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املل��ك  مكتب��ة  به��ا  تق��وم  رائ��دة  معرفي��ة  خط��وات 
عبدالعزي��ز العام��ة ع��ر م�ص��روعاتها املختلفة والتي 
ي��رز من خالله��ا فائدة العم��ل التكامل��ي واأثره على 
الإنتاج الفكري العربي، فهاهي تبداأ بو�صع الدرا�صات 
لنطالق م�صروع املكتبة الرقمية العربية والذي يعتر 
ا�ص��تكماًل للفهر���س العربي املوحد، وي�صهم يف تقدمي 
خدم��ة جليلة ورائ��دة لدعم اللغ��ة العربية ف�صاًل عن 
بن��اء جمتم��ع مع��ريف ت�ص��ل ل��ه املعلوم��ة يف كل مكان 
ووق��ت، لي�صب��ح التفاعل مع الثقاف��ة وتنمية املدارك 
عالمة بارزة جليل جديد تهيمن التقنية على م�صاحة 

وا�صعة من تفكريه وبناء �صخ�صيته.
اإن و�ص��ع املبادرات الت��ي تعمق التبادل يف اخلرات 
والتعاون يف الو�ص��ائل تفتح نافذة امل�ص��رك الإن�صاين 
ال�صعي��د  عل��ى  العربي��ة  فاأمتن��ا  العرب��ي،  للمجتم��ع 
املع��ريف واملكونات الثقافية متى ب��داأت فهي ل تنطلق 
من العدم واإمنا من اإرث جميد كان وما يزال م�صدر 
فخ��ر واعتزاز، وبنية حتتية لقادم اأجمل، ينتظر بذل 
اجله��ود لتحقي��ق معادلة ثقافي��ة معا�ص��رة للثقافات 
الأخرى،وفق معايري واأهداف ت�صهم يف نه�صة الأمة.

ويف ه��ذا العدد.. الفهر���س العربي املوحد ي�ص��تكمل 
وال��ذي  العربي��ة  ال��دول  مكتب��ات  بواب��ات  تد�ص��ن  
حمل ال�ص��هر املن�ص��رم اإطالق بواب��ة مكتبات مملكة 
البحريني��ة  النخ��ب  جم��ع  جمي��ل  بلق��اء  البحري��ن 
والفهر���س العرب��ي املوح��د حتت رعاية �ص��مو ال�ص��يخ 
عب��داهلل بن خالد اآل خليفة، لتكون اأداة لنقل الإنتاج 

الفكري والراث الإن�صاين للعامل. 
واملق��الت  الدرا�ص��ات  م��ن  العدي��د  تق��روؤون  كم��ا 
املتخ�ص�ص��ة واأخبار مرك��ز الفهر���س العربي املوحد 

ون�صاطاته املختلفة.
01 4770033

infozstudio@gmail.com

الت�صميم الفني والإخراج والطباعة

 ArabCatalog
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 youtube.com/user/Auc434
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مقدمة:

»لي���س من فهم العلم كمن اأحبه، ولي���س من اأحبه كمن اأ�ص��عده اأن يهب حياته كلها لأجل حت�صيله وتعليمه لبني 
الب�صر«، حن تتبلور الفكرة لتعك�س نهج �صاحبها، فهذا اأمر مرده لقيم حرة واأخالق ملزمة، �صتظل املحدد الأول 
لأوجه ال�صدق والإخال�س يف القول والعمل، مقولة الفيل�صوف ال�صيني ال�صهري كونفو�صيو�س ت�صب يف هذا الجتاه 
ال��ذي ميك��ن اختزال��ه يف حمور احلب والإميان به كقيمة اإن�ص��انية خال�صة، ول يوجد قلب يف العامل باأ�ص��ره يحمل 
هذه القيمة املميزة كقلب خادم احلرمن ال�صريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -حفظه اهلل- الذي اآمن بلغة 
احلوار واحتواء املختلف رغم عوامل الختالف فكان فكره منطلقا من مبداأ اإ�صاعة املحبة بن بني الب�صر، ول اأدل 
على هذا النهج مما مت اإقراره اأخريا باعتماد مذكرة تاأ�صي�س فرع ملكتبة امللك عبد العزيز العامة يف جامعة بكن 
يف ال�ص��ن، الأم��ر الذي يعزز بدوره مفهوم احلوار والتوا�صل الثقايف والإن�ص��اين ويعك���س ال��دور الريادي للمملكة 

العربية ال�صعودية يف التوا�صل مع دول و�صعوب العامل باعتبارها م�صدر اإ�صعاع علمي وح�صاري.
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 مكتبة الملك عبد العزيز..األسس والمرتكزات
داأب��ت مكتب��ة امللك عب��د العزي��ز العامة منذ تاأ�صي�ص��ها 
وم��ن منطل��ق م�ص��وؤوليتها الديني��ة والوطني��ة والأخالقية 
على ر�ص��م اخلط��وط العري�ص��ة حلا�صر الثقاف��ة العربية 
والإ�ص��المية وجعله��ا عاملي��ة النت�ص��ار بتعميمه��ا كاأح��د 
ال��ري  مبوروث��ه  املتمي��ز  احل�ص��اري  احل��راك  اأقط��اب 
وجوان��ب تاأثريه وتاأثره بالثقافات الأخرى، فكان منها اأن 
تبن��ت مب��ادرات نوعية اأ�ص��همت بدورها يف تكري���س �صور 
التالحم الإن�صاين، ومن قبيل ذلك جائزة خادم احلرمن 
ال�صريفن امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �صعود العاملية 
للرجم��ة، الت��ي باتت ت�ص��كل ظاهرة فريدة ب�ص��مولها كل 
اأرج��اء الع��امل وا�ص��تهدافها جلمي��ع الأعم��ال ذات البع��د 
الإن�صاين، وذلك كله وفق روؤية خادم احلرمن ال�صريفن 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الذي جعل ق�صية التعاي�س 
ال�صلمي بن الب�صر ون�صر مبادىء الت�صامح �صغله ال�صاغل 
واأوله��ا -حفظ��ه اهلل- ج��ل عنايت��ه واهتمام��ه. كم��ا مت 
اط��الق جمل��ة م��ن امل�ص��اريع كالفهر���س العرب��ي املوحد، 

وموؤخرًا املكتبة الرقمية العربية.
وجاءت موافقة خادم احلرمن ال�ص��ريفن على تاأ�صي�س 
ف��رع ملكتب��ة املل��ك عب��د العزي��ز العام��ة يف جامع��ة بك��ن 
العريق��ة يف ال�ص��ن كج�ص��ر توا�ص��ل وناف��ذة ثقافي��ة من 
�ص��اأنها اأن ت�ص��كل رافدا ي�صب يف جمرى التبادل الفكري 
وتر�صيخ قواعد بناء عالقات متينة بن البلدين وال�صعبن 

ال�صديقن ومبا يعود بالنفع على الب�صرية جمعاء.

المكتبة في قلب الصين.. خطوات تتوالى

يرى معايل امل�صت�ص��ار يف الديوان امللكي وامل�ص��رف العام 
عل��ى مكتبة امللك عب��د العزيز العامة الأ�ص��تاذ في�صل بن 
عب��د الرحم��ن بن معمر اأن اإن�ص��اء فرع املكتب��ة يف جامعة 
بك��ن يج�ص��د عالق��ات ال�صداق��ة املتمي��زة الت��ي ترب��ط 
اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية وجمهوري��ة ال�صن ال�ص��عبية، 
م�ص��ريا اإىل اأن ه��ذا امل�ص��روع ياأت��ي ا�ص��تجابة لتوجيه��ات 
خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن -حفظه اهلل- لتفعي��ل اآليات 
احل��وار احل�ص��اري والتوا�ص��ل الثق��ايف بن اململك��ة ودول 
العامل، موؤكدا اأن رعاية خادم احلرمن ال�ص��ريفن لتوقيع 
مذك��رة التفاه��م اخلا�ص��ة باإن�ص��اء ه��ذا امل�ص��روع الرائد 
اأثناء ا�ص��ت�صافة امللك للرئي�س ال�صيني»هو جينتاو« متثل 
ن امل�ص��رف على مكتبة  ق��وة دافع��ة لإجناز امل�ص��روع. وَبيَّ
امللك عبد العزيز العامة اأن املباحثات بن جمل���س املكتبة 
واجلانب ال�صيني حول امل�ص��روع مل ت�ص��تغرق وقتا طويال، 
بع��د موافق��ة جمل���س ال��وزراء برئا�ص��ة خ��ادم احلرم��ن 
ال�صريفن حيث اأبدى امل�صوؤولون باجلامعة ترحيبا باإن�صاء 
ف��رع للمكتب��ة به��ا، مبا يع��زز التفاعل الثقايف ب��ن اململكة 
وجمهوري��ة ال�ص��ن ويدع��م عالق��ات ال�صداق��ة الوطيدة 
بن قيادة البلدين وال�صعبن ال�صعودي وال�صيني، واأو�صح 
اأن م�ص��روع اإن�ص��اء فرع ملكتبة امللك عبد العزيز العامة يف 
جامع��ة بكن هو خطوة رائدة، بهدف تعزيز فر�س تالقي 
الثقاف��ات واحل�ص��ارات ملا فيه خري الإن�ص��انية ومبا يحقق 

التعاون الإيجابي بن الدول وال�صعوب يف كافة املجالت.
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 المملكة..قبلة المسلمين ومحط أنظارهم
وعل��ى امت��داد تاريخها �ص��كلت اململكة العربية ال�ص��عودية 
مو�ص��ع اأم��ل للم�ص��لمن ع��الوة على كونه��ا قبلته��م ومهبط 
الوح��ي عل��ى نبيهم امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�ص��لم، ففيها 
احلرمان ال�صريفان يف مكة واملدينة، وفيها تاريخ جميد من 
الت�صحيات يف �ص��بيل ن�صرة راية الدين الإ�صالمي احلنيف 
واإع��الء �ص��اأنه، وم��ا اأن يفكر امل�ص��لمون باإيجاد اأي م�ص��روع 
اإ�ص��المي حت��ى يتب��ادر اإىل اأذهانه��م دور اململك��ة العربي��ة 
ال�صعودية يف اإن�صائه، ومن اأمثلة ذلك يف ال�صن التي جتاوز 
عدد امل�صاجد فيها يف عام 1404 ه� 32 األف م�صجد، احتاجت 
لأعم��ال ترمي��م جراء ما تعر�ص��ت له من دمار اإب��ان الثورة 
الثقافية يف عهد الزعيم ال�صيوعي الراحل “ماو ت�صي تونغ”، 
فت�ص��دت اململكة لواجبها من خالل دعم اجلهات امل�ص��رفة 
عل��ى اأعم��ال الرمي��م وم��ن خالل راب��ط العامل الإ�ص��المي 
لالإ�ص��هام يف حفظ امل��وروث الديني املرتبط بالعمق الثقايف 
اأي�ص��ا وال��ذي يرز �ص��ور امل�ص��لمن يف كل الأقط��ار. ويوجد 
يف ال�ص��ن حت��ى ع��ام 2012 م م��ا يف��وق 60 ملي��ون م�ص��لم، 
وه��ي موؤهل��ة لأن تكون من الدول التي حت��وي اأكر عدد من 
امل�صلمن على م�صتوى العامل، وقد دخل الإ�صالم اإىل ال�صن 
م��ن جه��ة الغ��رب بع��د فت��ح ترك�ص��تان ال�ص��رقية يف الع�صر 
الأموي، يف منطقة كا�ص��غر، فقبل اأن ينتهي القرن الهجري 
الأول و�صل��ت غ��زوات قتيب��ة ب��ن م�ص��لم الباهل��ي احل��دود 
الغربي��ة لل�صن، وعلى الرغم من اأن الفتوحات الإ�ص��المية 
مل تتوغ��ل يف اأر�س ال�ص��ن، اإل اأن طريق القوافل بن غرب 

اآ�ص��يا وال�ص��ن كان ل��ه اأثره يف انت�ص��ار الإ�ص��الم عن طريق 
التج��ار يف غربي ال�ص��ن، ولقد عرف هذا بطريق احلرير، 
كما كان ملجاورة الإ�ص��الم يف منطقة ترك�صتان بو�صط اآ�صيا 
للح��دود الغربي��ة لل�ص��ن اأثره يف بث الدعوة الإ�ص��المية يف 
غرب��ي الب��الد. كما انت�ص��ر الإ�ص��الم يف �ص��رقي ال�صن، يف 
نهاي��ة ع�صر اخللفاء الرا�ص��دين، يف عه��د عثمان بن عفان 
ر�صي اهلل عنه، وو�صل مبعوث م�صلم اإىل ال�صن يف �صنة 21 
ه�، ثم توالت البعثات الإ�صالمية على ال�صن حتي بلغت 28 
بعث��ة يف الفرة بن �ص��نتي )31ه��� 651- م( و)184 ه� - 800 
م(، وتوالت البعثات الدبلوما�ص��ية والتجارية واأخذ الإ�صالم 

ينت�صر عر مراكز �صاحلية نحو الداخل ال�صيني.
ريادة المعرفة اإلسالمية

اإن اله��م الثقايف الذي حتمله اململكة العربية ال�ص��عودية 
جتاه العامل من خالل ريادتها املعرفية الإ�صالمية، يجعل 
م��ن حماكاة ال�ص��عوب والأمم الأخرى اأم��را بالغ الأهمية 
حلكومة اململكة و�ص��عبها، لذلك اأ�صحى الدور الذي تلعبه 
كياناته��ا الثقافي��ة يتج��اوز احل��دود لي�ص��ل اإىل اأق�ص��ى 
بق��اع الأر�س، ياأتي يف مقدمة ه��ذه الكيانات مكتبة امللك 
عب��د العزي��ز العام��ة التي تق��ف وراء عدد م��ن املبادرات 
الثقافي��ة املهم��ة على م�ص��توى الع��امل، بدعم مبا�ص��ر من 
خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن وويل عه��ده الأم��ن، لتبق��ى 
ر�ص��الة ه��ذه الب��الد امت��دادا للر�ص��الة العاملي��ة التي جاء 
به��ا املبع��وث الأمن حممد بن عب��د اهلل، مبعوث اهلل اإىل 

