س ع�سوا يف اللجنة املوؤقتة التي 
�س���كلت لتق���دمي امل�س���ورة للرئي�س اجلديد ه���اري ترومان، 
حول الأ�س���لحة النووية. ون�س���حت هذه اللجنة با�ستخدام 
القنبلة الذرية �سد هدف �سناعي يف اليابان، باأق�سى �رصعة 
ممكن���ة، وبدون حتذي���ر. وكان بو�س من بني م���ن هللوا ملا 
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يف  لهريو�س���يما 
ال�س���اد�س م���ن اأغ�س���ط�س 

عام 1945، وجنازاكي يف التا�سع من ال�سهر 
 Collierنف�س���ه. ومل ل، وق���د قال���ت جملة كولي���ري

Magazine ع���ن بو�س » اإن���ه الرجل الذي ميكن 

اأن يك�سب احلرب اأو يخ�رصها«.

بو�س وتطوير تقنيات املعلومات: 
ب���داأ بو����س يف ع���ام 1927 ت�س���نيع اأول حا�س���ب تناظري 
Analog Computer، وانتهي من ت�سنيعه عام 1931 با�سم 

حمل���ل روكفل���ر التفا�س���لي. فق���د كان بو�س يعم���ل وقتئذ 
عل���ى تطوي���ر هوائ���ي لل���رادار، وح�س���اب ج���داول اإطالق 
قذائ���ف املدفعي���ة. وكان���ت هذه املهم���ة تتطلب ريا�س���يات 
معقدة وتكرارية، وكان باإمكان حملل روكفلر التفا�س���لي 
حل املعادلت التفا�س���لية املكونة م���ن ثمانية ع�رص متغريا 

م�ستقال. 
ويف ع���ام 1940 التق���ى عامل الريا�س���يات نوربرت وير، 
وه���و اأحد تالميذ بو�س، التق���ي بهذا الأخري، واقرتح عليه 
تطوير حا�س���ب رقم���يdigital computer. اإل اأن بو�س بدا 
غري متحم�س للفكرة، لأن تنفيذها كان من �س���اأنه اأن يدخل 
حا�س���به التناظري يف ذمة التاريخ. ورف�س بو�س اأن يوفر 
املرك���ز الوطني لبحوث الدفاع، الذي كان يديره، التمويل 
ال���الزم له���ذا امل����رصوع، بحج���ة اأن مث���ل هذا احلا�س���ب ل 
ميكن اأن يكتم���ل قبل نهاية احلرب العاملي���ة الثانية. وعلى 
غ���ري هوى بو�س، وف���ر اجلي�س الأمريك���ي التمويل الالزم 
لت�س���نيع ه���ذا احلا�س���ب، ومت اإنت���اج اأول حا�س���ب رقم���ي 

متعدد الأغرا�س، با�سم اإنياك ENIAC عام 1950. 
وباهتمامه بالكثري من التخ�س�س���ات العلمية واملجالت 
املهنية، تكون لدى بو�س ر�سيد �سخم من املعلومات، دفعه 
للتفكري يف و�س���يلة ت�س���اعد يف التعامل مع ث���روة املعلومات 
ه���ذه. وكان امليكروفيل���م يف ثالثيني���ات الق���رن الع�رصي���ن 
قد م�س���ى على ظه���وره حوايل قرن كامل، وكان يوا�س���ل 
اكت�س���اب املزي���د من النت�س���ار، كو�س���يلة لخت���زان اأوعية 
املعلومات، وخ�شو�ش���ا يف اأو�شاط اخت�شا�شيي املكتبات. 
وكان بو����س بحما�س���ه للت�س���وير ال�س���وئي مهتم���ا بهذه 
التقنية املزدهرة، وقام بتطوير جهاز لختزان امليكروفيلم 

اأ�سماه  وا�س���رتجاعه، 
 Rapid الالق���ط ال�رصيع
Selector. وكان هذا اجلهاز 

ال���ذي يتك���ون من مكت���ب مزود 
ب�سا�س���ات قراءة، ولوح���ة مفاتيح، 
واأزرار ورافعات لاللتقاط، وم�ش���تودع 
للميكروفيل���م، ق���ادًرا على اخت���زان كميات 
�سخمة من املعلومات. وقدم بو�س منوذجا من 
هذا اجله���از ملكتب التحقيقات الف���درايل FBI، كان 
باإمكانه مراجعة 1000 ب�س���مة لالأ�سابع يف الدقيقة. اإل 

اأن هذا النموذج مل يحظ بالقبول. 
ويف الفرتة من ع���ام 1938حتى عام 1940 اأ�رصف بو�س، 
MIT، عل���ى ت�س���نيع  يف معه���د ما�سات�سو�س���ت�س للتقني���ة 
اأربع���ة اأجهزة من هذا النوع. وعل���ى الرغم من اأنها كانت 
متث���ل حماول���ة مبك���رة لت�س���ميم جه���از معالج �سخ�س���ي 
للمعلومات، فاإنها مل تكن بامل�س���توى التقني املتطور الذي 

يكفل لها النت�سار. 
ويف مقالت���ه ال�س���هرية الت���ي ن�رصت ع���ام 1945، بعنوان 
» كم���ا ميك���ن اأن نفكر«، ي�س���ف بو�س اآلة نظرية ت�س���مى » 
املفكرة Memex«. وكما هو وا�س���ح، فاإن هذه الآلة امتداد 
وتطوي���ر جله���ود بو����س يف الالق���ط ال�رصي���ع املعتمد على 
امليكروفيلم ؛ فهذه املفكرة و�سيلة لالختزان وال�سرتجاع 
با�ستخدام امليكروفيلم. ويف هذه املقالة تكهن بو�س بظهور 
اأ�س���كال جدي���دة م���ن املو�س���وعات املعتمدة عل���ى الروابط 
اخلا�س���ة بتداعي املعاين.»13« وكان���ت فكرة املفكرة، كما 
�س���ورها بو�س، تق���وم على اأ�س���ا�س اأن الذاك���رة الب�رصية 
تعم���ل بطريق���ة ترابطي���ة تت�س���ل بتداع���ي املع���اين، بحيث 
ميكن الو�س���ول اإلى املعلومات بتتبع �سل�سلة من الروابط 

وامل�سارات الذهنية. 
ويرى البع�س يف هذه »املفكرة« اأ�س���ا�س كثري من تقنيات 
املعلوم���ات املعا����رصة، كالن����رص الإلك���رتوين، والإنرتنت، 
والعنكبوتي���ة العاملي���ة، والن�س���و�س الفائقة، والو�س���ائط 
الفائق���ة، والإح���الت الفوري���ة. فبع���د ن����رص مقال���ة بو����س 
 Douglas ال�سهرية بقليل، اطلع عليها دوجال�س اجنلربات
Engelbrat، وب���روؤى بو����س يف ذهنه، ����رصع يف العمل الذي 

اأف�س���ى اإلى اخرتاع الفاأرة Mouse، كذلك �س���ك تد نل�سون 
 ،hypertext م�س���طلحي الن�س���و�س الفائق���ة Ted Nelson

والو�سائط الفائقة hypermedia متاأثرا باأفكار بو�س.»14« 
ومل تك���ن مقال���ة بو����س ال�س���هرية تقت����رص على و�س���ف 
»املفكرة«، اإذ كان الهدف من هذه املقالة، التي �رصع بو�س 
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يف كتاب���ة م�س���وداتها ومراجعته���ا ع���ام 1938، احلث على 
التفكر يف ق�ش���ايا الن�شاط العلمي يف فرتة ما بعد احلرب، 
واإب���راز احتمالت تطبيق العلم يف جمال مل يكن يحظى مبا 
ي�س���تحق من اهتمام، وهو جمال دعم التفكري الب�رصي من 
خالل الأمتتة automation اأي ا�س���تخدام التقنيات احلديثة 

يف اختزان املعلومات وا�سرتجاعها. 
وف�س���ال عن »املفكرة« ت�ستمل مقالة بو�س ال�سهرية على 
و�س���ف لتقني���ات ن���ادرا ما ي�س���ار اإليه���ا الآن، مثل كامريا 
العمالق���ة Cyclops camera، الت���ي تو�س���ع عل���ى اجلبه���ة 
لتلتقط �س���ورا لكل ما نراه ونود ت�س���جيله. كذلك ي�س���ف 
بو�س ما ي�س���ميه بالآلة املفكرة، وهي اآلة حا�سبة ريا�سية، 
Vocoder الت���ي حت���ول احلدي���ث  اآل���ة الفوك���ودر  وكذل���ك 

امل�سموع اإلى ن�س مكتوب. 
وكان م���ن الطبيع���ي ملقال���ة به���ذا ال���راء، وه���ذه الروة 
م���ن الأف���كار املبتك���رة، اأن تث���ري ق���درا م���ن اجل���دل. وقد 
ان�س���ب جل هذا اجلدل على عالقة جه���از الالقط ال�رصيع 
واإميانوي���ل  �س���و  رال���ف  م���ن  كل  بجه���ود  للميكروفيل���م 
جولدب���رج، وعاجل���ه ماي���كل باكالن���د بقدر ل باأ����س به من 
التف�س���يل؛ »17،16« ورالف �سو Ralph Shaw من الرعيل 
الأول لأ�س���اتذة املكتبات يف الوليات املتحدة، وكان مديًرا 
ملكتب���ات وزارة الزراع���ة، وق���د ابتك���ر م���ا ي�س���مى الالقط 
ال�رصي���ع للميكروفيل���م Microfilm Rapid Selctor. ويقال 
اإن ه���ذا اجله���از ي�س���تند يف اأ�سا�س���ه اإل���ى النم���وذج الأويل 
ال���ذي ط���وره بو����س يف معه���د ما�سات�سو�س���ت�س للتقني���ة. 
اأم���ا اإميانوي���ل جولدب���رج فق���د اخ���رتع جه���اًزا لاللتقاط 
يعتم���د عل���ى امليكروفيلم والإلكرتونيات، و�س���جله كرباءة 
اخرتاع عام 1931، وبذلك يكون له ق�س���ب ال�س���بق يف هذا 
املجال.»18،16« وواقع الأمر اأن الهتمام بنظم الختزان 
وال�س���رتجاع املعتم���دة على امل�س���غرات الفلمي���ة، مل يكن 
يقت����رص على بو�س و�س���و وجولدبرج ؛ فقد �س���اركهم هذا 
الهتمام كثريون من م�س���ارب �س���تى، وعملوا على تطوير 
اأجه���زة التقاط امل�ش���غرات الفلمي���ة اعتمادا عل���ى تقنيات 