الب�صرية وخامت الأنبياء والر�صل.
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يف خط��وه كبريه بادرت موؤ�ص�ص��ة املكتبات املحو�ص��بة اأو 
�ص��ي اإل �ص��ي عر موقعها الر�ص��مي باحلدي��ث عن مكتبة 
املل��ك عبدالعزي��ز العام��ة والت��ي يراأ���س جمل���س اإدارتها 
خادم احلرمن ال�ص��ريفن حفظه اهلل وجهودها يف تبني 
ودع��م الفهر���س العرب��ي املوح��د وال��ذي ا�صبح م��ن اأهم 
امل�ص��روعات يف الوط��ن العربي وج�ص��ر توا�صل عاملي بن 
الثقافات، وتعتر موؤ�ص�ص��ة املكتبات املحو�ص��بة اأو �صي اإل 
�ص��ي اأكر منف��ذ ببليوج��رايف عاملي وت�ص��م يف ع�صويتها 
72000 مكتب��ة يف 170 دول��ة ح��ول العامل مم��ا يعطي بعدًا 

ثقافي��ًا ومعرفي��ًا كبريًا ي�ص��هم يف و�ص��ول الإنتاج الفكري 
العربي اإىل كل اأقطار العامل ويرز مكانة اململكة العربية 
ال�ص��عودية وموؤ�ص�ص��اتها يف تبن��ي كل م��ا يخ��دم العل��وم 

الإن�صانية والثقافة العاملية.
وذك��ر الرئي���س التنفي��ذي ملوؤ�ص�ص��ة املكتبات املحو�ص��بة 
املل��ك  مكتب��ة  قدمت��ه  م��ا  اأن  ج��وردان  ج��ي  الدكت��ور 
العرب��ي  الفهر���س  مبرك��ز  ممثل��ة  العام��ة  عبدالعزي��ز 
املوح��د يعتر ذا فائدة هائلة فهي تفتح كنوز املجموعات 
العربي��ة الإقليمي��ة للعامل اأجمع، واحلقيق��ة اإن كثريًا من 
ه��ذه امل��وارد املعرفي��ة كانت جمهول��ة بالن�ص��بة للباحثن 
والدار�ص��ن والعلماء الذين يعي�ص��ون خارج نطاق ال�صرق 
الأو�ص��ط، وم��ع ذل��ك ل ي��زال هن��اك عم��ل كث��ري ينبغ��ي 
القي��ام ب��ه، وبطبيع��ة احل��ال اإن املكتب��ات الأكادميية يف 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ترح��ب باإ�صاف��ة الفهر���س 
العرب��ي املوحد اىل الفهر���س العاملي ملو�ص�ص��ة اأو �ص��ي اإل 
�ص��ي كما مل�ص��ت الرحيب اأي�صا من جمي��ع انحاء العامل، 

واأود اأن اأذك��ر حي��ال ه��ذا الأمر اأننا ننظر اىل الفهر���س 
العرب��ي املوح��د باعتباره حمورا لتوف��ري املحتوى الرقمي 
باللغ��ة العربي��ة ونتمنى للقائمن علي��ه وعلى مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة املزيد من النجاحات القادمة. 
وعلى جانب اآخر ذي �صلة اأطلقت وكالة الغوث الدولية 
»الأن��روا« املرحل��ة الثاني��ة من م�ص��روع تطوي��ر املكتبات 
املدر�صية واملكتبة الإلكرونية بهدف ربط جميع املكتبات 
الأكادميي��ة يف وكال��ة الغ��وث الدولي��ة واإعط��اء كل مكتبة 

فهر�صا م�صتقال بها.
وق��د اأثنت الدكتورة اأمل عيا���س مدي��ر مراكز التطوير 
الرب��وي يف وكال��ة الغ��وث الدولية »الأن��روا« على الدعم 
الفن��ي الكام��ل ال��ذي قدمت��ه مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز 
جم��ال  يف  املوح��د  العرب��ي  الفهر���س  يف  ممثل��ة  العام��ة 
توحي��د الفهر�ص��ة يف املكتب��ات وتدريب اأمنائه��ا. وقالت: 
»اإن��ه نظ��را لقل��ة الإمكاني��ات املادي��ة يف وكال��ة الغ��وث 
املدر�ص��ية  املكتب��ات  تطوي��ر  يف  فكرن��ا  فق��د  الدولي��ة، 
وحو�صبة هذه املكتبات واإ�صافة الكتب الإلكرونية جلميع 
مدار�ص��نا, فكانت هناك ا�صتجابة رائعة من مكتبة امللك 
عبدالعزيز العامة ممثلة مبركز الفهر���س العربي املوحد 
يف اململك��ة العربي��ة ال�ص��عودية, وبه��ذه املنا�ص��بة اأتوج��ه 
بال�ص��كر والتقدير لهم على هذه اجلهود املبذوله خلدمة 
الإنت��اج الفك��ري العرب��ي , وقد �ص��عدت بتواج��د الدكتور 
حف��ل  يف  �ص��رفنا  وال��ذي  املرك��ز  مدي��ر  امل�ص��ند  �صال��ح 
انط��الق املرحلة الثاني��ة للم�ص��روع يف الأردن، واحلقيقه 
اإن الفهر���س العربي املوحد قدم لنا الدعم الفني الكامل 
يف جم��ال توحيد الفهر�ص��ة يف مكتباتنا واأي�صا مكننا من 
تدريب اأمناء املكتبات ليكونوا على قدر جيد من التاأهيل 
». واأ�ص��ارت الدكتورة اأمل عيا�س اإىل اأن »الأنروا« تهدف 
م��ن ه��ذا امل�ص��روع اإىل بناء قاع��دة بيان��ات موحدة تظم 
الكت��ب واملراج��ع واإر�ص��اء اأ�ص���س البحث العلم��ي وتطوير 

مهارات البحث لدى الطلبة.
من جانبه قال الأ�ص��تاذ اأمين ال�صايب خبري تكنولوجيا 
املعلوم��ات يف مراك��ز التطوي��ر الربوي »الأن��روا«: نحن 
ب�صدد اإقامة ور���س تدريبية مع الفهر���س العربي املوحد 
مل�ص��ريف مراك��ز م�ص��ادر التعل��م لنق��وم باإدخ��ال مكتب��ة 
الرام��ج والأف��الم التعليمي��ة املوج��ودة لدين��ا على موقع 

أو سي إل سي األمريكيه تتحدث عن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وإنجازات الفهرس الموحد
ووكالة الغوث الدولية ) األنروا ( تشكر القائمين عليه



11

العدد الثالث والع�شرون
ربيع الآخر 1434هـ /مار�س 2013م

الفهر���س العربي املوحد لإتاحتها جلميع امل�ص��تفيدين من 
خ��الل الفهر���س العربي املوحد. وع��ن املرحلة الأوىل من 
امل�ص��روع قال: لقد �صمت املرحلة الأوىل من هذا امل�صروع 
128 مكتبة اأكادميية لكل مكتبة موقع اإلكروين خا�س بها 

لي�صهل على الطلبة والكادر التعليمي الو�صول اإىل الكتاب 
املطبوع يف مكتبة املدر�صة عن طريق الإنرنت اإىل جانب 
�ص��رعة البحث عن الكتب العربية املتواجدة يف الفهر���س 

العربي املوحد.
فيما اأ�ص��ار الأ�صتاذ با�ص��م حممد فرا�س من�صق م�صروع 
يف  اأن��ه  اإىل  »الأن��روا«  يف  الأكادميي��ة  املكتب��ات  تطوي��ر 
املرحل��ة الأوىل مت��ت ال�ص��تفادة م��ن الفهر���س العرب��ي 
املوح��د با�ص��ترياد 15000 ت�ص��جيلة ا�ص��تفادت منه��ا 128 
مكتب��ة مدر�ص��ية، م�صيفا ب��اأن هذا امل�ص��روع يخدم جميع 
املكتب��ات اخلا�صة بوكالة الغ��وث الدولية »الأنروا« يف كل 
م��ن الأردن وفل�ص��طن و�ص��وريا ولبنان وت�ص��م 700 مكتبة 
وي�ص��تفيد منه��ا 500 األ��ف طال��ب وطالب��ة، وق��د اأ�ص��همت 
ال�ص��راكة مع الفهر���س العربي املوحد عل��ى تطوير الكادر 
التعليمي على طريقة ا�ص��تخدام تقنيات الفهر�س العربي 
املوح��د املتط��ورة وال�ص��تفادة م��ن خدماته، الأم��ر الذي 
اأوج��د بنية تكنولوجية للم�ص��روع ووفر م�ص��ادر معلومات 

ب�صيغة مارك العاملية املعتمدة يف هذا الإطار.
وح��ول ذلك حت��دث �ص��عادة الدكتور عبدالك��رمي الزيد 
نائب امل�ص��رف العام على مكتب��ة امللك عبدالعزيز العامة 
قائاًل: اإن العوامل امل�ص��ركة بن الأمة العربية هي الدين 
واللغ��ة والتاري��خ والإرث احل�ص��اري والفك��ري. ول حاجة 
للتاأكي��د عل��ى اأن ق��وة الأم��ة العربي��ة تكم��ن يف وحدته��ا 
الثقافي��ة وتكامله��ا املع��ريف ونه�صته��ا العلمي��ة امل�ص��تندة 
عل��ى اإرثه��ا املع��ريف واإنتاجه��ا الفك��ري. وه��ذا التكام��ل 
والتعاون �صي�ص��اعد املفكرين والباحثن والطالب و�صناع 
ا عل��ى التخطيط ال�ص��ليم والنهو���س بالأمة  الق��رار اأي���سً
ثق��ايًفا ومع��ريًفا واجتماع��ًيا وتقن��ًيا. وهنا تاأت��ي اأهمية 
عربي��ة  �صبغ��ة  تتخ��ذ  الت��ي  العربي��ة  الثقافي��ة  الأعم��ال 
متعدي��ة حل��دود الدولة الواحدة ومتخذة اأ�ص��باب النجاح 
م��ن ح�ص��د الطاق��ات العربي��ة وتوحي��د اجله��ود والبن��اء 
وف��ق املعاي��ري والتقنين��ات الدولي��ة والإف��ادة م��ن اأح��دث 

م��ا تو�صل اإليه العل��م يف تقنيات املعلوم��ات والت�صالت. 
والفهر���س العرب��ي املوح��د يق��ع يف ه��ذا ال�ص��ياق وله بعد 
علم��ي و�صيا�ص��ي وح�ص��اري؛ لأن��ه ي�ص��هم يف ق�صية مهمة 
ج��ًدا وهي التحك��م يف معرفتنا ومعلوماتن��ا العربية، بدًل 
م��ن اأن ت�صن��ع وجته��ز وتت��اح باأي��دي غرين��ا. ونح��ن يف 
مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز العام��ة وبتوجيه��ات كرمية من 
خادم احلرمن ال�ص��ريفن امللك عب��داهلل بن عبدالعزيز 
اآل �ص��عود -يحفظ��ه اهلل- نفذن��ا هذا امل�ص��روع واأطلقناه 
بنج��اح، حت��ى توجن��اه باتفاقية �ص��راكة وتع��اون مع اأكر 

موؤ�ص�ص��ة  وه��و  عامل��ي  ببليوج��رايف  مرف��ق 
املكتب��ات ومراكز املعلومات املح�ص��بة على 
اخلط املبا�ص��ر )OCLC( الت��ي متتلك اأكر 
فهر���س عامل��ي ي�ص��م مالين الت�ص��جيالت 
الببليوجرافية يف �ص��تى لغ��ات العامل. وقد 
حملن��ا عل��ى الفهر���س العامل��ي اأك��ر م��ن 

مليون ومئتي األف ت�صجيلة خمت�صرة لالأوعية العربية مع 
رابط لها يف قاعدة الفهر�س العربي املوحد.

وقد بداأت املفاو�صات مع هذه املوؤ�ص�صة الدولية للقناعة 
املتبادل��ة باأهمي��ة ت�ص��هيل الو�ص��ول اإىل الإنت��اج الفك��ري 
العرب��ي واإب��راز كن��وزه ولآلئ��ه للباحثن والدرا�ص��ن على 
م�ص��توى العامل اأجمع، وجت�صدت بتوقيع اتفاقية ال�صراكة. 
وتع��د ه��ذه اخلطوة مهم��ة ج��ًدا لتطوير قواع��د مكتباتنا 
العربي��ة وفهار�ص��ها وف��ق اأح��دث القواع��د واملمار�ص��ات 
الدولية با�صتخدام اأحدث التقنيات ونظم املعلومات. كما 
اأنه��ا مهمة اأي�ًسا ملعاجلة م�صادر املعلومات العربية التي 
تقتنيه��ا مكتب��ات غ��ري عربي��ة يف اأوربا واأمري��كا وال�صن 
وغريه��ا من الدول؛ حيث �ص��يكون مبتن��اول هذه املكتبات 
ت�ص��جيالت عربي��ة جاه��زة كم��ا ه��و معم��ول به بالن�ص��بة 
للكت��ب باللغات الأخرى. ولهذه الت�ص��جيالت اأهمية كرى 
يف بن��اء املكتبات الإلكرونية وامل�ص��تودعات الرقمية مما 
�ص��يكون له الأثر البارز يف اإث��راء املحتوى العربي الرقمي 

يف �صبكة الإنرنت.

األنروا: جهود مكتبة الملك 
عبدالعزيز خدمت 700 

مكتبه لدينا و 500 الف 
طالب وطالبة 
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تدريبي��ة  دورة  املوح��د  العرب��ي  الفهر���س  مرك��ز  اأق��ام 
بعن��وان الفهر�ص��ة التحليلي��ة وذل��ك يف مق��ر مكتبة امللك 
عبدالعزي��ز العام��ة بالريا���س للف��رة م��ن 28 - 01/30 
/2013م وته��دف ه��ذه ال��دورة لرف��ع م�ص��توى املهارة يف 
فهر�ص��ة وتنظي��م مق��الت الدوري��ات واأعم��ال املوؤمترات 
واأج��زاء الكتب باأح��دث التقنينات وفق��ًا لقواعد الأجنلو 
اأمريكي��ة ونظ��ام م��ارك 21، وتعت��ر ه��ذه ال��دورة بداي��ة 
ل�صل�صلة الدورات التدريبية التي ينظمها الفهر�س العربي 
املوح��د يف جمال املكتبات وتنظي��م املعلومات للعام 2013 

م.
و�ص��ارك يف فعالي��ات هذه ال��دورة 34 جهة متثل كاًل من 
دول )الكوي��ت - الأردن - م�ص��ر - اليم��ن - ال�ص��ودان 
- عم��ان( بالإ�صاف��ة ملن�ص��وبي اجله��ات ال�ص��عودية، وق��د 

بل��غ ع��دد املتدربن م��ن الرج��ال 27 متدربًا ومن الن�ص��اء 
35 متدربة.