اخلاليا الكهرو�سوئية.»19« 

خامتة: 
هذا نزر ي�س���ري من م�سرية ڤانيڤار بو�س الرية، احلافلة 
بالتحدي���ات والإجن���ازات، الت���ي عا����رص، فيه���ا منذ دخل 
معرتك احلياة العملية، �س���تة من روؤ�ساء الوليات املتحدة 
الأمريكية، ب���دءا بفرانكلني روزفلت، وانتهاء بريت�س���ارد 
نيك�س���ون، مروًرا به���اري تروم���ان، ودواي���ت اأيزنهاور، 
وجون كينيدي، وليندون جون�سون. وقد اقرتب بو�س من 
كل هوؤلء ولكن بدرج���ات متفاوتة. وقد بلغ هذا القرتاب 
ح���ًدا جعل األفريد لومي�س Alfred Loomis يقول: » من بني 
الرج���ال الذي���ن كان من املمكن لوفاتهم �س���يف عام 1940 
اأن تكون م�س���يبة كربى لأمريكا، الرئي�س اأول، ثم ڤانيڤار 
 Michael بو�س ثانيا اأو ثالثا«. ويقول املوؤرخ مايكل �سريي

Sherry: » لك���ي تفهم ع���امل بل جيت�س وعامل ب���ل كلينتون، 

اإب���دا بفهم عامل ڤانيڤ���ار بو����س«. »14« وكان عنوان حياة 
بو����س اجل���د واملثابرة ؛ اإذ مل يكن يدخر و�س���عا يف �س���بيل 
حتقي���ق اأهداف���ه مهما كلفه ذلك من جه���د ؛ فقد عا�س، كما 
يقول البع�س، قبل اأن ي�سبح العلماء من اأ�سحاب املاليني، 

وي�سبح الأثرياء املغامرون اأ�سدقاء للروؤ�ساء. 
التقدي���ر يف  م���ن مظاه���ر  كب���ري  بق���در  بو����س  و حظ���ي 
حيات���ه،»14« وكان���ت البداية عام 1943 حني ح�س���ل على 
ميدالية اإدي�س���ون التي مينحها املعهد الأمريكي للهند�س���ة 
الكهربائي���ة، لإ�س���هامه يف تق���دم ه���ذا املجال، كم���ا منحته 
الأكادميي���ة الوطني���ة للعل���وم ميدالي���ة الرف���اه الع���ام عام 
1945، وح�س���ل على ميدالية معهد البحوث ال�سناعية عام 
1949، تقديرا لإ�س���هاماته كرائ���د للبحث والتطوير، كذلك 
منحه الرئي�س هاري ترومان ميدالية اجلدارة عام 1948، 
ومنحه الرئي�س ليندون جون�سون امليدالية الوطنية للعلوم 
عام 1963، كما اأهداه الرئي�س ريت�س���ارد نيك�س���ون جائزة 
رواد البح���وث الذرية، من جلنة الطاقة الذرية عام 1970. 
كذلك كرمته كل من بريطانيا وفرن�سا. وقد توجت مظاهر 
التك���رمي باإن�س���اء املوؤ�س�س���ة الوطنية للعلوم جائزة با�س���م 
ڤانيڤ���ار بو����س ع���ام 1980. ورمبا كان من اأبل���غ ما قيل يف 
 Jerome تقدي���ر جه���ود بو����س، م���ا ذك���ره ج���ريوم ويزن���ر
Wiesner »1915-1994« اأح���د تالمي���ذ بو�س، امل�ست�س���ار 

العلم���ي للرئي�س دوايت اأيزنهاور: »ما من اأمريكي كان له 
اأثر يف منو العلوم والتقنية اأكر من ڤانيڤار بو�س«. 
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صناعة الكتاب الرقمي
يف مصر والعالم العربي
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اأ.د.�شريف كامل �شاهني* 

اإرها�شات مهمة:
وفق املق���الت واملوؤ�رصات ال���واردة يف اأبرز موقع عاملي 

لر�سد الن�رص على امل�ستوى العاملي
http://publishingperspectives

 /com/2011/04/what-is-global-publishing-worth.
اإت�س���ح اأن �س���ناعة الن�رص تتكلف عامليًا 80 مليار يورو، 
وه���ي بذلك حتتل املرتبة الثانية يف قائمة اأكرب ال�س���ناعات 
الإبداعية تابعة )وهى فى ذلك( تلى �سناعة الإعالم املرئي 
)القنوات التلفزيونية(، وتتفوق على �س���ناعة املو�س���يقى 
و�س���ناعات  الرتفيهي���ة،  والربجمي���ات  الفيدي���و  واألع���اب 
الو�سائط املتعددة... وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الإح�سائيات 
العاملية تفتقد اإلى الأرقام اخلا�س���ة بهذه ال�سناعات يف كل 
م���ن)دول( ال�س���حراء الأفريقية والع���امل العربي، والتي 

ت�سكل معًا ن�سبة خم�س �سكان العامل.
ووف���ق املوقع نف�س���ه مت طرح الت�س���اوؤل الآتي: هل ميكن 
للكتب الإلكرتونية اأن تزيد اأو تقلل من اإجمايل قيمة الن�رص 
)�س���ناعة الكتاب عامليًا(؟. بداأت الإجاب���ة بالتاأكيد على اأن 
تكلفة �س���ناعة الكت���اب الإلكرتوين قليل���ة مقارنة بتكاليف 
الكت���اب املطب���وع ورقي���ًا يف الولي���ات املتح���دة حيث اكرب 
الأ�س���واق العاملية للكتب الإلكرتونية، وي�سري التقرير اإلى 
ع���دم توافر الأرقام والبيانات اخلا�س���ة ب�س���ناعة الكتاب 
الإلكرتوين يف ال�رصق الو�سط واأفريقيا، ويبدو اأن الكتاب 

الإلكرتوين مل يظهر بعد يف الأ�سواق!.
كما مت التاأكيد على اأن »الن�رص« قطاع �س���ناعي ي�س���نف 
�س���من ال�س���ناعات البداعي���ة، والت���ي ت�س���مل: الإع���الن، 
والعمارة، والفنون، واألعاب الكمبيوتر، واحلرف اليدوية، 
والفيدي���و،  والفيل���م  املالب����س،  وت�س���ميم  والت�س���اميم، 
واملو�سيقى، والفنون احلركية، والربجميات، والتلفزيون 
والراديو. ومت اي�س���ا تو�س���يح العالقة ب���ني درجة اعتماد 
ال�س���ناعات البداعية على التكنولوجيا، واملنتج الإبداعي 
النهائي، حيث اإت�س���ح اأن الن�رص املعتمد على التكنولوجيا 
يجن���ي العديد من اأ�س���كال املنتج���ات الفكري���ة الإلكرتونية 
)الكتب الرقمية والدوريات الإلكرتونية واملجالت العلمية 
الإلكرتونية والر�سائل اجلامعية الإلكرتونية...وغريها(.

هذا وت�س���مح البيئ���ة الرقمية بتحدي���د العالقات الفكرية 
والإبداعي���ة بني الأعمال والأ�س���كال املختلف���ة للتعبري عنها 
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وكذلك الأ�س���كال املادية املختلف���ة لإخراجها ماديًا، وفعلى 
�ش���بيل املثال ميك���ن الربط ب���ن العمل املخطوط الأ�ش���لي 
لكتاب األف ليلة وليلة، وبني كافة اأ�س���كال التعبري الن�س���ي 
وامل�س���موع واملرئي... والربط فيما بني الن�س���خ املرتجمة 
اإل���ى اللغات الأخرى للعمل نف�س���ه، وبالتايل تقدمي خدمات 
متمي���زة للقارئ مل يكن بالإم���كان تقدميها يف البيئة املادية 
التقليدي���ة. هذا ف�س���اًل عن اأن امل�س���تقبل القريب �سي�س���هد 
طف���رة هائل���ة يف اإتاح���ة الكت���ب الإلكرتوني���ة )مب���ا يف ذلك 
الكتب العربية( م���ن خالل اأجهزة الهواتف املحمولة على 

اإختالف اأنواعها واأنظمة ت�سغيلها.
م�س���ادر املعلوم���ات الت���ي ميكن اأن ت�س���اعد عل���ى تعقب 

ومتابعة التقدم املُحرز يف جمال �سناعة الكتاب الرقمي:
دائما ما نن�س���ح كل باحث وقارئ للم�سادر الإلكرتونية 
على �س���بكة الإنرتنت اأن يعطي الأولوي���ة للمواقع التابعة 
للموؤ�س�س���ات احلكومي���ة ثم مواقع املوؤ�س�س���ات اخلا�س���ة 
واجلمعيات الأهلية واأخريا مواقع الأفراد، وعندما نبحث 
عن مواقع ميكن من خاللها تتبع �س���ناعة الكتاب الرقمي 
يف الوط���ن العربي نقف كثريًا ام���ام الهيئات الآتية: احتاد 
كتاب الإنرتنت العرب )مار�س 2005م(، والحتاد العربي 
للن�رص الإلكرتوين )مايو2007م(، والتي ولالأ�سف ال�سديد 
مل ت�سل حتى مل�ستوى املواقع، فقد اإكتفت مبجرد الإ�سارة 
الإعالمي���ة لوجوده���ا ع���رب �س���فحات ال�س���حف واملواقع 
الإخبارية لتعلن للجميع عن مولدها ون�ساأتها، اإل اأنها حتى 
اأكتوب���ر 2012م مل تن�س���ج بعد لتتج�س���د يف موقع متفاعل 
ن�س���ط حيوي يعك�س كيانه���ا وم�رصوعاته���ا )اإن وجدت( 
ومن املوؤ�س�س���ات ننتقل اإلى امل�رصوعات واملبادرات، ومن 
بينها الآت���ي: مبادرة املحتوى العري���ي الإلكرتوين للكتب 
ت  جمي���ا لرب ا و
جمع���ت  الت���ي 
وزارة  ب���ني 
ت  ل ت�س���ا ل ا
جي���ا  لو تكنو و
امل�رصية  املعلومات 
اإحت���اد  وب���ني 
امل�رصي���ني  النا�رصي���ن 
تطبيق���ات  واحت���اد 
الإلك���رتوين  التعل���م 
بغر����س  الأعم���ال  واإدارة 
دف���ع حرك���ة ن����رص املحتوى 
العرب���ي بال�س���كل الإلكرتوين 
واإتاحته على الإنرتنت، وكان 
ذلك يف ع���ام 2005م، اإل اأنها 
تكتم���ل  مل  م���ا  ولظ���روف 

وتوقفت متامًا.
ا�س���تعرا�س  مت  كم���ا 

الإ�سرتاتيجية القومية لالأت�سالت وتكنولوجيا املعلومات 
2012-2017م ف���ى م����رص، والت���ي حتم���ل �س���عارا مميزا 
وه���و: »املجتمع امل�رصي الرقمي يف ظل اإقت�س���اد املعرفة« 
و�س���درت يف يوني���و 2012م وجت���در الإ�س���ارة اإل���ى اأن���ه 
مت تخ�س���ي�س ق�س���م خا����س مبب���ادرة املحت���وى العرب���ي 
الرقم���ي لي�س���مل املب���ادرة امل�س���ار اإليها �س���لفًا، واملحتوى 
اخل���ربي،  واملحت���وى  والإن�س���اين،  والرتاث���ي  الطبيع���ي 
وحمت���وى املحمول، واملحتوى الرقم���ي يف جمال التعليم، 
واملحتوى ال�س���ياحي، واملحتوى احلكوم���ي. وناأمل يف اأن 
تكل���ل جمه���ودات ال���وزارة بالنج���اح والإرتقاء مب�س���توى 
املحت���وى العرب���ي الرقمي. ونود الإ�س���ارة اإل���ى �رصورة 
الرقم���ي  املحت���وى  ق���راءة  اأجه���زة  ب�س���ناعة  الإهتم���ام 
واإتاحتها وفق موا�س���فات عربية خال�سة تتنا�سب ودخل 
الأ�رصة الب�س���يطة. هذا اإلى جانب اإنت�س���ار برامج التوعية 
املعلوماتية ون�رص ثقافة الفرد معلوماتيًا. وبهذه املنا�س���بة 
اأود الإ�سارة اإلى جمهودات »الأليك�سو« يف تد�سني »�سهادة 
عربي���ة للثقاف���ة املعلوماتي���ة« ، تعمل على ن�رصه���ا والعمل 
مبقت�ساها مثلما عمل العامل وفق الرخ�سة الدولية لقيادة 

.ICDL �احلا�سوب املعروفة ب
املوؤمت���رات والن���دوات واملحا�رصات والكت���ب واملقالت 
والر�س���ائل اجلامعية والأطروح���ات والتقارير احلكومية 

)املحتوى الرقمي(... وهذا كل �سيء!
هل نح���ن نتحدث اأكر مم���ا نفعل؟ هل نناق�س م�س���كالت 
ق���د حتدث يف الواقع، ول يوجد يف الواقع ما قد يوؤدي اإلى 
تلك امل�س���كالت؟ جتيز اجلامعات الر�س���ائل اجلامعية التي 
تتن���اول ق�س���ايا الن�رص الإلك���رتوين وحتدياته���ا والواقع 
املادي امللمو�س اأ�سعف من اأن يدر�س! يتم تنظيم الندوات 
وتعق���د املوؤمت���رات وترت���ب املحا����رصات العام���ة لله���دف 
نف�سه، ونحن نتحدث لالأمام ونعمل يف اأماكننا دون حركة! 
هل هذا على �سبيل اإقناع الذات باأننا على قيد احلياة؟ ففي 
فرباي���ر 2006 نظمت مكتبة الإ�س���كندرية موؤمترا مو�س���عا 
عن الكتاب الرقمي وق�ساياه، وا�سرتكت الهيئات العربية 
والأجنبي���ة والعلم���اء من الداخ���ل واخل���ارج...ويف اأبريل 
2009 نظم���ت قافل���ة تكنولوجي���ا التعليم يف رح���اب جامعة 
قن���اة ال�س���وي�س املنت���دى الأول ح���ول الكت���اب الإلكرتوين 
وم�ستقبل التعليم. ويف يونيو 2009 �سدر عن البنك الدويل 
تقري���ر ع���ن م����رصوع: ال�س���ناعات كثيفة املعرفة، درا�س���ة 
حالة لل�س���ناعات الإبداعية يف اأربع دول عربية. ومن اأبرز 
ما تو�س���لت اإليه درا�س���ة البن���ك الدويل اأن �س���ناعة الكتب 
و�س���ناعة املو�س���يقى تعد الأبرز بني غريها من ال�سناعات 
الإبداعي���ة يف الدول العربية مل���ا حتظى من اهتمام ورعاية، 
كم���ا اأ�س���ارت الدرا�س���ة اإل���ى عدم وج���ود تقدي���رات دقيقة 
ع���ن حجم ال�س���ناعات الإبداعية، كما تعد �س���ناعة الكتاب 
يف م����رص الأكرب على م�س���توى باقي دول الع���امل العربي، 
ولالأ�س���ف ل حتظ���ى قوان���ني امللكي���ة الفكري���ة بالقوان���ني 
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والت�رصيعات املنا�سبة الني توفر احلماية الكافية وت�سجع 
على الإبداع والإبتكار.

وتناولت بع�س املقالت املن�س���ورة مقابالت مع نا�رصين 
ع���رب من اأ�س���حاب التجارب يف جمال الن����رص الإلكرتوين 
و�س���ناعة الكتاب الرقمي ومن اأبرز م���ا خرجت به الآتي: 
حمدودبة العناوين العربية الإلكرتونية كمًا ونوعًا – عدم 
تواف���ر اأجه���زة الق���راءة الإلكرتوني���ة املنا�س���بة للمحتوى 
–  تقارب  العرب���ي – عدم احرتام قوان���ني امللكية الفكرية 
اأ�س���عار الكت���ب الإلكرتوني���ة م���ع الكتب املطبوع���ة – عدم 
وج���ود من���وذج اقت�س���ادي ل�س���وق الن����رص الإلكرتوين – 
مواق���ع الكت���ب الإلكرتوني���ة لأجه���زة املحم���ول ل توف���ر 

اإمكانية حتميل الكتب العربية . 
وم���ن اأب���رز امل�رصوع���ات العربية يف جم���ال اإتاحة الكتب 
العربي الرقمي، نذكر على �س���بيل املثال ل احل�رص الآتي: 
مكتبة الوراق )2000 بالإمارات( – موقع الكتاب العربي 
الإلكرتوين )2002 لبنان( – كتب عربية دوت كوم )2005 
بالقاهرة( – مو�سوعة الكتب الإلكرتونية العربية )2010 
بالإم���ارات( وهو املوق���ع العربي الأول ال���ذي يعتمد على 

- EPub �املوا�سفة املعيارية للكتب الرقمية املعروفة ب

عنا�شر �شناعة الكتاب الرقمي
تتفاوت عنا�رص �س���ناعة الكت���اب الرقمي يف بيئة التعليم 
الإلك���رتوين لتعدد اإرتباطاته���ا مبتغريات اأخرى ل تتوافر 
اإل يف الن�س���ق الرتبوي التعليمي باأطرافه املختلفة. وهناك 
م���ن ميي���ز ب���ني جانب���ني ل�س���ناعة الكت���اب الرقم���ي هم���ا: 

املحتوى، واملواد والتجهيزات املطلوبة.
احلال��ة الراهن��ة: ل وج���ود ل�س���ناعة الكت���اب الرقمي 

العربي على ال�ساحة العاملية، كما اأنها تفتقر لنظام.
عن���د البحث يف الدلي���ل العاملي للنا�رصي���ن حتت فئة ن�رص 
الكت���ب الإلكرتوني���ة وحتدي���دا يف م����رص، مل جن���د �س���وى 
دارين للن�رص لي�س لهما �س���لة بالن�رص الإلكرتوين. ويف هذا 
ال�سياق جتدر الإ�سارة اإلى مالمح ال�سوق املحلي والعربي 
فيما يخ�س اأجهزة القراءة الإلكرتونية، حيث يت�س���ح اأنه 
�س���وق غري مدرو�س يوف���ر اأجهزة ق���راءة املرجع الواحد 
)قامو�س لغة اأو اأكر – القراآن الكرمي وتفا�سريه اأحيانًا( 
ب�سعر يقارب وقد يزيد عن �سعر جهار القارئ الإلكرتوين 
املعروف يف الأ�سواق العاملية والتي تتحرك يف حدود عاملية 
ما بني 100$ و300$ كحد اأق�س���ى. وملاذا تركز الأ�سواق 
املحلية والعربية على اأجهز احلا�س���بات اللوحية ال�س���هري 
اأمثال IPAD، وGalaxy بالرغم من اإرتفاع اأ�سعارها لتنوع 
وظائفه���ا واإمكانياتها التي تفوق بكثري اإمكانيات اأف�س���ل 

اأجهزة القراءة الإلكرتونية يف الأ�سواق العاملية؟.
يف �شطور: الن�رص الرقمي يف العامل العربي مبعر وغري 

خمطط له ول يحقق الفائدة املرجوة منه!
ويف هذه اجلزئية مت ا�ستعرا�س العديد من امل�رصوعات يف 
الدول العربية وم�رص، �س���واء م�رصوعات تبنتها املكتبات 

الوطنية اأو ال���وزارات احلكومية اأو الهيئات العلمية دون 
اأدن���ى راب���ط بينها مم���ا جعلها تفتق���د اإلى التن�س���يق وعدم 
التك���رار اأو التداخل...واأحيانًا تفتق���ر اإلى دراية ومعرفة 