وق��د افتت��ح ال��دورة �ص��عادة الدكت��ور �صال��ح ب��ن حممد 
امل�صند مدير مركز الفهر�س العربي املوحد، والذي رحب 
بامل�ص��اركن يف ال��دورة، كم��ا اأ�ص��ار اإىل اأهمي��ة ال��دورات 
التدريبي��ة لرف��ع مه��ارات العامل��ن يف جم��ال املكتب��ات 
وتنظيم املعلومات، واأو�صح �ص��عادته اإىل اأن اإ�ص��راتيجية 
مرك��ز الفهر���س العربي املوحد يف ال��دورات التي يقدمها 
اأ�صبح��ت ذات قيمة عالية ل��دى خمتلف اجلهات العربية 
م��ن املتخ�ص�ص��ن واملهتم��ن واأك��ر احرافي��ة يف جمال 
تنظي��م املعلوم��ات، ويف ختام كلمته متنى للم�ص��اركن يف 
ال��دورة ح�ص��ن الإقامة يف اململك��ة العربية ال�ص��عودية واأن 

تخرج هذه الدورة بالفائدة املرجوة باإذن اهلل.

 ومتدربة من 6 دول عربية 
ً
حضرها 62 متدربا

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
تحتضن دورة الفهرسة التحليلية 
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الفهرس يدعم قاعدة
مكتبة الملك فهد العامة

يف تع��اون جدي��د ب��ن مكتب��ة املل��ك فه��د الع��ام بج��دة 
ومرك��ز الفهر���س العرب��ي املوح��د مت بناء قاع��دة بيانات 
كامل��ة ع��ن طري��ق الفهر���س مما ي�ص��هم يف ج��ودة العمل 
وتوفري اجلهد والوقت، وقال مدير م�ص��روع ت�صغيل مكتبة 
املل��ك فه��د العامة بجدة اأ.د. اأ�ص��امة اأحمد اأبو النجا: اإن 
مكتب��ة امللك عبدالعزيز العامة تب��ذل جهودًا عظيمة من 
اأجل تقدمي اأف�صل اخلدمات املكتبية واملعلوماتية املتنوعة 
للم�ص��تفيد م��ن خدماتها مواطن��ًا كان اأم مقيمًا، وترجمة 
ه��ذا التوج��ه عل��ى اأر���س الواق��ع بتبنيه��ا تنفيذ م�ص��روع 
مرك��ز الفهر���س العربي املوح��د. و الذي يعتر م�ص��روعًا 
حيوي��ًا ومعلم��ًا عربي��ًا وح�صاريًا، يحتوي عل��ى عدد هائل 
من الت�ص��جيالت الببليوجرافي��ة لالإنتاج العلمي والفكري 
العرب��ي، والذي اأثبت جناح��ه واأهميته للمكتبات ومراكز 
املعلوم��ات يف الوطن العربي الكبري. وبالتاأكيد فاإن اإتاحة 
مث��ل ه��ذه الت�ص��جيالت للم�ص��تفيدين اأ�ص��هم وي�ص��هم يف 
توحيد معيارية )standardization( الت�صجيالت وجودتها، 
وبالت��ايل تق�صري الف��رة الزمنية الت��ي يحتاجها الكتاب 
ليك��ون متاح��ًا على اأرف��ف املكتبة، وكما يقل��ل من التكلفة 

واجلهد يف عملية الفهر�صة والت�صنيف. 
وقد ا�ص��تفادت مكتبة امللك فه��د العامة بجدة، وهي يف 
املراح��ل الأخرية للتجهيز من اأجل افتتاح اأبوابها للزوار، 
من خدمات الفهر���س العربي املوحد، حيث مت ا�ص��تدعاء 
اأكر من 21000 ت�ص��جيله ببليوجرافية من الفهر�س. واأود 
اأن اأنته��ز ه��ذه الفر�ص��ة لتق��دمي ال�ص��كر للقائم��ن عل��ى 
املرك��ز عل��ى اجله��ود املبذولة من اأج��ل ال�ص��تمرارية يف 
تقدمي اأف�صل اخلدمات للم�ص��تفيدين، متمنيًا لهم املزيد 

من التوفيق وال�صداد.
وحتدث �ص��عادة الدكتور �صالح امل�ص��ند قائ��اًل اإن جهود 
الفهر���س العربي املوحد دائما ما تكون يف خدمة الثقافة 
العربي��ة والراث الإن�ص��اين وعموم املكتب��ات، وباحلديث 
ع��ن مكتبة املل��ك فهد العامة بجدة قال �ص��عادته �ص��عدنا 
بهذا التعاون والتبادل فقد اأ�صهم الفهر�س العربي املوحد 
ببناء قاعدة بيانات ا�ص��تفادت منها مكتبة امللك فهد مبا 
يتج��اوز 25000 ت�ص��جيلة بيبليوجرافي��ة �ص��اعدت املكتب��ة 
يف اإجن��از عمله��ا وتوفري اجله��د والوقت وامل��ال وهذا هو 

الهدف الأ�صا�س من عمل الفهر�س العربي املوحد.
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اأك��د الدكت��ور �صالح امل�ص��ند مدير مركز الفهر���س العربي 
املوحد اأن التحولت التي حتدث يف الع�صر الرقمي لن يكون 
لها اآثار �صلبية اإذا ما اأح�صن التعامل معها وقامت املوؤ�ص�صات 
التعليمي��ة ومراك��ز البحوث وموؤ�ص�ص��ات املعلومات واملكتبات 
بدوره��ا بتوظي��ف اأدوات الإنرنت وو�ص��ائل الإعالم اجلديد 
واأدوات التوا�صل الجتماعي فيما يدعم اللغة العربية ويعزز 
مكانته��ا يف املجتم��ع ويك�ص��ب الأطف��ال وال�ص��باب امله��ارات 
اللغوي��ة الالزم��ة للكتابة بلغة �ص��ليمة والق��راءة والإفادة من 
كنوز املعرفة. واأ�ص��ار الدكتور �صالح امل�ص��ند يف كلمته خالل 
تد�ص��ن املرحل��ة الثانية من كر�ص��ي بح��ث �صحيفة اجلزيرة 
للدرا�ص��ات اللغوي��ة احلديثة بجامعة الأم��رية نورة بنت عبد 
الرحم��ن وملتق��ى »حت��ولت الع�ص��ر الرقم��ي واآثاره��ا على 
اللغ��ة العربي��ة«، اإن مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز العامة قامت 
بجه��ود ممي��زة يف ه��ذا الجتاه من خالل جملة م�ص��روعات 
ثقافية ومعرفية، لفتا اإىل اأن هذه امل�ص��روعات هو الفهر���س 
العربي املوحد واملكتبة الرقمية العربية التي �ص��توفر املعرفة 
العربي��ة م��ن خ��الل �ص��بكة الإنرن��ت جلمي��ع فئ��ات املجتمع 
ال�ص��عودي والعربي. من جهتها اأكدت مديرة جامعة الأمرية 
ن��ورة بنت عبد الرحم��ن الدكتور هدى العميل يف كلمتها باأن 
ملتقى »حتولت الع�صر الرقمي واآثارها على اللغة العربية« 
ُيعق��د من دافع احلر�س على اللغة العربية واحلفاظ عليها 
من الت�ص��ويه والف�ص��اد، فلغتنا العربية بات��ت يف هذا الع�صر 
مهددة بتال�ص��ي �صالمتها ونقائها وذلك عر ما تواجهه من 
عزوف وت�صويه يف قنوات الإعالم اجلديدة ومواقع التوا�صل 
الجتماع��ي م��ن حتري��ف لغ��وي يف مظاه��ره املختلف��ة، مما 
جعل احلفاظ على اللغة واجبًا علينا، لي�س لأن اللغة ُتمّثل 
الهوية والكيان املميز للمجتمع فح�ص��ب، واإمنا قبل ذلك لأن 

لغتن��ا العربي��ة هي لغة الق��راآن الكرمي، وبها نزلت ال�ص��ريعة 
الإ�ص��المية وحر�صن��ا عليه��ا واعتناوؤنا ب�ص��المتها ينبثق من 
حر�صن��ا عل��ى ديننا واحرامنا له. بدوره قال رئي���س حترير 
�صحيفة اجلزيرة الأ�ص��تاذ خالد املالك يف كلمته: اإن اختيار 
حتولت الع�صر الرقمي مو�صوعًا لهذا امللتقى والركيز على 
اآثاره��ا عل��ى اللغ��ة العربية، اإمن��ا ينم عن اهتم��ام كبري من 
القائم��ن على كر�ص��ي �صحيفة اجلزي��رة يف جامعة الأمرية 
ن��ورة بنت عبد الرحمن ب�صرورة اأن يلت��زم الإعالم الرقمي 
بقواع��د اللغة العربي��ة كتابة وخماطبة ليحاف��ظ على قيمته 
احلقيقي��ة يف التعب��ري واإي�ص��ال ر�ص��ائله واأهداف��ه وهويت��ه 
ب�ص��كل جلي. فيما اأكد وكيل وزارة الثقافة لل�ص��وؤون الثقافية 
الدكت��ور نا�ص��ر احلجي��الن اأن اأهم املتغ��ريات يف حياتنا ما 
جلبته لنا التحولت الرقمية احلديثة من معارف ومعلومات 
وثقاف��ات. وق��ال م��ن املوؤك��د اأن ه��ذه التقنية حينم��ا جاءت 
رت عل��ى ثقافتن��ا، م�ص��ريًا اإىل اأن ه��ذا امللتق��ى  بثقافته��ا اأَثّ
يبح��ث ه��ذه التاأث��ريات وم�ص��تواها، ومن �صمنه��ا التاأثريات 
املت�صل��ة باللغ��ة العربي��ة، �ص��واء م��ن حي��ث الأداء اأو املعاين 
اأم ال�صياغ��ة اللغوي��ة، وله��ذا فاإن ت�ص��ليط ال�ص��وء على هذا 
املو�صوع �ص��وف يك�ص��ف لنا ع��ن اإمكانات كب��رية اأتاحتها لنا 
التقني��ة احلديث��ة، وكي��ف اأن لغتن��ا ا�ص��تطاعت اأن تتكيف اأو 
تتواءم اأو اأن تواجه حتديات يف التعبري عن املراد با�صتخدام 
ه��ذه التقني��ة احلديث��ة. من جانبه قال رئي���س مركز اأ�ص��بار 
للبحوث والإعالم الدكت��ور فهد العرابي احلارثي: ينبغي اأن 
ل تتحول الثقافة العربية وقبل ذلك القراآن الكرمي اإىل ن�س 
غري��ب عل��ى الأجي��ال القادمة، فيج��ب املحافظة عل��ى اللغة 
العربي��ة بالقدر الذي ا�ص��تطاعت اأن ت�صمد 15 قرنًا دون اأن 

ت�صبح من اللغات امليتة.

عبر كرسي أبحاث الجزيرة

إبراز جهود الفهرس الموحد في دعم اللغة العربية
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ع��ر اأع�ص��اء جمل���س اإدارة جمل���س اإدارة مكتب��ة امللك 
خل��ادم  وتقديره��م  امتنانه��م  ع��ن  العام��ة  عبدالعزي��ز 
احلرم��ن ال�ص��ريفن املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل 
م��ا  عل��ى  املكتب��ة  اإدارة  ملجل���س  الأعل��ى  الرئي���س  �ص��عود 
يقدم��ه م��ن دع��م �ص��خي له��ذا ال�ص��رح الثق��ايف الكب��ري 
لأداء ر�ص��الته يف ن�ص��ر الثقافة واملعرفة وخدمة الباحثن 
والدار�ص��ن وطالب العل��م، وتوجيهاته الكرمية - حفظه 
اهلل - بتقدمي اأف�صل اخلدمات لرواد املكتبة من الرجال 
والن�ص��اء والأطفال، داعن اهلل عز وجل اأن ميتعه مبوفور 

ال�صحة والعافية.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتم��اع الراب��ع والع�ص��رين للجن��ة 
الفرعية ملجل���س اإدارة املكتبة الذي عقد موؤخرا، بح�صور 
�صاح��ب ال�ص��مو امللكي الأمري عبدالعزي��ز بن عبداهلل بن 
عبدالعزي��ز، نائ��ب وزي��ر اخلارجية، ع�صو جمل���س اإدارة 
املكتب��ة، ومع��ايل م�صت�ص��ار خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن 
الأ�صتاذ في�صل بن عبدالرحمن بن معمر، امل�صرف العام 
عل��ى املكتب��ة، وجمي��ع اأع�ص��اء جمل���س اإدارة مكتبة امللك 

عبدالعزيز العامة.
واطلع �صمو الأمري عبدالعزيز بن عبداهلل على التقرير 
ال�ص��نوي للمكتب��ة للعام 2012م وما ت�صمن��ه من اإجنازات 
وبرامج واأن�صطة يف جميع فروع املكتبة واملكتبات الفرعية 
التابع��ة له��ا والبال��غ عدده��ا 9 مكتب��ات تق��دم خدماته��ا 

للرجال والن�صاء والأطفال.
كم��ا اطل��ع اأع�ص��اء املجل���س عل��ى برنام��ج املحا�صرات 
والن��دوات واملعار�س املتخ�ص�صة الت��ي اأقامتها املكتبة اأو 
�ص��اركت فيها داخ��ل اململكة وخارجها وامل�ص��روعات التي 
تت��وىل ال�ص��راف عل��ى تنفيذه��ا، ويف مقدمته��ا جائ��زة 
خادم احلرمن عب��داهلل بن عبدالعزيز العاملية للرجمة 
بالكت��اب،  ال�صل��ة  لتجدي��د  الثق��ايف  الوطن��ي  وامل�ص��روع 
وم��ا يتبعه من م�ص��روعات واأن�ص��طة منها م�ص��روع املكتبة 
املتنقلة واأركان القراءة يف املطارات ونادي كتاب الطفل.
واطل��ع جمل���س اإدارة املكتب��ة عل��ى تقري��ر مف�ص��ل ع��ن 
م�ص��روع الفهر���س العربي املوحد واأعمال اللقاء اخلام�س 
لأع�ص��اء الفهر���س العربي الذي عق��د يف اململكة الأردنية 
الها�ص��مية خ��الل �ص��هر �ص��بتمر 2012م، كما ا�ص��تعر�س 
املجل���س �ص��ري العمل يف م�ص��روع املكتبة الرقمي��ة العربية 
الذي ت�ص��رف مكتبة امللك عبدالعزي��ز على تنفيذه وتوىل 
جتهيز كل املتطلبات الالزمة لت�صغيله وفقًا لتكليف معايل 

وزير الت�صالت وتقنية املعلومات.
كما ناق�س اأع�صاء املجل�س اآخر امل�صتجدات ب�صاأن اإن�صاء 
ف��رع مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز بجامع��ة بك��ن بجمهورية 
ال�ص��ن ال�ص��عبية، واملقرر الب��دء يف تنفيذه ف��ور الإنتهاء 
من املخططات الهند�ص��ية للم�صروع التي يجري اإعدادها 

بالتن�صيق مع اإدارة اجلامعة ال�صينية.