القارئ العربي امل�ستهدف منها!.
بع����س  م�رصوع���ات  م���ن  العدي���د  ا�س���تعرا�س  مت  كم���ا 
املوؤ�س�س���ات والعديد م���ن الأفراد يف اإتاح���ة مكتبات عربية 
اإلكرتونية كاملة باملجان دو اأية مراعاة اأو اإحرتام حلقوق 
امللكية الفكرية ولالأ�سف منها ما يخدم موؤ�س�سات تعليمية.
كم���ا تط���رق احلدي���ث اإل���ى م����رصوع قومي يحمل اإ�س���م 
»املكتبة الرقمية« اإل اأن البداية كانت من خالل ال�سرتاكات 
يف قواعد البيانات العاملية لالإنتاج الفكري ال�سادر يف �ستى 
املج���الت املعرفية....ومت التاأكيد على اأهمية ال�س���ري قدماُ 
نح���و حتقي���ق مكتبات رقمي���ة حقيقية ت�س���تهدف املحتوى 
الرقم���ي الأ�س���يل )الكت���ب والر�س���ائل اجلامعي���ة واأعمال 
املوؤمترات...وغريه���ا( وه���ي م�رصوعات ن�س���اأت يف م�رص 

والعراق وال�سعودية وبع�س الدول العربية الأخرى
والغري���ب اأو امللف���ت للنظ���ر اأن���ه بالرغم من ع���دم وجود 
تنظي���م داخل���ي ل�س���ناعة الكت���اب العربي الرقم���ي، اإل اأن 
املب���ادرات وامل�رصوع���ات العاملي���ة مل تخل���و م���ن الكت���اب 
العربي، ففي »املكتب���ة الرقمية العاملية« و«املكتبة الرقمية 
الدولي���ة لالأطفال« جن���د بداخلها مناذج مل�س���اهمات عربية 

اأ�سيلة ...
العرب���ي  الكت���اب  املهمل���ة يف �س���ناعة  الق�س���ايا  بع����س 
الرقم���ي، وبع����س املعتق���دات ال�س���يئة واملخ���اوف الغ���ري 

مربرة، و�سملت الآتي:
اإدخال البيانات هو الطريقة الوحيدة للن�رص الإلكرتوين.
متار�س الكثري من املوؤ�س�س���ات املهتمة بالن�رص التقليدي 
املطب���وع عملي���ة خطرية جدًا وهي الق�س���اء على الن�س���خة 
يف  �س���دوره  بع���د  ورقي���ًا  املطب���وع  للكت���اب  الإلكرتوني���ة 
الأ�س���واق، وحجته���ا يف ذلك ع���دم توافر م�س���احات كافية 
لإختزان ن�س���و�س الكت���ب على اأجه���زة الكمبيوتر – ويف 
اأح�س���ن الظروف تتولى و�سع هذه الأ�س���ول الإلكرتونية 
عل���ى اأقرا�س تعر�س���ها للتلف اأو ال�س���ياع اأو ال�رصقة...

وهكذا 
 PDF اإلى ملف يف �س���يغة Word حتوي���ل امللف يف �س���يغة

هو التطوير بعينه.
امل�س���ح الرقم���ي scanning ه���و كل �س���يئ يف م�رصوع���ات 

التحول الرقمي اأو الن�رص الإلكرتوين.

* اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم املكتبات والوثائق واملعلومات
كلي���ة الآداب – جامع���ة القاه���رة - مدي���ر املكتبة املركزي���ة اجلديدة 

للجامعة
مقرر جلنة الكتاب والن�رص باملجل�س الأعلى للثقافة

ع�سو اللجنة ال�ست�سارية للمعلومات والت�سال بالأليك�سو )تون�س(
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اختصـاصي المكتبـــات الرقمية
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العدد الثا

�شفر 1434هـ / دي�شمرب 2012م

اإعداد حممود �شيد حممود يو�شف

توطئة:
اإن ال���دور الذي يقوم به اخت�سا�س���يو املكتبات يف ع�رص تقنية 
املعلوم���ات يتغ���ري تدريجي���ًا بحي���ث ي�س���بح دورهم اإم���ا كخرباء 
معلومات اأو مر�س���دي معلومات يقومون بتوجيه املجتمع و�سط 
الفي�س���ان الهائ���ل م���ن تدفق املعلومات، ويف هذا ال�س���دد ي�س���ري 
الدكت���ور حممد فتحي عبدالهادي اإلى اأن »اأخ�س���ائي املعلومات 
امل�ستقبلي لي�س هو ذلك ال�سخ�س املنهمك يف اأعمال يومية روتينية 
�س���واء يف �س���كلها اليدوي اأو حتى الآيل، واإمنا هو ذلك ال�سخ�س 
املاأ�سهم بقوة يف بناء العامل الرقمي، وهو الو�سيط الب�رصي الذي 
يتعامل بفعالية وبكفاءة مع امل�س���ادر والتجهيزات وامل�ستفيدين 
يف اإطار منظومة متناغمة، وهو اأي�سًا املعلم واملر�سد واملوجه ملن 
هم يف حاجة اإليه»وعند املقارنة بني الدور اجلديد لخت�سا�س���يو 
املكتب���ات ودورهم التقليدي يتبني لنا اختالفات جذرية يف طبيعة 

العمل الذي ينه�سون به.

دور اخت�شا�شي املكتبات الرقمية:
 )Digital Librarian( اإن دور اخت�سا�س���ي املكتب���ات الرقمي���ة

يعتمد يف املقام الأول على ما يلي:
• اختي���ار املجموع���ات الرقمي���ة واقتنائها وحفظه���ا وتنظيمها 	

واإدارتها.
• اإعداد خمطط فني للمكتبة الرقمية.	
• و�س���ف حمتوى الأعمال وخ�سائ�س كل منها فيما ُيعرف مبا 	

وراء البيانات )امليتاداتا(.
• تخطي���ط وتنفي���ذ ودع���م اخلدم���ات الرقمي���ة، مث���ل: الإبح���ار 	

املعلوماتي، وتقدمي امل�سورة، وتو�سيل املعلومات... اإلخ.

اختصـاصي المكتبـــات الرقمية
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• ت�س���ميم واجه���ة تعام���ل Interface �س���هلة التناول عرب 	
ال�سبكة الرقمية.

• ت�سميم و�سيانة ونقل منتجات معلوماتية ذات اأهمية.	
• الرقمي���ة 	 البيئ���ة  يف  الفكري���ة  للملكي���ة  احلماي���ة  دع���م 

املت�سابكة.
• اتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق اأمن املعلومات.	

اخلدمات التي يقدمها اخت�شا�شي املكتبات الرقمية:
يعمل اخت�سا�س���يو املكتب���ات دائما على تنمية اأنف�س���هم 
الحتياج���ات  كاف���ة  ملواجه���ة  وذل���ك  اأدائه���م  وتطوي���ر 
املعلوماتي���ة واملعرفي���ة املتزايدة ملجتمع امل�س���تفيدين، ويف 
اإط���ار املكتبات الرقمي���ة يتطلب من اخت�سا�س���ي املكتبات 
الرقمي���ة اأن يقوم بتقدمي خدمات متنوعة وفعالة ومتقدمة 

متخذًا �سورًا واأ�سكاًل مبتكرة من اخلدمات مثل:
• حتليل ومعاجلة خمتلف اأنواع م�سادر املعلومات.	
• البح���ث عن القيمة الرئي�س���ة وراء كل وحدة معلوماتية 	

.Information Unit

• اإتاح���ة املنتجات املعلوماتية وكذل���ك خدمات املعلومات 	
ذات القيمة امل�سافة يف الوقت املنا�سب واملكان املنا�سب.

• الو�س���ول اإل���ى امل�س���تفيد املنا�س���ب واإم���داده بخدم���ات 	
معلوماتية تت�سم باخل�سو�سية.

معايري اجلودة الالزمة لإعداد اخت�شا�شي 
املكتبات الرقمية:

ملواجه���ة املتطلب���ات الت���ي متليه���ا طبيعة العم���ل يف بيئة 
املكتب���ات الرقمية، ينبغي اأن ينطوي التو�س���يف الوظيفي 
لخت�سا�س���ي املكتبات الرقمية النموذج���ي على املهارات 

التالية:
البناء املعريف املركب: وذلك يعني اأن على اخت�سا�س���ي . 1

املكتبات الرقمية اأّل يقت�رص يف معارفه على تخ�س����س 
مو�س���وعي واحد واإمنا يجب اأن متت���د معارفه لتغطي 

جمالت متنوعة.
م�س���توى معلومات���ي متقدم: فيجب على اخت�سا�س���ي . 2

املكتب���ات الرقمية اأن ميتلك ح�س���ًا معلوماتيًا حا�س���مًا، 
وثقافة معلوماتية عالية.

اأ� احل�س املعلوماتي احلا�شم:
• التجاوب ال�رصيع مع امل�سادر اخلارجية.	
• التميز يف الو�سول اإلى املعلومات املفيدة.	
• امتالك الوعي الكايف لتقدمي خدمات املعلومات بفاعلية.	
• اإدراك قيمة املعلومات.	

ب الثقافة املعلوماتية العالية التي متكنه من:
• تنقية املعلومات وتقييمها وحتديد اأهميتها.	
• احل�سول على املعلومات باأ�ساليب قانونية و�رصعية.	
• معاجلة املعلومات وتنظيمها واإدارتها.	
• بث املعلومات للم�س���تفيد املنا�س���ب يف الوقت املنا�سب يف 	

املكان املنا�سب.

ج التميز ال�شخ�شي:
• اجتاه ال�سخ�سية نحو الإبداع والبتكار.	
• امتالك روح الفريق.	
• امتالك درجة عالية من القابلية واملرونة.	
• امتالك القدرة على التخيل والتوقع.	