في اجتماع مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

األمير عبدالعزيز بن عبدالله يســتعرض سير العمل في 
مشروع المكتبة الرقمية ويشيد بجهود الفهرس الموحد
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د�ص��ن الفهر���س العرب��ي املوح��د موؤخ��رًا يف العا�صم��ة 
البحريني��ة املنام��ة بوابة مكتبات مملك��ة البحرين والتي 
تع��د البواب��ة اخلام�ص��ة �صمن منظوم��ة البواب��ة املعرفية 
العربي��ة، الت��ي حت�ص��ر الإنت��اج الفك��ري والثق��ايف يف كل 
دول��ة، ليكتم��ل عق��د ه��ذه البواب��ات �صم��ن عم��ل عرب��ي 

م�صرك تقوده مكتبة امللك عبدالعزيز العامة.
واأو�صح نائب امل�صرف العام على مكتبة امللك عبدالعزيز 
العام��ة �ص��عادة الدكت��ور عبدالك��رمي الزي��د، اأن تد�ص��ن 
بواب��ة املكتب��ات البحرينية وال��ذي يتزامن م��ع احتفالت 
مملك��ة البحرين بالي��وم الوطني، يعد اأح��د ثمار التعاون 
ب��ن مكتبة املل��ك عبدالعزي��ز العام��ة بالريا���س واملكتبة 
الوطني��ة مبرك��ز عي�ص��ى الثق��ايف بالعا�صم��ة البحريني��ة 
املنام��ة واإجنازًا جديدًا مل�ص��روع الفهر���س العربي املوحد 
ال��ذي ت�ص��رف عليه مكتبة املل��ك عبدالعزي��ز العامة منذ 
ول��دت فكرت��ه الأوىل والت��ي حظيت برعاي��ة ودعم خادم 
احلرم��ن ال�ص��ريفن املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز اآل 
ملجل���س اإدارة  حفظ��ه اهلل - الرئي���س الأعل��ى  �ص��عود - 

املكتبة.
واأبان الدكتور الزيد اأن تد�صن بوابة املكتبات البحرينية 
حت��ت مظلة الفهر���س العربي املوحد بعد تد�ص��ن بوابات 
اململكة العربية ال�ص��عودية وال�ص��ودان والإم��ارات العربية 

املتح��دة واململكة الأردنية، يوؤكد جناح م�ص��روع الفهر���س 
العرب��ي يف تعزي��ز قدرة املكتب��ات الأع�صاء لبن��اء قاعدة 
موح��دة ملقتنياته��ا م��ن م�ص��ادر املعرف��ة مب��ا يتنا�ص��ب 
ومعطي��ات ع�ص��ر املعرف��ة وث��ورة املعلوم��ات ومب��ا يي�ص��ر 
للباحث��ن وطالب العلم الو�ص��ول لكل اأوعية املعلومات يف 
املكتبات العربية اأع�صاء الفهر���س، كما ي�ص��هم يف تقدمي 
الثقافة العربية والإ�ص��المية للعامل وتي�ص��ري الطالع على 
النت��اج الفكري والإبداعي والعلم��ي العربي من قبل اأبناء 

الثقافات الأخرى
وذك��ر �ص��عادة مدي��ر مرك��ز الفهر���س العرب��ي املوح��د 
الدكتور �صالح امل�ص��ند اأن الفهر���س العربي املوحد والذي 
ج�ص��د التع��اون ب��ن املكتبات العربي��ة ومراك��ز املعلومات 
والوثائق كب��ادرة للوحدة الثقافية والتكامل املعريف واأداة 
مهم��ة لدع��م البحث العلمي، هاهو يحق��ق بف�صل اهلل ثم 
باجله��ود املبذول��ة م��ن مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز العامة 
والتعاون املتبادل مع اجلهات الأع�صاء هذا الُحمل اجلميل 
وال��ذي اأ�صب��ح ناف��ذة عل��ى ذاك��رة الأم��ة العربي��ة، حيث 
ي�صم يف ع�صويته ثالث مئة جهة واأكر من خم�ص��ة اآلف 
مكتب��ة , وه��ا هي اخلطوات املباركة يف م�ص��رية امل�ص��روع 
العم��الق توؤت��ي ثماره��ا اليانع��ة بعد �ص��نوات م��ن املتابعة 
والتطوير والنماء , فد�ص��نت بوابة مكتبات دولة الإمارات 

مكتبة الملك عبدالعزيز تواصل العمل إلكمال بوابات الفهرس العربي الموحد

بوابة مكتبات مملكة البحرين..
حلقة خامسة في منظومة البوابة المعرفية العربية
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العربي��ة املتح��دة ث��م د�ص��نت بواب��ة مكتب��ات جمهوري��ة 
ال�ص��ودان ث��م د�ص��نت بواب��ة الكت��ب املرجم��ة والر�ص��ائل 
اجلامعي��ة واملخطوط��ات ثم بوابة املكتبات ال�ص��عودية ثم 
بواب��ة مكتبات اململكة الأردنية الها�ص��مية، وها نحن الآن 
ند�صن بوابة مكتبات مملكة البحرين بالتعاون مع املكتبة 
الوطنية مبركز عي�صى الثقايف لت�صم املكتبات البحرينية 
بجمي��ع اأ�ص��كالها واأنواعها يف بوابة واح��دة وواجهة بحث 
موح��دة ولتك��ون لوؤل��وؤة جدي��دة يف عق��د بواب��ات مكتبات 
ال��دول العربية،ليقط��ف اأع�صاء الفهر���س العربي املوحد 
ثم��رة بعد اأخرى من ثمار اجلهد احلثيث خلدمة الثقافة 
العربية والإ�صالمية ونكمل اخلطوات املباركة التي بداأها 
خادم احلرمن ال�صريفن حفظه اهلل راعي هذا امل�صروع 
العرب��ي الرائ��د وال��ذي بات ي�ص��كل اأهمية كب��رية جدًا يف 
حفظ نتاجنا الفكري ويوؤ�ص�س لعمل م�صرك يحفظ لهذه 
الأم��ة مكانتها العلمية واملعرفي��ة والثقافية ويقارب بينها 
وبن الثقافات الأخرى، ونحن يف مكتبة امللك عبدالعزيز 
العام��ة �ص��عداء بالقيام بهذه امل�ص��وؤولية الكب��رية وخدمة 
املكتب��ات العربي��ة ومراك��ز املعلوم��ات واملوؤ�ص�ص��ات ذات 
ال�صل��ه يف كل م��ا م��ن �ص��اأنه النهو���س بثقافتن��ا العربي��ة 

وتراثنا الإن�صاين.
وذك��ر امللح��ق الثق��ايف ال�ص��عودي يف مملك��ة البحري��ن 

�ص��عادة الدكت��ور عب��داهلل الزه��راين اأن ال�ص��عادة بالغ��ة 
يف حف��ل تد�ص��ن بواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحري��ن وهذا 
التكام��ل الأخ��وي الكب��ري وال��ذي ي��رز م��ن خالل��ه مدى 
الإهتم��ام اجلمي��ل ب��ن الأ�ص��قاء، واحلقيق��ة اأن ال�ص��اأن 
الثق��ايف واملع��ريف بن اململك��ة العربية ال�ص��عودية ومملكة 
البحري��ن ممي��ز ويتنام��ى ب�ص��كل كب��ري م��ن خ��الل ه��ذا 
احل��راك اجلميل ال��ذي يقوم به الفهر���س العربي املوحد 
املع��ريف  احل��وار  ج�ص��ور  وم��د  العربي��ة  الثقاف��ة  خلدم��ة 
الدائم، وقد مل�صت ذلك من خالل الزيارات التي قام بها 
وفد الفهر�س العربي املوحد �صابقًا للعديد من املوؤ�ص�صات 
التعليمية والثقافية والطالع على كل الإمكانات املوجودة 
يف مملك��ة البحري��ن خلل��ق فر�ص��ة ه��ا ه��ي الآن تتحق��ق 
م��ن خ��الل ر�صد جمي��ع املقتني��ات البحرينية ع��ر بوابة 
�ص��خرت املكتبة الوطنية مبركز ال�ص��يخ عي�ص��ى لها كل ما 
ميكن ت�ص��خريه وها نحن ن�ص��عد بتد�ص��ينها وح�صور �صمو 
ال�ص��يخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة وهذه النخبة الفكرية 
والأدبي��ة والعلمي��ة وال�صيا�ص��ية عر هذا العمل امل�ص��رك 
واجلمي��ل وال��ذي تقدمه مكتب��ة امللك عبدالعزي��ز العامة 
داعم��ة توجه��ات خ��ادم احلرم��ن ال�ص��ريفن حفظه اهلل 
وال��ذي ب��ادر باطالق هذا امل�ص��روع املهم خلدم��ة الإنتاج 

الفكري العربي وحفظه. 
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شكروا مكتبة الملك عبدالعزيز العامة واعتبروه الحدث األبرز..

لبوابة البحرين المعرفية تدشين الفهرس الموحد 
شخصيات 
بحرينية 
تتحدث عن
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حت��ت مظل��ة مرك��ز عي�ص��ى الثق��ايف يف منام��ة 
البحرين ورعاية كرمية من �ص��مو ال�ص��يخ عبداهلل 
ب��ن خال��د اآل خليف��ة رئي���س جمل���س اأمن��اء مركز 
عي�ص��ى الثق��ايف و�ص��عادة مدي��ر مرك��ز الفهر���س 
العرب��ي املوح��د الدكت��ور �صالح امل�ص��ند وعدد من 
ال�ص��فراء واملفكرين وممثلي امللحقي��ات الثقافية، 
د�ص��ن الفهر���س العرب��ي املوح��د موؤخ��رًا، البواب��ة 
اخلام�ص��ة �صمن منظومة البوابة املعرفية العربية 
والتي حت�صر الإنتاج الفكري والثقايف يف كل دولة 
ليكتم��ل عق��د ه��ذه البواب��ات �صم��ن عم��ل عرب��ي 
م�ص��رك تقوده مكتبة املل��ك عبدالعزيز العامة يف 
الريا���س والت��ي تبنت فكرة ه��ذا امل�ص��روع الرائد 
احلرم��ن  خ��ادم  توجيه��ات  عل��ى  بن��اًء  وتنفي��ذه 
ال�ص��ريفن حفظ��ه اهلل ومتابع��ة دائم��ة وم�ص��تمرة 
م��ن �صاحب ال�ص��مو امللك��ي الأم��ري عبدالعزيز بن 
عبداهلل نائب وزير اخلارجية ع�صو جمل���س اإدارة 
املكتبة، ومعايل الأ�صتاذ في�صل بن معمر امل�صرف 
الع��ام على املكتب��ة يف تظاهره تكاملي��ة ثقافية قل 

مثيلها.

لبوابة البحرين المعرفية تدشين الفهرس الموحد 
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ويف هذا ال�ص��تطالع نر�صد اأ�صداء ه��ذا العمل الثقايف 
امل�صرك:

فق��د حت��دث �ص��مو ال�ص��يخ عبداهلل ب��ن خال��د اآل خليفة 
رئي���س جمل�س اأمناء مركز عي�صى الثقايف قائاًل: مت بعون 
اهلل تع��اىل تد�ص��ن بواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحرين التي 
ت�ص��م يف بدايته��ا ت�ص��ع مكتب��ات بحريني��ة اأبرزه��ا ثالث 
مكتبات كبرية هي املكتبة الوطنية مبركز عي�ص��ى الثقايف 
ومكتب��ة جامعة البحرين ومكتب��ة جامعة اخلليج العربي، 
وه��ذا يعني توفري فهر���س موحد للمكتبات 
الت�ص��ع التي لكل منها وظائفها وتطلعاتها، 
وه��ذا يوؤك��د على تباي��ن مقتنياته��ا جميعًا 
م��ا يجعل ربط فهار�ص��ها وتقدميها جلموع 
الق��راء والباحث��ن خطوة كب��رية يف جمال 
تق��دمي خدمات مكتبية فاعلة وت�ص��هم يف تعريف الباحث 
بالكت��ب واملراجع وبقي��ة م�صادر املعرفة الت��ي يتطلع اإىل 

ال�صتفادة منها، وبهذا يتم توفري وقته وجهده.
واحلقيق��ة اإن تد�ص��ن بواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحرين 
خطوة رائدة وموفقة ومطلوبة يف اأيامنا هذه، حيث ت�صهد 
حركة ن�ص��ر الكتب الورقي��ة والإلكرونية يف العامل مبا يف 
ذلك العامل العربي ازدهارًا كبريًا يحتم على املكتبات اأن 
تتع��اون فيما بينها وبخا�صة املكتب��ات الكبرية لتوفر على 
الدار�ص��ن والباحث��ن والق��راء العن��اء واجلهد يف �ص��بيل 

احل�صول على م�صادر املعرفة املطلوبة لديهم.
و لق��د �ص��عدت كثريًا باجلهود التي بذلته��ا اإدارة املكتبة 
الوطني��ة مبركز عي�ص��ى الثق��ايف والتي اأثم��رت عن تعاون 
املكتب��ة الوطني��ة ومكتبة جامعة البحري��ن ومكتبة جامعة 
اخللي��ج يف جتميع فهار���س املكتبات الث��الث وعر�صها يف 

بواب��ة مكتب��ات مملكة 
البحري��ن، الأم��ر ال��ذي �صي�ص��جع بقية املكتب��ات الأخرى 

لالن�صمام اإىل هذه البوابة.
واإنني اأتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل مركز الفهر�س العربي 
املوحد الذي ترعاه مكتبة امللك عبدالعزيز العامة والذي 
بف�ص��ل دعمه الفني متكنت املكتبات الثالث من تاأ�صي���س 
بواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحري��ن. واإن هذا التعاون لي���س 
بجديد على �ص��قيقتنا الك��رى اململكة العربية ال�ص��عودية 
الت��ي هي منبع العطاء والدعم يف الكثري من امل�ص��روعات 

العلمية والثقافية جلميع بلدان الوطن العربي.
وحتدثت ال�صيخة �صعاد اآل خليفة فقالت ال�صكر والتقدير 
ملرك��ز الفهر���س العرب��ي املوحد على جهوده��م القيمة يف 
اإعداد واإطالق بوابة املكتبات البحرينية والتي جاءت بعد 
انتظار طويل للباحثن والدار�صن باململكة؛ حيث �صتكون 
تلك البوابة مبثابة فهر�س موحد لكل املكتبات البحرينية 
الأع�ص��اء، كما تعد بوابة مكتب��ات مملكة البحرين والتي 
ه��ي البواب��ة اخلام�ص��ة الت��ي يد�ص��نها الفهر���س العرب��ي 
املوح��د نقل��ة هامة ل��كل مكتبات البحرين، حيث �ص��ت�صم 
جمي��ع مكتب��ات البحريني��ة الأع�ص��اء يف قاع��دة واح��دة 
مم��ا ي�ص��هل على الباحثن التعرف عل��ى تواجد املقتنيات 
ويوفر الوقت واجلهد يف الطالع عليها. ف�صكرًا لهم هذا 
الإجن��از وملكتب��ة امللك عبدالعزيز العام��ة التي احت�صنت 
هذا امل�ص��روع الرائد ودفعت بالعمل العربي امل�صرك اإىل 