البيئة التعليمية الالزمة لإعداد اخت�شا�شي 
املكتبات الرقمية:

اإن الهدف الأ�سا�س���ي للموؤ�س�سة التعليمية هو التح�سني 
امل�س���تمر جلميع العاملني به���ا من خالل التعليم امل�س���تمر 
واقت�س���ام املعرف���ة ب���ني العاملني به���ا، ويرجع ال�س���بب يف 
اإع���ادة النظ���ر للمكتب���ة كموؤ�س�س���ة تعليمية اإل���ى الرغبة يف 
ت�س���ميم بيئة عمل مريحة تنا�سب عمليات تبادل املعلومات 
واقت�س���امها بني اخت�سا�س���يو املكتبات، وبعبارة اأخرى، 
ينبغ���ي على كل مكتبي اأن ي�س���ارك الآخري���ن تعلم املعارف 
ال�س���ائعة وتنظيمها، ومن ثم يتاح له القدرة على التطوير 
امل�س���تمر ا�س���تجابة ملتطلب���ات التح���ول نح���و التعامل مع 
البيئة الرقمية ويتطلب اإن�س���اء املوؤ�س�س���ة التعليمية اتخاذ 

التدابري التالية:
اأوًل: اإن�س���اء هي���كل تنظيم���ي جدي���د ينا�س���ب العملي���ة 
امل�س���تويات  تقلي����س  ����رصورة  ذل���ك  ويعن���ي  التعليمي���ة، 
الإداري���ة يف ه���ذه املوؤ�س�س���ة، واللت���زام ببع����س املب���ادئ 
الإداري���ة كالعمل بروح الفري���ق، واإدارة اأكر من م�رصوع 

يف وقت واحد.
ثانياً: بناء ثقافة املوؤ�س�سة ودعم عادة التعلم.

ثالث��اً: بن���اء احت���اد مع���ريف بالتع���اون م���ع املوؤ�س�س���ات 
الأخرى والإفادة من جتاربها.

رابعاً: اإن�ساء م�س���تودع اخت�سا�سي املكتبات الرقمية: 
تقرتح ال�س���ينية )كيان زهو()1( �رصورة اإن�ساء م�ستودع 
لخت�سا�سي املكتبات الرقمية اعتمادًا على �سبكة معلومات 
حملية ت�س���طلع مبهام الربط ب���ني املعلومات واملعلومات، 
وب���ني املعلومات والعمل، وبني املعلومات واخت�سا�س���يي 
املكتبات، وترى زهو اأن م�س���تودع اخت�سا�س���ي املكتبات 
الرقمية ل���ن يقت�رص دوره على جتميع اخل���ربات العملية، 
واملعارف واملهارات وتدريب اخت�سا�س���يي املكتبات على 
ا�س���تخدامها فح�س���ب، واإمنا �سي�سطلع اأي�س���ًا بت�سنيف 
هذه اخل���ربات واملع���ارف وامله���ارات اإلى فئ���ات، وانتقاء 
املعلوم���ات املفيدة با�س���تخدام بع�س الأ�س���اليب كتوظيف 

)1( ح�س���لت كي���ان زه���و Qian Zhou عل���ى درج���ة املاج�س���تري ف���ى 
اإدارة املعلوم���ات من جامعة بكني عام 2003. وت�س���غل الآن من�س���ب نائب 
مدي���ر اإدارة تنمي���ة املقتني���ات مبكتبة املرك���ز القومى ال�س���ينى للمعلومات 
العلمي���ة والتقني���ة. ترك���ز معظ���م الدار�س���ات التى تواف���رت عل���ى اإعدادها 
على مو�س���وعات: اإعداد م�س���ادر املعلومات الرقمية، وخدم���ات املعلومات 
الرقمي���ة، واإدارة امل���وارد الب�رصي���ة. ون����رص له���ا 20 بحث���ًا ف���ى الدوريات 

العلمية ال�سينية.
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املعادلت الريا�سية.
ويفيد م�س���تودع اخت�سا�س���ي املكتبات الرقمية يف اإعادة 
�سياغة البناء املعريف الرا�سخ لدى اخت�سا�سيي املكتبات، 
كما يفيد كذلك يف حت�س���ني طرق تبادل املعرفة واقت�س���امها 
فيم���ا بينه���م، ف�س���اًل ع���ن اأنه �س���يحد من الوق���ت الذي قد 
ُيه���در يف اإع���ادة تاأهيل اخت�سا�س���يي املكتبات لي�س���بحوا 
اخت�سا�س���يي مكتبات رقمية اإلى جانب اإمكانية دمج مثل 
هذا امل�س���تودع اخلا����س باخت�سا�س���يي املكتب���ات يف بيت 
املعرفة اخلا�س باملكتبة الذي ميكن اأي�س���ًا اأن ي�ستمل على 

نظام معلومات امل�ستفيدين.

اإعداد اخلريطة املعرفية لخت�شا�شي املكتبات 
الرقمية:

م���ن  يتطل���ب  امل�س���كالت  ح���ل  اأو  امل�رصوع���ات  لإع���داد 
ماهي���ة  عل���ى  الوق���وف  الرقمي���ة  املكتب���ات  اخت�سا�س���ي 
املعرفة اأو املعلومات املطلوبة، والت�س���اوؤل هنا كيف ميكن 
العث���ور على ه���ذه املعلومات باأي�رص الط���رق؟ من ميتلكها؟ 
ويف هذا ال�س���ياق تقرتح )كيان زه���و( �رصورة اإعداد دليل 
ُيعرف بخريطة املعرفة حتى ي�س���هل و�سول اخت�سا�سيي 
املكتبات اإلى مو�س���وعات حمددة من مو�س���وعات املعرفة 
الب�رصي���ة ول تقف فوائد خريطة املعرفة عند حد تو�س���يح 
م�س���ارات املعرف���ة اأو م�س���اعدة اخت�سا�س���يي املكتبات يف 
الو�سول اإلى املعلومات املطلوبة واإمنا متتد لت�سمل اإتاحة 
الق���درة على توثيق اأ�س���اليب تدفق املعلومات وا�س���تخدام 

ذلك يف عمليات التطوير.
وت�سم اخلريطة املعرفية اخلا�سة باخت�سا�سي املكتبات 
الرقمية بع�س العنا�رص مثل: ا�س���م املكتبي، املعرفة الفنية 
التي ميتلكها، عنون امل�رصوع اأو الوظيفة التي يرتبط بها، 
بالإ�س���افة اإلى التعب���ري القيمي عن العالقة التي تربط بني 
ه���ذه العنا�رص امل�س���ار اإليها، وجتدر الإ�س���ارة هنا اإلى اأنه 
ل ينبغ���ي اأن نتوقع اإحاطة اخلريطة املعرفية بكل املعارف 
التي ميتلكها جميع املكتبي���ني العاملني حتى داخل املكتبة 
الواح���دة، ويج���ب اأن تت�س���م مث���ل هذه اخلريط���ة باملرونة 
التي تكفل اإجراء التعديالت با�س���تمرار ملالءمة التغيريات 
الت���ي تطراأ على خربات اخت�سا�س���يي املكتبات من ناحية 

والتلقيم املرتد من جانب امل�ستفيدين من ناحية اأخرى.
ولذل���ك ف���اإن برام���ج التعلي���م الر�س���مي منها وامل�س���تمر 
)التدري���ب( يف جمي���ع اأنح���اء الع���امل ت�س���عى اإل���ى مواكبة 
التط���ورات احلديث���ة اجلاري���ة الت���ي اأحدثته���ا التطبيقات 
التكنولوجية الراهنة، وبخا�س���ة ما يت�سل منها باملكتبات 
الرقمي���ة، ويت�س���ح ذلك من خ���الل عمليات اإعادة ت�س���ميم 
برامج من���ح الدرجات العلمية والدورات التدريبية، ورغم 
ذل���ك فال ت���زال مهارات التعامل مع املكتب���ات الرقمية غري 
وا�سحة املعامل يف كثري من املقررات املتاحة الآن ول �سيما 
يف ال���دول النامية، ول ي�س���تثنى من ذل���ك اإل املقررات التي 

يذكر يف عناوينها م�سطلح »املكتبات الرقمية»�رصاحة.

فهناك اتفاق عام على اأهمية تلك املو�س���وعات الرئي�سية 
وثيقة ال�سلة مبهارات احلا�سب الآيل، و�سبكات املعلومات، 
وا�س���رتجاعها، وحتلي���ل  املعلوم���ات  اخت���زان  وعملي���ات 
املعلومات، و�س���مات امل�س���تفيدين و�س���لوكياتهم يف البحث 
عن املعلوم���ات، وزيادة الوع���ي باملعلوماتية، ووا�س���فات 
البيان���ات )امليتادات���ا(... اإل���خ، غ���ري اأن نقط���ة الختالف 
الوحي���دة تكمن يف اختيار اأي من هذه املو�س���وعات ليكون 

مبثابة نقطة انطالق لإحداث التطوير الالزم.
وبالت���ايل يتطل���ب م���ن املوؤ�س�س���ات الأكادميي���ة )كلي���ات 
ومدا����س واأق�س���ام املكتب���ات وعل���م املعلوم���ات( مواجه���ة 
الرقمي���ة يف  البيئ���ة  اأحدثته���ا  الت���ي  التغ���ريات اجلذري���ة 
التخ�س�س باتخاذ بع�س التدابري التي تعمل على التحول 
من اأ�ساليب التعلم التقليدي اإلى اأ�ساليب تعلم اأكر مرونة 
تراعي م�ستقبل مهنة املكتبات لإعداد اخت�سا�سيي املكتبات 
املوؤهلني للعمل يف البيئة الرقمية ومنها على �س���بيل املثال:

تطوي���ر برامج التاأهيل املهني لخت�سا�س���يي املكتبات . 1
والتدري���ب(  )التعلي���م  املعلوم���ات  واخت�سا�س���يي 
لت�س���توعب مو�سوعات ومقررات جديدة وثيقة ال�سلة 
باملكتبات الرقمية، مثل: تنظيم واإدارة م�سادر املعلومات 
الرقمي���ة، وق�س���ايا امللكية الفكري���ة يف البيئة الرقمية.

اإجراء التعديالت املنا�س���بة لالأجزاء النظرية يف برامج . 2
البحث يف تخ�س����س املكتبات وعلم املعلومات لتتوافق 

مع متطلبات تنمية املكتبات الرقمية وتطويرها.
تنمي���ة الق���درات التعليمي���ة للمحا�رصين مب���ا يجعلهم . 3

قادري���ن عل���ى اإح���داث ل���ون م���ن األ���وان التكام���ل بني 
الإجراءات النظرية والتطبيقية للمقررات اجلديدة.

املراجع:
بيئ���ة  يف  واملعلوم���ات  املكتب���ات  اخت�سا�س���يي  اإع���داد 
اإلكرتونية: روؤية م�س���تقبلية / حممد فتحي عبدالهادي.- 
الجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات.- ع18 )يوليو 

)2002
تاأث���ري البيئ���ة الرقمية على اإعداد اخ�س���ائيى املعلومات: 
التحدي���ات والتطلعات / تاأليف د. حممد اإبراهيم ح�س���ن 
حممد. – جملة العربية 3000: جملة اإلكرتونية / جامعة 
http://alarabiclub.org/index. :الدول العربي���ة. - الرابط

php?p_id=213&id=306

تقني���ات املعلوم���ات يف املكتب���ات وال�س���بكات / اأودري 
جرو�س ؛ ترجمة ح�س���مت قا�س���م.- الريا�س: مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة، 1412 ه�/1992 م.
املكتبات الرقمية: الأ�س����س النظرية والتطبيقات العملية 
/ عماد عي�ش���ى �ش���الح حمم���د.- ط 1.- القاه���رة: الدار 

امل�رصية اللبنانية، 2006.-
املكتبة اجلامعية وحتدي���ات جمتمع املعلومات / تاأليف 
ال�س���عيد م���ربوك اإبراهي���م. – ط. 1. – الإ�س���كندرية: دار 

الوفاء لدنيا الطباعة، 2009 م.
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المكتبة الوطنية المغربية..
ذاكرة الثقافة والتراث الوطني 
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تعت��رب املكتبة الوطني��ة للمملكة املغربية 
معلماً ح�شارياً وتاريخياً ي�شاف اإىل ذاكرة 
الثقافة املغربية، هدفه��ا ال�شامي هو تقدمي 
الزده��ار الفك��ري والإ�شع��اع الثق��ايف م��ن 
خ��الل و�ش��ع املعرف��ة يف متن��اول قرائه��ا 
خا�شة ال�شباب منهم ، واإن من الهتمامات 
الك��ربى للمكتب��ة الوطني��ة، التي م��ا فتئت 
بال��رتاث  التعري��ف  الع��امل،  عل��ى  تنفت��ح 
الوطن��ي ون�شره لتجعل من��ه حقال للتنوير 
موؤ�ش�ش��ات  جان��ب  اإىل  والإ�شه��ام  املع��ريف 
اأخ��رى وفاعل��ني اآخري��ن، يف بن��اء وت�شييد 

مغرب حداثي ودميقراطي.
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 املكتبة: 
تق���وم املكتب���ة الوطني���ة للمملك���ة املغربي���ة بجمع وحفظ 
الرتاث الوثائقي والثقايف الوطني والتعريف به من خالل 
تدب���ري الإيداع القان���وين ون����رص البيبليوغرافية الوطنية. 
كما تتكل���ف مبهمة تدبري الأرقام الدولي���ة املعيارية للكتب 

والدوريات. 
وت�سع رهن اإ�سارة روادها اأر�سدتها الوثائقية وو�سائل 
للبحث البيبليوغرايف. وتلج���اأ اإلى الن�رص وتنظيم معار�س 
والقي���ام بتظاه���رات ثقافي���ة م���ن اأج���ل التعري���ف بقيم���ة 
كنوزها ونوادرها ، كما ت�رصف املكتبة على التن�س���يق بني 
مكون���ات ال�س���بكة املكتبية الوطنية، وذلك من اأجل و�س���ع 
وتنفي���ذ برام���ج ته���م معاجل���ة ال���رتاث الوثائق���ي الوطني 
وحفظ���ه ون�رصه، وتقدمي ا�ست�س���ارات علمية وم�س���اعدات 
تقني���ة مرتبطة بعلم املكتبات مع تنظيم ور�س���ات تكوينية ، 
وت�س���هم يف احلركة العلمية الوطنية والدولية ذات ال�س���لة 
باملج���ال مع اإع���داد واإجناز برامج للبح���ث العلمي املرتبط 

مبهامها وجمموعاتها الوثائقية. 

ع�شوية املكتبة يف الفهر�س العربي املوحد:
ان�س���مت املكتب���ة الوطني���ة لع�س���وية الفهر����س العرب���ي 
 association( ANI املوح���د م���ن خ���الل اجتم���اع الإع���الم

nationale des informatisâtes( يف تون�س �سنة 2008 

وم���ن ثم مر تفعيل الع�س���وية يف الفهر�س العربي املوحد 
بعدة مراحل كالتايل:

1. التوا�سل مع م�سوؤويل الفهر�س العربي املوحد.
2. ن���دوة تكوينية عرب الإنرتنيت »اأون لين« ل�س���تخدام 

الفهر�س. 
3. تكوي���ن جمموع���ة عم���ل لإيج���اد التوافق ب���ني قواعد 
الفهر�س���ة املتبعة يف الفهر�س العرب���ي املوحد والتي تعتمد 
على القواعد الأنكلو�سك�سونية مع قواعد الفهر�سة املتبعة 
يف املكتب���ة الوطني���ة للمملك���ة املغربي���ة والت���ي تعتم���د على 

القواعد الفرانكفونية.

تطور ا�شتخدام الفهر�س العربي املوحد: 
1- العمل على اإيجاد التحويل املنا�س���ب معيار مارك 21 
املعمول ب���ه يف الفهر�س العربي املوح���د ومعيار يونيمارك 
املطبق يف قاعدة بيانات املكتبة الوطنية للمملكة املغربية. 

وق���د لزمت ه���ذه املراحل ع���دة دورات تدريبي���ة اأبرزها 
دورة �س���بتمرب 2009 مبوؤ�س�سة امللك عبد العزيز اآل �سعود 

للدرا�سات الإ�سالمية. 
وق���د عرف ا�س���تخدام الفهر�س العربي تطورا ملمو�س���ا 
باملكتبة الوطنية يت�س���ح جليا من خالل نوعية الت�سجيالت 
املتح�س���ل عليه���ا، وقد مر هذا ال�س���تخدام بع���دة مراحل 

ميكن تلخي�سها فيما يلي:

التحويل من مارك 21 اإىل مارك العاملي 
)اليونيمارك( 

اأول���ى فريق الفهر�س العرب���ي املوحد عناية كبرية للقيام 
باإع���داد �س���بكة التحوي���ل للحق���ول واحلق���ول الفرعية من 
املارك21 اإلى �سيغة املارك العاملي بالإ�سافة اإلى التحويل 
من خ�سائ�س قواعد الفهر�سة الأجنلو اأمريكية اإلى قواعد 
الأفنور الفرن�س���ية واأحيلت نتائ���ج التحويل الأولية لفريق 

املكتبة الوطنية املغربية للمراجعة والتقييم. 

تنزيل الت�شجيالت
بع���د اأن بلغ���ت نتيج���ة التحوي���ل الآيل م���ن �س���يغة مارك 
21 اإل���ى يونيمارك م�س���توى مقبول، عمل فري���ق الفهر�س 
العرب���ي عل���ى اإع���داد دورات لفريق املكتب���ة الوطنية حول 

عملية التنزيل و التحميل. 

اإدراج دورات تدريبية
 عم���ل فري���ق الفهر����س العرب���ي املوحد على عق���د العديد 
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م���ن الدورات التدريبي���ة لتعريف املكتب���ة الوطنية بطريقة 
الت�سغيل واخلدمات التي يقدمها لأع�سائه.

 كم���ا اأقيم���ت دورة تدريبي���ة مبكتب���ة اآل �س���عود بال���دار 
البي�س���اء اأي���ام 12- 7 يوليو 2009 ق���دم خاللها الفهر�س 

عر�سا حيا خلدماته وما مت حتقيقه. 
و قد كان لهذه الدورة دور كبري يف التوا�س���ل مع جميع 

الأع�ساء وال�ستفادة من جميع التجارب. 

نتيجة تطوير برنامج التحويل من مارك 21 اإىل 
مارك العاملي 

عم���ل فري���ق الفهر�س العربي املوحد على ت�س���وية جميع 
املالحظات املدلى بها من طرف املكتبة الوطنية للح�س���ول 
على جودة عالية للت�سجيالت املنزلة ب�سيغة مارك العاملي. 

نتائج ا�شتخدام الفهر�س العربي املوحد:
اأح���دث الفهر�س العرب���ي املوحد ثورة يف ع���امل املكتبات 
العربي���ة، حي���ث اإن���ه بف�س���له مت حتقي���ق اإط���ار م�س���رتك 
قواع���د  وتوحي���د  العربي���ة  للمكتب���ات  اجلماع���ي  للعم���ل 
وتقني���ات عملي���ات الفهر�س���ة والت�س���نيف، كما مت اإن�س���اء 
النت���اج  بيبليوغرافي���ة �س���خمة متث���ل  قاع���دة معلوم���ات 

الفكري العربي. 
اإن اإ�س���تخدام الفهر�س �س���هل عملية الفهر�س���ة يف املكتبة 
الوطنية وتقل�س الوقت املخ�س����س لها، حيث بلغت ن�سبة 
الكت���ب املوجودة يف قاعدة الفهر����س العربي املوحد 60% 
م���ن العناوين القتن���اة مما مكن العامل���ني باملكتبة الوطنية 

من تنزيل الت�سجيالت املفهر�سة. 
العتم���اد عل���ى �س���يغة مداخ���ل املوؤلف���ني امل�س���تخدمة يف 
الفهر����س العرب���ي املوحد وذلك ملا مل�س���ناه فيه���ا من جودة 

عالية وحر�سا على التوحيد والتقنني. 
اعتماد رقم الت�سنيف امل�س���تخدم يف ت�سجيالت الفهر�س 
وذلك ملا مل�سناه من دقة واإحاطة مبختلف مو�سوعات الكتاب. 