اأبعاد ين�صدها اجلميع.
واأك��د املدير التنفيذي ملركز عي�ص��ى الثق��ايف خلدون اأبا 
ح�ص��ن اأن املرك��ز من��ذ اأن افتتح والقائمون عليه ي�ص��عون 
جاهدي��ن لتطبي��ق روؤي��ة جالل��ة املل��ك حم��د ب��اأن يك��ون 

الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة: السعودية شقيقتنا 
الكبرى ومنبع العطاء

د. من�صور �صرحان د. اإبراهيم جناحي  ال�صيخ عبداهلل بن خالد  د. �صعاد اآل خليفة   
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املرك��ز م�ص��در اإ�ص��عاع فكري حي��ث اإنه يعزز م��ن مكانة 
البحري��ن العلمي��ة باعتب��اره ي�صم اأكر م��ن 100 األف من 
الأوعي��ة املذهل��ة والت��ي تت�صم��ن دوري��ات ور�ص��ائل وكتب 
وو�ص��ائط متعدد، والت��ي تفيد مرتادي املرك��ز والراغبن 
يف البحث. واأ�صار اأبا ح�صن اإىل اأن تد�صن بوابة مكتبات 
مملك��ة البحري��ن ياأت��ي به��دف خل��ق �ص��بكة موح��دة بن 
مكتبات البحرين، مبًنا اأن هذا امل�صروع من امل�صروعات 
الرائ��دة، اإذ اإنه يخلق �ص��بكة مت�صلة ب��ن جميع املكتبات 
يف البحرين، وموؤكدًا على اأن امل�ص��روع �ص��يكون ذا مردود 
بحف��ل  ال�ص��عادة  اإن  واحلقيق��ة  اجلمي��ع،  عل��ى  اإيجاب��ي 
التد�ص��ن بالغة وتاأتي تزامنًا مع احتفال مملكة البحرين 
بالي��وم الوطن��ي املجي��د، وي��وم اجللو���س الثال��ث ع�ص��ر، 

وتاأكيدا لالإجنازات التي حققتها البحرين.
وق��ال �ص��عادة الدكت��ور من�ص��ور حمم��د �ص��رحان مدير 

املكتبة الوطنية مبملكة البحرين:
ميث��ل تد�ص��ن بواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحري��ن حدث��ًا 
مكتبي��ًا وثقافي��ًا عل��ى درجة كبرية م��ن الأهمي��ة والتميز 
مملك��ة  يف  والق��راء  واملثقف��ن  والدار�ص��ن  للباحث��ن 
البحري��ن، كما يعد اإجنازًا كبريًا للمكتبات على اختالف 
اأنواعه��ا يف اململك��ة، بل اإن تاأ�صي���س البوابة خطوة ل غنى 
عنه��ا يف وقتنا احلا�صر من اأج��ل توحيد اجلهود املكتبية 
يف الب��الد. فق��د اأ�صبح��ت املكتب��ات يف مملك��ة البحرين 
وبخا�صة الوطنية والأكادميية تواجه كمثيالتها يف العامل 
حتدي��ًا كب��ريًا جراء م��ا ي�ص��هده العامل من تفج��ر معريف 
بحي��ث  الإن�ص��اين  الفك��ري  النت��اج  يف  متوا�صل��ة  وزي��ادة 
اأ�صب��ح م��ن ال�صعوبة مب��كان اقتناء مكتب��ة بعينها معظم 

م��ا ين�ص��ر من كتب وجم��الت ورقية واإلكروني��ة، ما جعل 
وج��وب التعاون بن املكتب��ات الثالث يف البحرين: املكتبة 
الوطنية، ومكتبة جامعة البحرين، ومكتبة جامعة اخلليج 
العربي بالإ�صافة اإىل املكتبات الأخرى يف اململكة وتقدمي 
فهار�صها ب�ص��كل موحد يف بوابة مكتبات مملكة البحرين 
فالبواب��ة  الع�ص��ر.  معطي��ات  فر�صته��ا  ملح��ة  �ص��رورة 
تخت�ص��ر اجله��د والوق��ت للباحث��ن والدار�ص��ن والقراء 

وتر�صدهم اإىل مكان توافر امل�صدر الذي 
ي�صعى الباحث اأو القارئ الطالع عليه.

اإنن��ي اأعتق��د جازم��ًا اأن بواب��ة مكتب��ات 
تاأثريه��ا  له��ا  �ص��يكون  البحري��ن  مملك��ة 
املحلي��ة  الثقافي��ة  ال�ص��احة  يف  الفاع��ل 
باعتباره��ا اأه��م رواف��د تزوي��د الباحثن 

مب�ص��ادر املعرف��ة املختلف��ة. كم��ا �ص��يكون للبواب��ة نتائ��ج 
اإيجابي��ة يف غاي��ة الأهمي��ة بخ�صو�س مقتني��ات املكتبات 
م��ن  ن��وع  امل�ص��اركة يف البواب��ة؛ اأي اإن��ه �ص��يكون هن��اك 
التكام��ل يف اقتن��اء م�صادر املعرفة الإن�ص��انية مما يوؤدي 

اإىل تقنن عملية التزويد بن املكتبات الثالث.
اإنن��ا نفتخر يف مملكة البحرين باأن بوابتنا هي خام���س 
بواب��ة يد�ص��نها الفهر���س العربي املوحد من ب��ن 22 دولة 
عربي��ة، ويرج��ع الف�ص��ل يف ذل��ك اإىل الفهر���س العرب��ي 
املوحد الذي تبنى فكرة تاأ�صي�س بوابات املكتبات يف دولنا 
العربي��ة اإ�ص��هامًا منه يف دع��م املحتوى الفك��ري العربي. 
وقد كانت اللبنة الأوىل والرئي�ص��ة تتمثل يف اإن�ص��اء مركز 
املكتب��ات  اآلف  �ص��اعد  ال��ذي  املوح��د  العرب��ي  الفهر���س 
يف الوط��ن العرب��ي عل��ى حتدي��ث وتوحي��د فهار�ص��ها وفق 

الشيخة سعاد آل خليفة: 
أشكر مكتبة الملك عبدالعزيز 
والبوابة نقلة معرفية للبحرين

د. من�صور �صرحان د. اإبراهيم جناحي  ال�صيخ عبداهلل بن خالد  د. �صعاد اآل خليفة   
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اأح��دث النظ��م املتبعة يف فهر�ص��ة 
مقتني��ات املكتبات عل��ى اختالف 
توف��ري  اإىل  ذل��ك  واأدى  اأنواعه��ا، 

املال واجلهد والوقت معًا.
وي�ص��تطيع الباحث اأن يثمن دور 
الفهر�س العربي املوحد من خالل 
م��ا يبذل��ه م��ن جه��ود كب��رية يف 
توحيد فهار�س املكتبات يف الوطن 
العرب��ي، وق��د جن��ح الفهر���س يف 
تنفيذ ذلك، وهذا اأدى اإىل انبثاق 
خط��وة جدي��دة ورائ��دة تتمث��ل يف 
توحي��د فهار���س البل��دان العربية 
مكتبي��ة  بواب��ات  يف  وتقدميه��ا 
ترتب��ط بع�صه��ا ببع�س، م��ا يعني 

حتقق اإجناز كنا نحن املكتبين يف الوطن العربي نطالب 
به ونتطلع اإليه وهو الو�صول اإىل فهر�س عربي موحد عر 
بوابة املكتبات العربية الكرى من خالل مركز الفهر���س 

العربي املوحد بالريا�س.
وذكر الروفي�ص��ور م��ازن جمعة رئي���س اجلامعة امللكية 
للبن��ات اأن بواب��ة املكتب��ات البحريني��ة ت�ص��عى اإىل جم��ع 
الإنت��اج الفكري يف قاعدة واحدة لتقدمي اأعلى فائدة من 
اخلدم��ات املرجعي��ة الت��ي من املوؤك��د اأنها �ص��تعود بالنفع 
على جمي��ع طلبة وطالبات مملكة 
البحري��ن؛ وه��و بالدرج��ة الأوىل 
يدعم م�صرية التميز التي حتر�س 
عليه��ا اجلامع��ة امللكي��ة للبن��ات، 
واحلقيقة اأن تد�ص��ن هذه البوابة 
اأم��ر مبهج ي�ص��كر علي��ه القائمون 
املل��ك  مكتب��ة  يف  امل�ص��روع  عل��ى 

عبدالعزيز العامة.
وب��داأ �ص��عادة الدكت��ور اإبراهيم حممد جناحي، رئي���س 
جامع��ة البحري��ن حديثه قائ��اًل اإنه اإجناز ثقايف لإر�ص��اء 
جمتمع املعرفة، وقال �صعادته: ياأتي تد�صن بوابة مكتبات 
البحري��ن متزامن��ا مع احتفالت مملك��ة البحرين باليوم 
الوطن��ي وي��وم جلو���س �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د بن 
عي�ص��ى اآل خليفة، ويعتر هذا امل�ص��روع اإجناًزا ح�صارًيا 
مه��ًما �ص��وف ي�ص��هم م��ن دون �ص��ك يف اإر�ص��اء جمتم��ع 
املعرف��ة، وذلك متا�ص��ًيا م��ع روؤية البحري��ن القت�صادية 
البح��ث  اإىل »ت�ص��جيع  ته��دف  والت��ي   2030 الع��ام  حت��ى 
والتطوي��ر يف موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الع��ايل لبن��اء اقت�ص��اد 

قائم على املعرفة«.
للبحري��ن  الكب��ري  الإجن��از  به��ذا  نفخ��ر  الي��وم  نح��ن 

والذي يجمع فهار���س ثالث من اأكر املوؤ�ص�ص��ات الربوية 
والثقافية العريقة باململكة والذي يتيح من خالله الفر�صة 
للباحث��ن للتع��رف على املنت��وج الفكري العرب��ي والعاملي 
املتوفر باملكتبات البحرينية وي�ص��هل عمليات الرجوع اإىل 
هذه امل�صادر مما من �صاأنه اأن ي�صيف ديناميكية جديدة 
يف جمال البحث العلمي يف البحرين، ويعَرف بقية العامل 
بالنت��اج الثق��ايف والعلم��ي البحرين��ي. فهنيئ��ا لل�ص��قيقة 
اململكة العربية ال�صعودية بالفهر�س العربي املوحد وهنيئا 
للبحري��ن ومكتباتها ببوابتها العلمية اجلديدة، ومتنياتنا 

بالتوفيق والنجاح لهذا امل�صروع الرائد.
وحتدث �ص��عادة الأ�ص��تاذ هادي الطالبي مدير املكتبات 
وخدم��ات املعلومات، بجامعة البحري��ن حيث قال: يعتر 
م�صروع الفهر�س العربي املوحد من اأكر الإجنازات التي 
حققته��ا املكتبات العربية. وها نحن اليوم ن�ص��هد اإجناًزا 
اآخ��ر األ وهو افتتاح بوابة مكتبات مملكة البحرين والذي 
يوف��ر للباحث والطالب البحرين��ي وغريه بوابة ميكن من 
خالله��ا الولوج اإىل املن�ص��ورات البحريني��ة اأوًل وامل�صادر 
العاملي��ة الأخ��رى املتنوعة والت��ي حتويها مكتب��ات جامعة 
البحري��ن ومكتبة جامعة اخلليج العربي واملكتبة الوطنية 
مبركز عي�صى الثقايف واملكتبات البحرينية الأخرى. ومن 
املاأم��ول اأن تن�صم جميع املكتبات البحرينية لهذه البوابة 

يف امل�صتقبل.
وتعد هذه اأول لبنة نحو اإر�ص��اء �ص��بكة معلوماتية وطنية 
بحريني��ة ت�ص��م اأك��ر املكتب��ات يف اململكة مما من �ص��اأنه 
جه��ة،  م��ن  امل�ص��ادر  اإىل  الو�ص��ول  عملي��ات  ي�ص��هل  اأن 
حي��ث يتم اإتاحته��ا اإىل جميع الباحث��ن والطلبة يف بوابة 
واحدة. ومن جهة اأخرى، �ص��وف ت�ص��هم البوابة يف تطوير 
ا�ص��راتيجية تع��اون ب��ن املكتب��ات الأع�ص��اء لتهت��م كل 

البروفيسور مازن جمعة: 
البوابة ستعود بالنفع على 
جميع طلبة وطالبات مملكة 
البحرين

اأ. عمار اجلالمنة اأ. الطالبي  اأ. عبا�س اجلمري  د. خلدون اأبا ح�صن  اأ.د. مازن جمعة   
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منه��ا بتطوير جمموعات م�صادرها ح�ص��ب تخ�ص�صاتها 
العلمي��ة والثقافي��ة لت�ص��ل بع��د ف��رة وجيزة م��ن الزمن 
اإىل التكام��ل لإر�ص��اء جتم��ع مكتبي وطن��ي بحريني يوفر 

خدماته للم�صتخدمن املنت�صبن لكل املكتبات امل�صاركة.
وم��ع التطور احلايل الذي ت�ص��هده تقني��ة املعلومات فاإن 
الفر�ص��ة اأ�صبح��ت الآن �ص��انحة بع��د هذا الإجن��از للبدء 
خدم��ات  تطوي��ر  يف  والتفك��ري  الثاني��ة  اللبن��ة  و�ص��ع  يف 
بواب��ة مكتبات البحرين برب��ط الن�س الإلكروين الكامل 
للكتب والدوريات والر�ص��ائل اجلامعية البحرينية بهدف 
اإتاحتها مبا�صرة للباحثن اأينما كانوا. و�صوف يكون ذلك 
نعم الإجناز. ول يوجد هناك اأدنى �ص��ك من اأن املكتبات 
البحريني��ة ومرك��ز الفهر���س العرب��ي املوح��د جاه��زون 