�شعوبات وعوائق:
واجهت املكتبة بع�س ال�س���عوبات التقنية ب�س���بب ترقية 
ن�س���خة الربنام���ج الآيل لإدارة املكتب���ة مم���ا اأع���اق عملي���ة 
التوريد املبا�رص للت�سجيالت ولكن وبالرغم من هذا العائق 

فلقد توا�سلت ال�س���تفادة من ت�سجيالت الفهر�س بطريقة 
يدوي���ة حي���ث يتم الرجوع له���ذه الت�س���جيالت لتدقيق رقم 

الت�سنيف و املداخل ال�ستنادية. 

اآفاق التعاون بني املكتبة الوطنية املغربية 
والفهر�س العربي املوحد:

جتدر الإ�س���ارة باأن ثمار ال�رصاكة م���ع الفهر�س العربي 
املوح���د �ستت�س���ح جليا من خ���الل امل����رصوع الكبري الذي 
تعرف���ه املكتبة الوطني���ة والذي ميكن تلخي�س���ه مب�رصوع 
ال�رصاك���ه وال���ذي تعت���زم املكتب���ة م���ن خالله فهر�س���ة كل 
الر�س���يد الوثائق���ي للمكتب���ة الوطني���ة على النظ���ام الآيل، 
ويهدف هذا امل�رصوع اإلى فهر�س���ة 140،000 كتاب، حيث 
متثل الإ�س���دارات املكتوبة باللغ���ة العربية ما يقارب 50% 

من جمموع الإ�سدارات )000 65 عنوان( 
ومتت التو�س���ية باأن الإ�سدارات املتعلقة باللغة العربية 
�سيتم حتميلها من الفهر�س العربي املوحد مما �سي�سهم يف 
تقلي�س الكلفة املخ�س�سة للم�رصوع حيث اإن كلفة التنزيل 

تختلف كليا عن كلفة الفهر�سة الأ�سلية. 
ويف ه���ذا ال�س���دد �س���يتم اإدراج ح�س����س تدريبية لعملية 
التنزي���ل و التحميل من الفهر����س العربي باملكتبة الوطنية 

جلميع العاملني يف هدا امل�رصوع.
وخرجت تو�س���يات ومقرتحات امل����رصوع باإتاحة امللف 
املو�س���وعي نظ���را ملا مل�س م���ن جودة املداخل املو�س���وعية 
للفهر����س طمحت املكتبه للح�س���ول على ن�س���خة من امللف 
املو�س���وعي للفهر����س وحتميله على فهر�س���ها املحلي مما 

�سيمكنها من فوائد عديدة.

واأي�شاً اتاحة ملف الأ�شماء
وذلك ن�رصا ملا يتميز به ملف الأ�سماء يف قاعدة الفهر�س 
العرب���ي املوح���د من م�س���توى عال م���ن ال�س���بط وتوحيد 
املداخل بالإ�س���افة ل�سبكة الإحالت لل�س���يغ غري املعتمدة 
فتم املطالبه باأن يتاح للمكتبه تنزيل الأ�سماء غري املغربية 
الوطني���ة  الببليوغرافي���ة  ت�س���جيالت  ل�س���م  بالإ�س���افه 

املغربية لقاعدة بينات الفهر�س العربي املوحد. 
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اإعداد: �شعيد علي �شعيد

مقدمة
اجلودة العالية لت�سجي��الت الفه��ر�س العرب��ي املوح�د مل 
ت���اأت من فراغ ولكنه��ا نتاج جله�����د دائ�م ومتميز واإب��داع 
يف الأداء، فه�ي ت�س�����كل منوذجًا م�ن اأف�س����ل النم�اذج التي 
يحت���ذى بها ف�ي اللتزام باملوا�س���فات الدولية عند تطبيق 
معاي���ري املعاجلة الآلية ونالحظ ذل���ك جليًا من خالل اآليات 

العمل واملتمثل��ة فيما يلي: 
• تطبيق معي�����ار م����ارك 21 واملتابع�ة الدورية لتحديثات�ه	
• تطبي���ق قواعد الفهر�س���ة الأجنل���و اأمريكي���ة ف�ي اأحدث 	

طبعاته�ا.
• تقن���ني ممار�س���ات خا�س���ة بالفهر����س العرب���ي املوح���د 	

تتالئم م�ع خ�سو�سيات الأوعية العربية
واللت����زام باملوا�س���فات والتقنين���ات الدولي���ة ل���ه الأثر 
الإيجابي البالغ ف�ي رف�ع م�س���ت�وى اخلدم�ات املقدم�ة م���ن 
الفه�ر�س العربي املوحد، وي�س���هم تطبيقها يف توفر �سمات 
مات واأجزاء قاعدة املعلومات  الت�س���اق والتناغم بني مقوِّ
التي ي�س���تند اإليها الفهر�س العربي املوحد، هذا بالإ�سافة 
اإلى زيادة التجان�س بني فهار�س مكتبات الأع�س���اء، كذلك 
ي�سهم اللتزام باملوا�س���فات والتقنينات الدولية يف توفري 
وقت وجهد التعديل للت�س���جيالت املحملة ورفع م�س���توى 

كفاءة البحث
ويف اإط���ار ال�س���عي الدائ���م لتطبي���ق ه���ذه املعاي���ري وم���ن 
خ����الل مراقبتن���ا للت�س���جيالت املحمل���ة والفهر�س���ة عل����ى 
اخلط احلا�س���وبي املبا�رص، برزت جمموعة من املعاجلات 
الفني���ة، راأين���ا تاأكيده���ا وطرحها نظ���رًا لأهميته���ا يف دعم 
عملية التوحيد لقاعدة بيانات الفهر�س اأو لندرة ا�ستخدام 

بع�سها اأوغمو�س حالت التطبيق للبع�س الآخر منها
ويف ه���ذه املقال���ة وق���ع اختيارنا على جانب���ني مهمنيَّ من 

هذه املعاجلات لت�سليط ال�سوء عليهما وهما: 
• معاجلة املداخل الإ�سافية	
• معاجلة مداخل الرب��ط	

اأول املداخل الإ�شافية:
الت�س���جيلة  يف  حق���ول  الإ�س���افية  باملداخ���ل  يق�س���د 
الببليوجرافي���ة تك���ون مبثابة نقاط اإتاحة اأو و�ش���ول اإلى 
الت�سجيلة الببليوجرافية بالإ�سافة اإلى املدخل الرئي�سي، 
الت�س���جيالت  يف  الإ�س���افية  املداخ���ل  اأ�س���كال  وتتن���وع 

الببليوجرافية ما بني:

ا�سم »�سخ�س اأو هيئة اأو موؤمتر اإلخ«. 1
عنوان. 2
ا�سم-عنوان. 3
عنوان موحد. 4
�سل�سلة. 5

وفيم���ا يل���ي ن�س���تعر�س بالأمثل���ة اأب���رز ح���الت اإن�س���اء 
املداخل الإ�سافية

مداخل اإ�سافية باأ�سماء الأ�سخا�س التي متثل اأطراف . 1
احلوارات)1( 

مداخل اإ�سافية مبقدمي الأ�سئلة بكتب ال�سوؤالت . 2
مداخ���ل اإ�س���افية بالأ�س���خا�س اأو الهيئ���ات التي متثل . 3

الطرف الآخر يف املرا�سالت املتبادلة )2( 
مداخل اإ�سافية بالأ�سخا�س اأو الهيئات املر�سل اإليهم . 4

جمموعة من اخلطابات )3(.
مداخل اإ�س���افية بالأ�س���خا�س الو�س���طاء يف الت�س���ال . 5

املقدم على اأنه ا�ستقبل من روح)4( 
الهيئ���ات . 6 اأو  الأ�س���خا�س  باأ�س���ماء  اإ�س���افية  مداخ���ل 

املن�سوبة اإليهم الأعمال خطاأً اأو اإيهامًا )5( 
مداخ���ل اإ�س���افية للح���كام وروؤ�س���اء ال���دول كاأ�س���ماء . 7

الر�س���مية  بال�س���يغة  الدخ���ول  حال���ة  يف  اأ�س���خا�س 
ملن�سبهم)6( 

مداخل اإ�س���افية بالنا�رصين التي تتعدى م�سوؤولياتهم . 8
حدود الن�رص)7(.

مداخل اإ�شافية ا�شم-عنوان
تعد مداخل اإ�س���افية »ا�سم عنوان« بالعمل يف حالة كونه 

ميثل عمال مرتبطا بالعمل الأ�سا�سي بالت�سجيلة 
كالأعم���ال املرتبط���ة بالك�س���افات والذي���ول والتكم���الت 

وفهار�س الن�سو�س )8(.
بالأعم���ال  التعلي���ق  عل���ى  الرتكي���ز  حال���ة  يف  كذل���ك 
م  املن�س���ورة مع »تعليق اأو �رصح اأو تف�س���ري« ف���اإذا قدَّ
امل�سدر الأ�سا�سي للمعلومات املادة التي يتم فهر�ستها 

)1(  21.25 اأ: 
AACR2 :1 �2(  21.6 ج(
AACR2 :13(  21.30و(
AACR2 :14(  21.26 و(

AACR2 :1 .�5(  21.4 ج(
AACR2 :1 6(  21.24 د(
AACR2 :1 �7(  21.30 ه(
AACR2 :1 8(  21.28 ب(

المعالجة الببليوجرافية
يف الفهرس العربي الموحد: جودة وإبداع
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على اأنها تعليق اأو �رصح فيعد مدخاًل اإ�س���افيًا بالعمل 
امل�رصوح)1(.

املحكوم���ة . 9 للهيئ���ة  الراأ����س  حت���ت  اإ�س���افية  مداخ���ل 
بالد�ستور اأو القان��ون )2( 

مداخل اإ�س���افية حتت راأ�س الهيئة للمن�سب التنفيذي . 10
اإذا كانت قرارها عبارة عن قانون )3(

ثانيا مداخل الربط: )4(
حتت���وي حق���ول مداخ���ل الرب���ط عل���ى معلوم���ات حتدد 
ذاتي���ة م���وارد ببليوجرافي���ة اأخ���رى. ف���كل حق���ل من هذه 
احلقول يخ�س����س عالقة ببليوجرافية خمتلفة بني الوعاء 
الببليوجرايف امل�س���تهدف »قيد الفهر�س���ة« ووعاء مرتبط. 
وهن���اك ثالث���ة اأنواع م���ن هذه العالق���ات: اأوعي���ة مرتبطة 
ت�س���اعد امل�ستفيد يف ا�س���تمرار البحث لكنها لي�ست مطلوبة 
مادي���ا للح�س���ول عل���ى الوعاء امل�س���تهدف »مث���ال، مداخل 
�س���ابقة للدوريات، ترجم���ات للوعاء امل�س���تهدف« ؛ اأوعية 
مرتبط���ة يلزم احل�س���ول عليها ما لأجل ا�س���تخدام الوعاء 
ن:  امل�س���تهدف »مثال، وعاء ببليوجرايف م�سيف جلزء مكوِّ
عدد من جمل���ة يحتوي على مقالة معين���ة«؛ اأوعية مرتبطة 
نة ل���كلٍّ اأكرب »�س���ور فوتوغرافيه داخل  ه���ي وحدات مكوِّ
جمموعة �س���ور متث���ل فرتة زمني���ة معينة«. وقد �س���ممت 
حق���ول مداخل الربط لإن�س���اء تب�رصة يف الت�س���جيلة التي 
تظه���ر فيها هذه احلقول. كما ميكن لهذه احلقول الرابطة 
اأن تن�س���ئ ربطا اآليا بني الت�س���جيلة الببليوجرافية للوعاء 
امل�س���تهدف والت�س���جيلة الببليوجرافي���ة للوع���اء املرتبط، 
 MARC 21« .اإذا ما كان هذا الأخري له ت�س���جيلة منف�س���لة
 Format for Bibliographic Data \ LC، National Library

 »of Canada. – 1999 ed.، update 2002
ت�س���جيلة  ب���ني  يرب���ط  الرب���ط  مدخ���ل  اأن  وجدن���ا  اإذن 
ببليوجرافية وت�س���جيلة ببليوجرافية اأخرى عك�س املدخل 
الرئي�س اأو الإ�س���ايف الذي يربط بني الت�سجيلة ال�ستنادية 
والت�س���جيالت الببليوجرافي���ة، ل���ذا ل يغن���ي وجودها عن 
املداخ���ل ال�س���تنادية بالت�س���جيلة وفيم���ا يلي ن�س���تعر�س 

بع�س حقول الربط املهمة:
1. احلقل 770 مدخل ملحق / عدد خا�س

AACR2 :1 1(  21.13 ب(
AACR2 :2(  33.21 ب(

AACR2 :3(  31.21 ب ا(
)4(  حممد عبد احلميد معو�ض. الدليل العملي لرتكيبة الفهر�سة 

املقروءة اآليا: �سيغة مارك 21 الببليوجرافية.- الريا�ض: مكتبة 
امللك فهد الوطنية، 2007.- �ض. 493

يقدم معلوم���ات متعلقة مبلحق اأو عدد خا�س م�س���احب 
للوع����اء اجل����اري فهر�س���ته ولكن���ه مفهر����س كت�س���جيلة 

منف�سلة »عالقة راأ�سية«
مثال:

الت�س���جيلة للعنوان الأ�س���ا�س »الأب« بينم���ا يعطي حقل 
الربط مدخاًل للملحق 

2. احلقل 772 مدخل الت�شجيلة الأم املرتبطة 
يق���دم معلوم���ات متعلقة بالت�س���جيلة الأم املرتبطة عندما 
يك���ون الوعاء اجل���اري فهر�س���ته عبارة عن ع���دد مفرد اأو 

ملحق اأو عدد خا�س للوعاء الأم
الت�س���جيلة لعن���وان امللحق بينم���ا يعطي احلق���ل الرابط 

مدخال للت�سجيلة الأم املرتبطة 

3. احلقل 773 مدخل الوعاء امل�شيف
ن اأو  يقدم معلومات متعلقة بالوعاء امل�سيف للجزء املكوِّ
الوحدة الفرعية املو�س���وفة يف الت�س���جيلة »عالقة راأ�سية« 
كبحث يف موؤمتر، مقالة يف دورية، ف�سل يف اأطروحة... اإلخ. 

مثال جزء من كتاب:
مثال بحث يف موؤمتر:
مثال مقالة يف دورية:

4. احلقل 780 مدخل العنوان ال�شاب�ق
يقدم معلومات متعلقة بالعنوان ال�سابق مبا�رصة للوعاء 

اجلاري فهر�سته »عالقة زمنية«
واإذا كان هناك اأكر من عنوان �سابق، ُيكرر احلقل 780

5. احلقل 785 مدخل العنوان الالح�ق
يقدم معلومات متعلقة بالعنوان الالحق مبا�رصة للوعاء 

اجلاري فهر�سته »عالقة زمنية« 
كما اأن هذا احلقل يكرر بقدر ما هناك من عناوين لحقة 
ويف هذي���ن احلقل���ني الأخريي���ن »780 و785« ي�س���تخدم 
ع���ادة املوؤ�رص الأول »�س���ابط التب�رصة« �س���فر اأي عر�س 
التب����رصة، ث���م اأحد قيم املوؤ�رص الثاين »ن���وع العالقة« اأي 
�س���فر ل�ستمرار العنوان اأو القيمة 2 لالإحالل اأو القيمة 4 

لالندماج وهكذا.
و اآم���ل اأن تك���ون ه���ذه الإطالل���ة ال�رصيع���ة عل���ى بع����س 
ممار�س���ات املداخ���ل الإ�س���افية وحق���ول الرب���ط، مفي���دة 

للمفهر�سني الذين مل ياألفوا هذه املمار�سة بعد 
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اأ�س���دل الق���رار التاريخي لأعرق واأق���دم املجالت العاملية، نيوزوي���ك، التي تطبع 
يف نيوي���ورك، و ت���وزع يف الولي���ات املتح���دة المريكية ودول اأخ���رى التوقف عن 
طبع ن�سختها الورقية، والكتفاء بالن�سخة الإلكرتونية، مع بداية عام 2013 اجلدل 
حول التحول اإلى ع�رص الرقمنة الذي اأ�سبح حقيقة واقعة وحاجة ملحة. ويحمل 
القرار يف طياته اإ�س���ارة اإلى تغري �س���لوكيات البحث والقراءة عند الأجيال ال�سابة 
الت���ي حتم���ل يف يديه���ا الأجهزة اللوحي���ة والهوات���ف الذكية يف كل وق���ت ومكان، 
وت�س���تخدمها بكفاءة لي�س فقط يف احل�سول على املعلومات )بجميع اأ�سكالها( عن 
الأحداث الراهنة يف حلظة حدوثها بل وامل�س���اركة يف �س���نعها واإنتاجها وامل�ساركة 
فيها. كما اأن تزايد الكتب الرقمية والأفالم والتطبيقات وفق احتياجات امل�ستفيد 
داف���ع اآخ���ر اإلى هذا التحول الذي �س���يكون اأ�رصع مما نتوقع واأكر �س���مولية مع 
ن�س���وج الأجيال ال�س���اعدة وتطور التقني���ة واعتماد احلياة والقت�س���اد والتعليم 

والرتفيه عليها. 
لق���د جاء قرار مكتب���ة امللك عبدالعزيز العام���ة بتطوير الفهر����س العربي املوحد 
ليك���ون مكتب���ة رقمية عربية ا�س���تجابة لطلب املكتبات الأع�س���اء يف اللقاء اخلام�س 
���ا بعد اأن ن�س���ج الفهر�س  ان يف وقته، خ�سو�سً الذي عقد يف العا�س���مة الأردنية عمَّ
واأ�س���بح اأكرب قاع���دة ببليوجرافية ت�س���م الإنتاج الفكري العرب���ي ويحتوي على 
اأهم واأحدث ملفات ا�س���تنادية عربية؛ حيث متثل هذه البنية اأ�سا�ًس���ا متيًنا للمكتبة 
الرقمية العربية وعامل جناح موؤكد باإذن اهلل. وي�ساف اإلى ذلك احلاجة املا�سة اإلى 
التن�سيق والتكامل والتعاون بني مبادرات رقمنة الأوعية العربية واإثراء املحتوى 
الرقم���ي العرب���ي عل���ى امل�س���توى املحل���ي والإقليمي وال���دويل، وتواف���ر التقنيات 
املتقدمة التي تدعم اإن�س���اء مكتبة رقمية متطورة مبعايري وموا�س���فات دولية. كما 
ا ال�سباب( ل تختلف عنها يف  اأن احتياجات امل�ستفيدين يف عاملنا العربي )خ�سو�سً
العامل املتقدم الذي ي�سهد ثورة يف جمال الت�سالت وتقنية املعلومات وتطبيقاتها 

يف خمتلف جمالت احلياة.
�س���تكون هذه املكتبة –ب���اإذن اهلل- عربية الهوية وعاملية التوج���ه، تخدم ثقافتنا 

العربية، وتربز الوجه امل�سيء للح�سارة العربية والإ�سالمية.
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 المكتبة الرقمية العربية
حلم يتحقق

د. �شالح بن حممد امل�شند
مدير مركز الفهر�س العربي املوحد



قواعد ببليوجرافية
لمنظومة عربية متكاملة

دعوة للمشاركة



- الكتاب الواحد ال يفهرس إال مرة واحدة مهما تعددت نسخه
وطبعاته واملكتبات التي تقتنيه

- يضع حتت تصرف الباحث رصيد� ضخم� من مفردات ا�نتاج الفكري
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Tell :  +966 1 434 7888
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P.O Box 86486 Riyadh 11622
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تضمن إعالن المكتبة الرقمية العربية

اختتام اللقاء الخامس في األردن
مختصون 
في الشأن 
المعرفي
في الشأن 

جهود  األمير عبدالعزيز بن عبدالله داعمه 
للثقافة العربية والتراث اإلنساني

الدكتور علي النملة في لقاء خاص:

عبدالعزيز بن عبدالله 
رجل المرحلة والمكتبة 

الرقمية تعزز مكانة 
المملكة دوليا