متاًما ملواجهة هذه التحديات امل�صتقبلية بثقة واقتدار.
وحت��دث الأ�ص��تاذ عم��ار اجلالمنة مدي��ر مكتبة جامعة 
العل��وم التطبيقي��ة قائ��اًل: تعت��ر املكتب��ات ه��ي الركي��زة 
الأ�صا�ص��ية للبح��ث العلم��ي وه��ي م��ن الدعائ��م الرئي�ص��ة 
العملي��ة  يف  ب��ارزًا  دورًا  تلع��ب  فه��ي  املعلوم��ات  ملجتم��ع 
التعليمي��ة والربوية لكل فرد من اأفراد املجتمع ونحن يف 
مملك��ة البحرين اأ�صبح الهتمام كب��رًيا لتطوير املكتبات 
من خالل التعاون امل�صتمر فيما بينها بحيث ت�صبح اأوعية 
املعلومات �صواء كانت املطبوعة اأو الإلكرونية املتوفرة يف 
املكتب��ات متاحة للجميع من خالل فهر���س وطني موحد؛ 
لذا كان لبد من تد�ص��ن بواب��ة املكتبات البحرينية والتي 
ته��دف اإىل اإف��ادة امل�ص��تفيدين م��ن امل�ص��ادر املتوفرة يف 
جمي��ع املكتب��ات كاأنه��ا موج��ودة يف مبنى مكتب��ة واحدة. 
فالتع��اون ه��و امل�ص��در والباع��ث احلقيق��ي على تد�ص��ن 
هذه البوابة، ونود يف هذه املنا�ص��بة اأن نعرب عن �ص��كرنا 
وتقديرنا جلهود الفهر���س العربي املوحد وللقائمن عليه 

ملا كان له الدور الأكر يف اإن�صاء وتد�صن بوابات املكتبات 
يف الوط��ن العرب��ي وملا يقدمونه لل��دول العربية من جهود 

متوا�صلة لتطوير التعاون بن املكتبات العربية.
ونوؤك��د ب��اأن ه��ذا امل�ص��روع هو عب��ارة عن اإجن��از جديد 
م��ن اإجن��ازات الفهر���س العرب��ي علماأ ب��اأن املرك��ز يعمل 
عل��ى اإيجاد طريقة م�ص��ركة للعمل اجلماع��ي املكتبي يف 
الوطن العربي وبدون اأي مقابل ويعمل على ح�صر الإنتاج 
الفكري العربي يف قاعدة واحدة من خالل هذه البوابات 

فهو م�صروع وطني يخدم الوطن العربي باأكمله.
وثمن رئي���س جمعية املكتبات البحرينية الأ�صتاذ عبا�س 
اجلم��ري اجلهود الذي بذلها الفهر���س العربي املوحد يف 
�ص��بيل اإن�ص��اء بوابة املكتبات البحرينية التي مت تد�ص��ينها 
كخط��وة مهم��ة يف ه��ذا الوق��ت ومته��د لتعمي��م التجرب��ة 
عل��ى جمي��ع املكتب��ات ومراك��ز املعلوم��ات املحلي��ة ورب��ط 
فهار�ص��ها بالبوابة الإلكرونية للمكتب��ات كي تكون نافذة 
موح��دة يطل بها الباحث على جميع املقتنيات املتاحة يف 

املكتبات.
و اأو�ص��ح اجلم��ري ب��ان هذا احلدث خط��وة متقدمة يف 
م�صرية املكتبات البحرينية حيث �صت�صهم البوابة يف ن�صر 
الن��اجت الفكري للموؤلفن البحرينية على امل�ص��توى العاملي 
م��ن خ��الل �صم فهار���س املكتب��ات البحريني��ة اإىل قائمة 
اأع�ص��اء الفهر���س العرب��ي املوح��د الت��ي ت�ص��م اأك��ر من 
5000 مكتبة متثل اأكر قاعدة معلومات ببليوجرافية على 

م�صتوى الوطن العربي، كما متكن هذه البوابة املفهر�صن 
من ال�ص��تفادة من الت�صجيالت الببليوجرافية للمقتنيات 
املتاح��ة على الفهر���س موف��رة الوقت واجله��د الذي كان 
ُيب��ذل يف ال�ص��ابق، مما يوؤدي اإىل خف���س التكاليف ورفع 

الكفاءة للفهار�س املكتبات امل�صاركة.

اأ. عمار اجلالمنة اأ. الطالبي  اأ. عبا�س اجلمري  د. خلدون اأبا ح�صن  اأ.د. مازن جمعة   
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لقطة تذكارية للنخب البحرينية ووفد الفهر�س العربي املوحد مع راعي احلفل �صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

جانب من الحتفاء

عدسة
التسجيلة

امللحق الثقايف ال�صعودي يف البحرين الدكتور عبداهلل الزهراين يف مقدمة احل�صور 

متخ�ص�صون ومهتمون يح�صرون تد�صن بوابة مكتبات مملكة البحرين
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اأمن املكتبه الوطنيه يطلع وفد الفهر�س على مرافق املركزجانب من عر�س مل�صادر املعلومات التي تنفرد املكتبة الوطنية باقتنائها

مركز عي�صى الثقايف يكّرم الفهر�س العربي املوحد  د. امل�صند يقدم درع مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

حلظة بدابة الحتفاء 

وزير التجارة البحريني واملفكر العربي حممد جابر الأن�صاري يحيطان براعي احلفل متابعة اأع�صاء جمل�س اإدارة مركز عي�صى الثقايف للتد�صن
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بوابة مكتبات مملكة البحرين
نافذة على عالم المعرفة

بوابة مكتبات مملكة البحرين
يف ظ��ل النه�ص��ة احل�صاري��ة ال�ص��املة يف عه��د �صاحب 
اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�ص��ى اآل خليف��ة تق��ود مكتبة 
ال�صيخ عي�صى الوطنية نه�صة مكتبية وتطوًرا معريًفا وفق 
اأف�ص��ل واأحدث املعايري واملمار�ص��ات الدولية بالتعاون مع 
املكتب��ات الرئي�ص��ة يف اململكة وعلى راأ�ص��ها مكتبة جامعة 
البحري��ن ومكتبة جامعة اخلليج. وق��د توج هذا احلراك 
املعريف باإن�ص��اء بوابة مكتب��ات مملكة البحرين والتي هي 
الفهر���س الوطن��ي البحرين��ي ال��ذي ي�صم فهار���س جميع 
املكتبات البحرينية بالتعاون مع الفهر�س العربي املوحد. 
وروؤيتن��ا له��ذه البواب��ة اأن تك��ون فهر���ًسا �ص��اماًل جلمي��ع 
مقتنيات املكتبات البحرينية ملبًيا لحتياجات الباحثن 
والدرا�ص��ن يف داخ��ل اململك��ة وخارجه��ا. وتق��دم البوابة 
اآلي��ات بح��ث وا�ص��تعالم متقدم��ة يف مقتني��ات املكتب��ات 
البحريني��ة وحتدي��د اأماك��ن تواجده��ا اأو ع��ن مقتني��ات 
مكتبة حمددة، حيث �صت�صاعد يف تي�صري و�صول الباحثن 
البحريني��ة.  املكتب��ات  تقتنيه��ا  الت��ي  املعرف��ة  كن��وز  اإىل 
وتدع��م ه��ذه البواب��ة اجله��ود الت��ي تب��ذل عل��ى م�ص��توى 
الدول��ة يف بن��اء جمتمع املعرف��ة يف مملكة البحرين حيث 
تعتم��د كل مظاه��ر التنمية والقت�ص��اد والتعليم والثقافة 

على املعرفة والبحث العلمي. 

انطالقة المكتبات البحرينية نحو 
العالمية 

ي�ص��م  موح��دا  وطني��ا  فهر�ص��ا  البواب�ص��ة  ه��ذه  متث��ل 
يف  الأع�ص��اء  البحريني��ة  املكتب��ات  جمي��ع  مقتني��ات 
الفهر���س العربي املوحد يف قاعدة واح��دة، وتعد �صرورة 
وبني��ة اأ�صا���س يف ع�ص��ر املعرف��ة ململك��ة البحري��ن حي��ث 
كان��ت حل��ًما حتقق بف�ص��ل اهلل ث��م باجلهود الت��ي تكللت 
بالنجاح بالتعاون مع الفهر���س العربي املوحد. و�ص��تمكن 
ه��ذه البواب��ة م��ن الو�ص��ول اإىل كن��وز املعرف��ة املوج��ودة 
يف مكتب��ات اململك��ة، واإن�ص��اء قواع��د ببليوجرافي��ة عالية 
اجل��ودة، وتقدمي خدم��ات متطورة مثل الإع��ارة املتبادلة 
ب��ن املكتب��ات على م�ص��توى الدول��ة اأو حتى على امل�ص��توى 
الإقليم��ي وال��دويل. كم��ا اأن ه��ذه البوابة خط��وة متقدمة 
ع�ص��ر  يف  البحريني��ة  املكتب��ات  ب��ن  التع��اون  حل�ص��د 

الرقمنة، حيث �صيلم�س اجلميع اأهمية التكامل والتحالف 
وخف�س التكاليف وتقدمي اخلدمة باأرقى الأ�ص��اليب. كما 
�صت�ص��اعد ه��ذه البواب��ة مكتب��ات مملك��ة البحري��ن عل��ى 
تطوي��ر قواعدها وتقنن ممار�ص��اتها وتدريب املخت�صن 
يف تنظي��م املعلوم��ات والفهر�ص��ة فيه��ا. وحت��ى بالن�ص��بة 
للمكتب��ات ال�صغرية اأو التي لي���س لديها بنية تقنية جيدة 
ت�ص��تطيع اأن تلحق بالرك��ب وت�صيف مقتنياتها اإىل قاعدة 
الفهر���س العرب��ي املوح��د والفهر���س الوطن��ي البحرين��ي 
املوح��د وقاع��دة البواب��ة وتتي��ح فهار�ص��ها للم�ص��تفيدين 
م��ن خالل �ص��بكة الويب. و�ص��تحدث هذه البني��ة املعرفية 
املتكاملة مع الفهر�س العربي املوحد نقلة نوعية للمكتبات 

البحرينية للولوج اإىل ع�صر املعرفة.

شبكة المكتبات البحرينية 
تتاأل��ف ه��ذه املنظومة من جمموعة كب��رية من املكتبات 
اجلامعي��ة ومكتب��ات مراكز البح��وث املتمي��زة واملكتبات 
ل  العام��ة، وترتبط معًا بفهر���س ببليوجرايف ّموحد ي�ص��كِّ
قاع��دة معلوم��ات قيا�ص��ية م�ص��ركة متث��ل اآلي��ة معياري��ة 
للبح��ث وال�ص��رجاع للمعلوم��ات الببليوجرافي��ة للكت��ب 
والدوري��ات وغريه��ا من اأوعي��ة املعلوم��ات املقتناة يف اأي 
واح��دة من تل��ك املكتبات. وجتمع ال�ص��بكة حتت مظلتها، 
املكتب��ة الوطنية التابعة ملركز عي�ص��ى الثقايف والتي ت�صم 
حالي��ا ح��وايل 55000 وثيق��ة مطبوع��ة وع��دد ن�ص��خ يفوق 
100.000 وامل�ص��تهدف الو�ص��ول اإىل 250.000 األ��ف جمل��د 

ع��دا الو�ص��ائط الأخرى؛ ومكتب��ة جامع��ة البحرين والتي 
تق��در مقتناياتها مب��ا يقرب 240 األف كت��اب مطبوع، و80 
األ��ف كتاب اإلك��روين و25000 دوري��ة اإلكروني��ة، ومليون 
ون�صف ر�صالة واأطروحة جامعية؛ ومكتبة جامعة اخلليج 
العرب��ي والت��ي يق��در مقتنياته��ا مب��ا يق��رب 35468 وع��اء 
موزع��ة بن كت��ب عربي��ة واأجنبي��ة ويبلغ عدده��ا 32129، 
واأطروحات ويبلغ عدده��ا 1333، والأوعية املرجعية ويبلغ 
عدده��ا 1546 وع��اء. كم��ا ت�ص��م ال�ص��بكة مكتب��ة جامع��ة 
العل��وم التطبيقي��ة وحت��وي 20 األ��ف وع��اء تقري��ًبا تتنوع 
ب��ن كت��ب عربي��ة واأجنبية، ودوري��ات، ور�ص��ائل جامعية، 
اململك��ة  جامع��ة  مكتب��ة  جان��ب  اإىل  مدجم��ة،  واقرا���س 
الت��ي يبل��غ ع��دد مقتنياتها ح��وايل 4000 كت��اب بالإ�صافة 
ملجموعة كبرية من الدوريات وال�صحف اليومية، ومكتبة 
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مدر�ص��ة الإمي��ان ح��وايل 7 اآلف وع��اء ب��ن كت��ب وم��واد 
مرجعي��ة ودوري��ات، ومكتب��ة مدر�ص��ة املاأم��ون البتدائية 
الت��ي ت�ص��م عددا م��ن الكت��ب واملراج��ع الهامة بالن�ص��بة 
للط��الب والعامل��ن باملدر�ص��ة، اإ�صافة اإىل مكتب��ة وزارة 
العدل وال�ص��ئون الإ�ص��المية والتي تبل��غ مقتنياتها حوايل 
2600 عن��وان من كت��ب عربية ودوري��ات واأوعية مرجعية، 

ومركز م�صادر التعلم مبدر�ص��ة بارب��ار البتدائية وي�صم 
حوايل 2000 وعاء معلومات من كتب ومراجع ودوريات.

مكونات البوابة
روع��ي يف ت�صمي��م البوابة �ص��هولة ال�ص��تخدام وتكامل 
املعلوم��ات التي يحتاجها امل�ص��تخدم. وتتك��ون البوابة من 
ع��دة نوافذ اأهمه��ا نافذة حتوي تعري��ًفا بالبوابة وقائمة 
باملكتبات الأع�صاء، ومكتبة الفهر���س العربي املوحد التي 
ت�ص��م كل اإ�صداراته ب�صي��غ اإلكرونية، نبذة عن املكتبات 
واملنا�ص��بات  والأخب��ار  الت�ص��ال،  وبيان��ات  الأع�ص��اء 
اخلا�صة باملكتبات البحرينية، ومواقع �صديقة، ومو�صوع 
ال�ص��هر الذي يعر���س فيها مو�ص��وع متخ�ص�س يف جمال 

تنظيم املعلومات ذو �صبغة تطبيقية، ومالحظات الزوار، 
و�ص��ريط اإخباري. ويوجد يف ميكن ال�صفحة مربع خا�س 
املخول��ن  للمفهر�ص��ن  ال�ص��ر  وكلم��ة  امل�ص��تخدم  با�ص��م 
بالدخ��ول عل��ى القاع��دة الرئي�ص��ة اأو التدريبية للفهر���س 

العربي املوحد.

آلية البحث في البوابة
ميك��ن البح��ث ع��ن كاف��ة الأوعي��ة املوج��ودة مبقتني��ات 
املكتب��ات البحريني��ة الأع�ص��اء يف املنظوم��ة اأو ال�ص��بكة. 
فم��ن خ��الل مرب��ع البح��ث ت�ص��تطيع اأن تبح��ث يف جميع 
مقتني��ات املكتب��ات الأردني��ة الأع�ص��اء اأو بتحديد مكتبة 
بعينه��ا للبحث يف فهر�ص��ها كم��ا هو مو�ص��ح يف ال�صورة، 
وتك�صف نتيجة البحث عن الأوعية امل�صتعلم عنها وبيانات 
املكتب��ات التي تقتنيها. وميك��ن تقييد البحث بنوع الوعاء 
اأو  بالعن��وان  اأو  خمطوط��ات(  جامعي��ة،  ر�ص��ائل  )كت��ب، 

املوؤلف اأو املو�صوع اأو ال�صل�صلة.
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السعودية تقود العالم العربي نحو التطور التقني في االتصاالت وشبكات اإلنترنت

العربية بعد الربيع العربي شبكات التواصل االجتماعي في الدول 
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منذ اأن بداأ ا�ص��تخدام الإنرنت عام 1990م اأ�ص��همت هذة 
ال�ص��بكة العنكبوتي��ة يف تغ��ري وجهة العامل، وخ��الل اأقل من 
رب��ع ق��رن حقق��ت الب�ص��رية تط��ورا هائال جتاوز م��ا حققتة 
الب�ص��رية خ��الل م�ص��ريتها احل�صاري��ة عر اآلف ال�ص��نن، 
واإذا كان الإنرنت قد اأ�صهم يف تغري وجهة العامل وم�صريتة 
احل�صارية فاإن �ص��بكات التوا�صل الجتماعي �ص��وف حتدث 
حت��ول كب��ريا يف توا�ص��ل الب�ص��ر فيم��ا بينه��م وتفاعلهم مع 
والعلمي��ة  والجتماعي��ة  والقت�صادي��ة  ال�صيا�ص��ية  الأم��ور 
وغريه��ا.. مم��ا يوؤك��د اأن امل�ص��تقبل يحم��ل حت��ولت كب��رية 

للح�صارة والتوا�صل الب�صري.
وت�ص��ل �صفح��ات الويب )املحتوى الرقم��ي( اإىل اأكر من 
مئ��ة ملي��ار �صفحة منه��ا )2( ملي��ار �صفحة باللغ��ة العربية 
ت�ص��كل %2 فق��ط م��ن املحتوى الرقم��ي العاملي. وي�ص��تخدم 
الإنرن��ت م��ا يق��ارب مئة ملي��ون يف الوط��ن العربي من بن 
اأكر من ملياري م�صتخدم يف دول العامل. وت�صتحوذ �صبكات 
التوا�ص��ل الجتماعي )في�ص��بوك، توير، يوتي��وب،...( على 
ن�ص��ب جي��دة من امل�ص��تخدمن ل�ص��بكة الإنرن��ت يف الوطن 

العربي.
ولذل��ك ف��اإن هذا العر���س يتناول تطور �ص��بكات التوا�صل 
الجتماع��ي يف العامل العربي من خالل تقرير حديث �صدر 
ع��ن م��دار لالأبح��اث والتطوي��ر مبدينة دبي برعاي��ة مدينة 
املل��ك عب��د العزيز للعل��وم والتقني��ة مبدين��ة الريا�س حمل 
عنوان )م�ص��هد تكنولوجيا املعلومات والت�صالت و�ص��بكات 
التوا�ص��ل الجتماع��ي يف الع��امل العرب��ي( ن�ص��ر يف نهاي��ة 
العام 2012م. ت�صمن حتلياًل اإح�صائيا ملوؤ�ص��رات ا�صتخدام 
تقني��ة املعلوم��ات والت�ص��الت ومع��دلت النمو وموؤ�ص��رات 
النت�ص��ار يف خط��وط الهاتف وحجم م�ص��تخدمي الإنرنت، 
ويغط��ي التقري��ر الذي يتكون م��ن )130( �صفحة )18( دولة 
عربية، ويقدم ق�ص��ما خا�صًا ل�ص��بكات التوا�صل الجتماعي 
يف الع��امل العرب��ي وي�ص��ري اإىل اأن م�ص��تخدمي الإنرن��ت يف 

السعودية تقود العالم العربي نحو التطور التقني في االتصاالت وشبكات اإلنترنت

العربية بعد الربيع العربي د. عبدالكرمي الزيدشبكات التواصل االجتماعي في الدول 
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اململكة العربية ال�ص��عودية يقارب) 14 ( مليون م�ص��تخدم 
كم��ا اأن ال�ص��عودية تاأت��ي يف مقدم��ة ال��دول العربي��ة م��ن 
حي��ث ا�ص��تخدام �ص��بكات التوا�ص��ل الجتماع��ي وفق��ا ملا 
تو�ص��ل اإلي��ه التقري��ر، واإن ال�ص��عودية ت�ص��هم يف %28 من 
املحت��وى الرقمي العربي، تليها الإمارات بن�ص��بة %19 ثم 
املغ��رب وبلغ��ت ح�صتها %11 ثم م�صر بن�ص��بة ت�صل اإىل 
%7 ويالحظ تفوق فل�ص��طن بن�ص��بة %6 على بقية الدول 

العربية الأخرى مثل العراق وتون�س ولبنان واجلزائر.
كما ت�صدرت اململكة العربية ال�صعودية موؤ�صر تكنولوجيا 
املعلوم��ات والت�ص��الت لع��ام 2011 بعالم��ة قدره��ا 2,82 
تلته��ا قطر بعالمة 2,78 ثم الإمارات 2,59 واحتلت م�صر 

املرتبة رقم )12( بن الدول العربية بعالمة 1,47.
وهذا يتطابق مع ماتو�صل اإليه التقرير يف هيمنة اململكة 
العربية ال�ص��عودية على قطاع الهاتف املحمول يف املنطقة 
بت�ص��جيل ن�ص��بة انت�ص��ار ت�صل %189من جمموع ال�صكان. 
لتحتل املرتبة الأوىل عربيًا والرابعة على ال�صعيد العاملي 

متخطية العديد من الدول املتقدمة.
كما بن التقرير حر�س البلدان العربية على تبني تقنية 
جدي��دة كما يف حالة �ص��بكات اجليل الراب��ع )4G( حاليًا، 
فف��ي حن ن�ص��رت بع���س البل��دان العربية مثل ال�ص��عودية 
والإم��ارات - بالفع��ل - ح��زم بيان��ات )4G( للم�ص��تهكن 
وال�صركات على حد �صواء، فاإن الكثري غريها من البلدان 
العربي��ة الأق��ل من��وا ب��داأت بالفع��ل يف تطوي��ر �ص��بكاتها 
و�ص��وف تكون ق��ادرة على تقدمي خدم��ات )4G( لعمالئها 

يف امل�صتقبل القريب.
واأ�ص��ار التقرير اإىل اأن اأعلى معدل انت�ص��ار وا�ص��تخدام 
بن�ص��بة  للبحري��ن  العربي��ة  ال��دول  يف  الإنرن��ت  ل�ص��بكة 
%54 م��ن جمموع ال�ص��كان تليها دولة الم��ارات والكويت 
وقط��ر بن�ص��بة %50 ثم ال�ص��عودية ب�%48 اأم��ا بقية الدول 
العربي��ة فه��ي اأقل م��ن %40، م�ص��ر على �ص��بيل املثال ل 
يتج��اوز م�ص��تخدمي الإنرن��ت فيه��ا ع��ن %27 م��ن عدد 
ال�ص��كان،جدير اأن عدد اأجهزة احلا�ص��ب الآيل يف الدول 
العربي��ة ل يتج��اوز 40 ملي��ون جه��از لع��ام 2011 منه��ا 8 
مالين جهاز يف ال�ص��عودية و6 مالين جهاز يف م�صر و4 

مالين جهاز يف كل من اجلزائر والإمارات.
وي�ص��ري التقري��ر اإىل اأن مو�ص��وعة )الوكيبيدي��ا( وه��ي 
مو�ص��وعة حرة على الإنرنت ب��داأت عام 2001م، وحتتوي 
عل��ى )23(ملي��ون مقالة تقع يف )88(ملي��ون �صفحة كتبت 
ب��� )285( لغ��ة منه��ا ملي��ون �صفحة فق��ط باللغ��ة العربية 
ل تتج��اوز ن�ص��بة الن���س العرب��ي )%1.3( م��ن جمم��وع 

�صفحات هذه املو�صوعة.
Facebook :أوال: الفيسبوك

اأ�ص��ار التقرير اإىل اأن الفي�ص��بوك يعد من اأكر �ص��بكات 
التوا�ص��ل الجتماع��ي انت�ص��ارا وا�ص��تخداما، نح��و ملي��ار 
م�ص��تخدم يف العامل منه��م )47( مليون يف الوطن العربي 
يف  امل�ص��تخدمن  جمم��وع  م��ن  فق��ط   5% ن�ص��بة  ميثل��ون 

العامل.
وق��د احتلت م�ص��ر املرتب��ة الأوىل بن البل��دان العربية 
واملرتب��ة )21( عاملي��ًا حي��ث عدد م�ص��تخدمي الفي�ص��بوك 
جت��اوز 11,4 مليونا، وجاءت اململكة العربية ال�ص��عودية يف 
املرتب��ة الثانية بنحو 5,24 مليون م�ص��تخدم، تلتها املغرب 

يف املركز الثالث بنحو 4,76 مليون م�صتخدم.
والفي�ص��بوك �ص��بكة اجتماعية ترفيهية ته��دف اإىل بناء 
عالق��ات ب��ن الأف��راد وت�ص��كيل �صداق��ات وتع��ارف يت��م 
م��ن خالله��ا تب��ادل الآراء واملعلوم��ات يف �ص��تى املجالت 

)�صيا�صة، اجتماعية، دينية، اقت�صادية، معرفية...(
وي�ص��ري التقرير اإىل اأن �ص��ريحة ال�صباب )18-34( �صنة 
تهيمن على ا�ص��تخدام الفي�ص��بوك يف الوطن العربي، واأن 
الأكرية للذكور على ح�صاب الإناث، ففي ال�صعودية ميثل 

الذكور ن�صبة %70 من م�صتخدمي الفي�صبوك يف البالد.
وت�صري اأرقام التقرير اأن ن�صف �صكان الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة ي�ص��تخدمون الفي�ص��بوك حالي��ًا )ح��وايل 163 
ملي��ون م�ص��تخدم( مما يوؤك��د اأهمية الفي�ص��بوك بو�صفها 

اأهم �صبكة للتوا�صل الجتماعي.
 Twitter :ثانيا: موقع تويتر

ميث��ل توي��ر �ص��بكة للتوا�ص��ل الجتماع��ي ب��ن الأف��راد 
خا�ص��ة امل�ص��اهري، يتم في��ه تبادل ر�ص��ائل ن�صية ق�صرية 
)تغريدة( مع رواب��ط لل�صور والفيديو اأحيانا ملتابعة اآخر 
التط��ورات يف الأم��ور ال�صيا�ص��ية والديني��ة والجتماعي��ة 
وي�ص��ري  وغريه��ا..،  والثقافي��ة  والتجاري��ة  والإعالمي��ة 
التقري��ر اإىل اأن ع��دد م�ص��تخدمي توي��ر )500( ملي��ون 
م�ص��تخدم ن�ص��ط من جميع انح��اء العامل، منه��م )2,17( 
مليون م�ص��تخدم ن�ص��ط يف الدول العربي��ة. وتقود اململكة 
ن�ص��بة  حي��ث  م��ن  العرب��ي  الع��امل  ال�ص��عودية  العربي��ة 
م�ص��تخدمي توير من خالل )830( األف م�ص��تخدم ن�صط 
ميثل��ون %37 م��ن اإجم��ايل امل�ص��تخدمن الع��رب، تليه��ا 
الكوي��ت ب��� )371( األ��ف م�ص��تخدم ميثلون ن�ص��بة %17 ثم 
م�ص��ر ب��� )296( األ��ف م�ص��تخدم ن�ص��ط ميثل��ون %14 من 
م�ص��تخدمن توي��ر الن�ص��يطن يف الع��امل العربي. وتكمن 
خط��ورة هذه ال�ص��بكة يف قدرتها على التاأث��ري على الراأي 
الع��ام وقي��ادة التغ��ري يف وق��ت ق�صري كما ح��دث يف دول 
الربي��ع العرب��ي، وتعت��ر تغري��دات التوي��ر مناف�ص��ا قويا 
لو�ص��ائل الإع��الم الأخ��رى. ويتوقع اأن ي�ص��هد توير كثافة 
كب��رية يف ال�ص��تخدام م�ص��تقبال، خا�صة اأن ل��ه تاأثريًا يف 
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الأح��داث الك��رى الدولي��ة والوطني��ة مم��ا يعطي��ه قدرة 
�ص��ريعة على التاأثري على ال��راأي العام واإثارة اجلدل على 
نط��اق وا�ص��ع. وق��د اأ�ص��ار التقري��ر اإىل اأن توي��ر يت�صمن 
)280( ملي��ون تغري��دة يوميا يف جميع اأنح��اء العامل،منها 

)2,26( مليون تغريدة باللغة العربية يوميًا.
وقد اأفادت وكالة الأبحاث ) semiocast( املتخ�ص�صة يف 
الإع��الم الجتماعي ومقرها يف باري���س اأن اللغة العربية 
هي اللغة الأ�صرع منوا على توير واأن متو�صط التغريدات 
اليومي��ة يف اأكتوب��ر ع��ام 2011م بل��غ )2,2( مليون تغريدة 

بزيادة ت�صل )100(األف تغريدة يف اليوم قبل 12 �صهرا.
وال�صيا�ص��ية  الديني��ة  املناق�ص��ات  ت�ص��تمر  ان  ويتوق��ع 
والجتماعي��ة يف تاأجي��ج �ص��بكات توي��ر يف العدي��د م��ن 
ال��دول العربي��ة، لذل��ك اأ�صبح توير متواج��دا على جميع 
�ص��بكات املواقع احلكومية وو�ص��ائل الإعالمية واملنظمات 
واجلمعي��ات الأخرى يف حماولة من هذة اجلهات للتاأثري 

وامل�صاركة والتفاعل مع ما يطرح يف �صبكة توير.
Youtube :ثالثا: اليوتيوب

وه��و موق��ع متخ�ص���س يف ت�ص��جيالت الفيدي��و ميك��ن 
الأف��راد م��ن و�ص��ع ت�ص��جيالتهم يف املوق��ع وعر�صها على 
م�ص��تخدمي ال�صبكة، وي�صري التقرير اإىل اأن )650( مليون 
مادة اإعالمية تتوافر على �صبكة اليوتيوب عامليًا واأن هذا 
الرق��م يتزاي��د مبع��دل ن�صف مليون ت�ص��جيل يومي��ا، واأن 
املواد باللغة العربية ل تتجاوز %1 فقط من هذا املحتوى 
والذي يركز يف اأ�صا�ص��ة على عر�س برامج واأغاٍن واأفالم 
بقوال��ب  تق��دم  متحرك��ة  ور�ص��وم  وترفيهي��ة  اجتماعي��ة 
كوميدية مرحة لإي�صال ر�ص��ائل متنوعة وتهيمن الأغاين 
بو�ص��وح عل��ى حتقيق اأعلى ن�ص��بة ا�ص��تخدام لليوتيوب يف 
الوط��ن العربي، وتكمن اأهمية اليوتوب بوجود العديد من 
القن��وات التي ت��دار يف الغالب من قبل م�ص��اهري وحتظى 

مبتابعة ع�صرات املالين يوميا.
linkedIn رابعا: شبكة لينكدان

وه��ي �ص��بكة مهني��ة ته��دف اإىل خدم��ة ع��امل العم��ال 
واملال، وي�ص��ري التقرير اأن امل�ص��ركن يف هذه ال�ص��بكة يف 
دول العامل ل يتجاوز 175 مليون عام 2012، تاأتي الوليات 
املتح��دة يف املرتب��ة الأوىل ب��� )65( ملي��ون م�ص��رك، ول 
حتف��ل هذة ال�ص��بكة بعدد كبري من امل�ص��ركن يف الوطن 
العرب��ي، حي��ث ترك��ز امل�ص��اركة يف دول اخلليج، واأ�ص��ار 
مبلي��ون  ال�ص��دارة  يف  تاأت��ي  الإم��ارات  اأن  اإىل  التقري��ر 
ويف  لنك��دان  م�ص��تخدمي  م��ن   22% ميثل��ون  م�ص��تخدم 
ال�ص��عودية هن��اك )682( األف م�ص��تخدم ميثل��ون %5 من 
م�ص��تخدم  األ��ف   )596( وم�ص��ر  الإنرن��ت،  م�ص��تخدمي 

ميثلون %2.7 من م�صتخدمي الإنرنت يف م�صر.

ختام��ا: ف��اإن ه��ذا التقري��ر والذي �ص��در حديثا ي�ص��كل 
بداي��ة لبذل املزيد من الدرا�ص��ات والبحوث للتعرف على 
من��ط ا�ص��تخدام ال�ص��بكات الجتماعي��ة وم��دى تاأثريه��ا 
عل��ى جمم��ل الأحداث والأمور يف الوط��ن العربي. كما اأن 
ه��ذا الإع��الم اجلدي��د يحت��اج اإىل مزيد من الدرا�ص��ات 
امل�ص��تقبلي  تط��ورة  مالم��ح  عل��ى  للتع��رف  الجتماعي��ة 
ومعرفة توجهاته ومدى تاأثرية على اأو�ص��اط ال�ص��باب من 
خالل تن�ص��يق اجلهود بن املوؤ�ص�صات احلكومية والربوية 
اجلدي��دة  الو�ص��ائل  ه��ذة  م��ن  لالإ�ص��تفادة  والإعالمي��ة 
وتوجيهه��ا خلدم��ة ال�ص��عوب العربي��ة وخدم��ة الق�صاي��ا 
الوطني��ة وتنمي��ة املعرف��ة وزي��ادة التوا�ص��ل الجتماع��ي 
الفع��ال، واحل��د م��ن الظواه��ر ال�ص��لبية ل�ص��تخدام هذا 

الإعالم اجلديد.
د.عبد الكرمي بن عبدالرحمن الزيد

كلي��ة علوم احلا�ص��ب واملعلومات بجامع��ة الإمام حممد 
بن �صعود الإ�صالمية

نائ��ب امل�ص��رف الع��ام عل��ى مكتب��ة املل��ك عب��د العزي��ز 
العامة بالريا�س

اأ�ص��ارت مدين��ة املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقني��ة يف 
بيان �صحفي ورد يف بداية التقرير ون�ص��ر يف 10 دي�ص��مر 
2012م عل��ى توزيعها ه��ذا التقرير جمان��ًا لكافة الهيئات 

http:/// موقعه��ا  عل��ى  باملج��ان  والأف��راد  واملوؤ�ص�ص��ات 
www.madarresearch.com
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المترجمة مرهونة بجهود عربية محلية...شعبان خليفة: أعمال «اليونسكو» 

 للثقـافة بمصـر
ً
وزيـرا لو كنت 

فلن أتردد للحظة...
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مقدمه:

ح��ن ت��رز اخل��رة املعرفي��ة يف اإطاره��ا الثق��ايف ف��اإن 
امل�ص��وؤولية تتعاظ��م وفق��ا ملعطي��ات الأث��ر والتاأث��ري، ويف 
لقائن��ا له��ذا الع��دد ن�صت�ص��عر ج��زء م��ن خ��رة �صيفن��ا 
الأ�ص��تاذ الدكت��ور �ص��عبان خليف��ة، ال��ذي عر ع��ن روؤيته 
الوا�صح��ة مل�ص��روعات العم��ل الثق��ايف العرب��ي امل�ص��رك 
ومنها م�ص��روع الفهر���س العربي املوح��د واملكتبة الرقمية 
العربي��ة، الت��ي و�صفه��ا ب��� »الرائ��دة« وغ��ري امل�ص��بوقة، 
وذل��ك كل��ه بف�صل اهلل اأول ث��م لالأي��ادي البي�صاء خلادم 
احلرمن ال�ص��ريفن امللك عبد اهلل ب��ن عبد العزيز على 
الثقافة العربية ودعم��ه الالحمدود لها، كما راأى �صيفنا 
اأن جمه��ود اأبناء الأم��ة العربية يف الرجم��ة ونقل الإرث 
الثق��ايف يجب اأن يت�صاعف بعيد عن القت�صار فقط على 
اجله��ود الدولي��ة يف هذا املجال والت��ي ل تنتج بال�صرورة 
عماًل متكاماًل و�صناعة معرفية عربية... فاإىل احلوار: 

عق��د موؤخرا اللقاء اخلام���س لأع�صاء الفهر���س العربي املوحد  
يف اململك��ة الأردني��ة الها�ص��مية، واأعلن يف البي��ان اخلتامي عن 
مبادرة مكتبة امللك عبد العزيز العامة وتبنيها اإن�صاء مكتبة رقمية عربية 
والب��دء يف عم��ل الدرا�ص��ات عل��ى اأ�ص���س الفهر���س العرب��ي املوح��د، كيف 
تنظ��ر اإىل خمرج��ات الفهر���س العربي املوحد ؟ وكيف ت�صت�ص��رفون البيئة 

الرقمية؟
حقيق��ة الأم��ر من��ذ مطل��ع الثمانينات كان ل��دى طموح 
لإجناز م�ص��روعن عربين كبريين اأولهما: اإعداد قاعدة 
بيانات ببليوجرافية للكتاب العربي منذ عام 1514م حتى 
الآن -علم��ًا ب��اأن اأول كت��اب عرب��ي ن�ص��ر يف الع��امل كان 
�ص��نة 1514م يف روما اأي ن�ص��ر خارج العامل العربي- وقد 
وفق��ت بف�صل اهلل مع كثري من اجلهد يف اإعداد مثل هذا 
العم��ل والذي �صم حوايل 800 األف ت�ص��جيلة ببليوجرافية 
للكتب العربية، ب�صرف النظر عن مكان وتاريخ الن�ص��ر، 
وامل�ص��روع الث��اين اإع��داد فهر���س عرب��ي موح��د بالكت��ب 
العربية، وهو ما اأجنزته مكتبة امللك عبد العزيز العامة. 

ونح��ن ننظر اإىل هذا امل�ص��روع كقائم��ة اإيجاد، مبعنى اأن 
الباح��ث يف م�ص��ر يري��د معرفة الكتب الت��ي األفها موؤلف 
مع��ن اأين ميك��ن اأن توجد؟ ب�صرف النظ��ر عن وجودها 
يف م�ص��ر، اأو الكت��ب الت��ي تخت���س بكت��ب معين��ة ملوؤل��ف 
مع��ن يف مو�ص��وع مع��ن، فالفهر���س العرب��ي املوحد »هو 
عمل ببليوجرايف �ص��ديد العظم��ة« ميكن اأن تكمله املكتبة 
الرقمي��ة العربية. مبعنى اأن الفهر���س ي�صم الت�ص��جيالت 
املكتب��ة  اأم��ا  الن���س،  ي�ص��م  ول  للكت��ب  الببليوجرافي��ة 
الرقمي��ة ف�ص��وف تعال��ج الن���س و�ص��وف ت�صي��ف الكتاب 
الرقمي »ن�س الكتاب اإلكرونيا« وبالتايل يوفر الفهر���س 
العرب��ي املوحد مكانا لتواجد الكتاب ون�س الكتاب وبهذا 

�صيغني عن الذهاب للمكتبة نف�صها.

كيف ترى مثل هذه املبادرات املعرفية التي تقدمها مكتبة امللك  
عبد العزيز العامة؟

ه��ذه املبادرة اأقل ما تو�صف ب��ه اأنها »رائعة«، وهي من 
منجزات املل��ك عبد اهلل بن عبد العزيز -حفظه اهلل-، 
�صاحب الأي��ادي البي�صاء على املجال املعريف، واحلقيقة 
انه��ا خط��وة غري م�ص��بوقة يف الع��امل العرب��ي، ول غرابة 
يف ذل��ك فقد قدمت مكتبة املل��ك عبدالعزيز العامة قبل 
ذلك متويل م�ص��روع الفهر���س العربي املوحد، مبجرد اأن 
طالب��ت املكتب��ة باإعداد هذا الفهر���س حي��ث مل يردد يف 

متويله فر�صد له املبالغ التي حتقق جناحه.

كي��ف ت��رى تدوي��ل مث��ل ه��ذه امل�ص��روعات العربي��ة م��ن خ��الل  
اأعطائها الأولوية يف العامل العربي مبعنى »تدويل الإتاحة«؟

طامل��ا اأن ه��ذا امل�ص��روع طرح على �ص��بكة الإنرنت فقد 
اأ�صبح متاحة دوليًا.

ه��ل ينق�صنا التعاط��ي والروز الإعالمي مل�ص��روعاتنا الثقافية  
العربي��ة، كم��ا ح��دث م��ع »الفهر���س« و»اليون�ص��كو« بع��د ح�صر 
الكت��ب املرجم��ة م��ن قب��ل »اليون�ص��كو« وطرح��ت 11 الف كت��اب مرجم، 

المترجمة مرهونة بجهود عربية محلية...شعبان خليفة: أعمال «اليونسكو» 

 للثقـافة بمصـر
ً
وزيـرا لو كنت 

فلن أتردد للحظة...
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وقام الفهر�س بجمع الكتب املرجمة يف قاعدته وجتاوزت 113 الف كتاب 
مرجم؟.

جه��ود »اليون�ص��كو« مرهون��ة بجه��ود حملي��ة، فاملنظمة 
كان��ت تعتم��د عل��ى العم��ل املرج��م م��ا يح��دث نق�صا يف 
ه��ذا  الع��رب  يت��وىل  وعندم��ا  التفا�صي��ل،  م��ع  التعاط��ي 
اجله��د فم��ن املوؤك��د اأنه��م وباأيديه��م �ص��يوفرون ويبن��ون 
قاعدة بيانات للكتب املرجمة واملقالت املرجمة ب�ص��كل 
م�صاع��ف. وه��ذا اجله��د ال��ذي ق��ام ب��ه الفهر���س جه��د 
م�ص��كور وهو جزء من م�ص��روع عربي هو الفهر�س العربي 

املوحد.

كي��ف ت��رى مكتبة امللك عب��د العزيز العامة بعد هذه ال�ص��نوات  
من عملك يف تخ�ص�س تنظيم املعلومات 

باملقتني��ات  اأثري��ت  فاملكتب��ة  الق�ص��ري  عمره��ا  رغ��م 
واأثري��ت بالتكنولوجي��ا واأثريت بامل�ص��ريات الكثرية التي 
مت اقتناوؤه��ا م��ن اأماك��ن كث��رية يف العامل، ف�ص��ال عن اأن 
لديها جمموعة من امل�ص��روعات العاملية والعربية واملحلية 
واأهمه��ا م�ص��روع جائ��ز املل��ك عب��د اهلل ب��ن عب��د العزيز 
العاملية للرجمة على م�ص��توى عاملي , وم�ص��روع الفهر���س 
العرب��ي املوح��د عل��ى م�ص��توى التكام��ل العرب��ي وخدم��ة 
الإنت��اج الفك��ري العرب��ي عامل��ًيا, وعل��ى امل�ص��توى املحلي 
م�ص��روع مو�ص��وعة اململك��ة العربية ال�ص��عودية والكثري من 

امل�صروعات الداعمة للقراءة.

م��ا ه��و تقييمك حلجم تط��ور البيئة الرقمية م��ن خالل املكتبة  
الرقمية العربية؟

قب��ل البدء يف تاأ�صي���س بيئة رقمية ل ب��د من العمل على 
فالبيئ��ة  منه��ا،  امل�ص��تفيدين  لعام��ة  والتاأهي��ل  التدري��ب 
الرقمي��ة ت�ص��توجب مواكب��ة اأح��دث م��ا يف الع�ص��ر م��ن 
تكنولوجي��ا ولكنها �ص��تكون مه��درة اإذا مل يكن هناك من 
يتقن ا�ص��تخدامها، وبع��د ذلك يجب تدريب امل�ص��تفيدين 
منه��ا، فاجلي��ل اجلديد متاأقلم م��ع التقني��ة. اأما من هم 
يف منت�ص��ف العم��ر اأو كبار ال�ص��ن هم اأكر ا�ص��تفادة من 
املعلوم��ات لذلك هم اأكر حاجة للتدريب على ا�ص��تخدام 

تلك التقنية. 

درب الفهر�س العربي املوحد خالل اخلم�س �صنوات املا�صية ما  
يتجاوز 2500 متدرب ومتدربه عربيا، وال�ص��تفادة من املحافل 
العربي��ة للتدري��ب والتاأهيل لزيادة توعية املكتبات مبثل هذه التقنية، كيف 

تنظرون له من خالل املكتبة الرقمية العربية؟
التدريب مهم جًدا، فما قيمة الفهر�س اإذا مل ي�صتخدمه 
امل�ص��تفيدون؛ فتدري��ب العامل��ن يف املكتب��ة مه��م والأهم 
امل�ص��تفيدين من هذه اخلدمة �ص��واًء يف الفهر���س العربي 
املوح��د اأو املكتب��ة الرقمية، لذا فجهود الفهر���س واملكتبة 
كبرية يف هذا املجال وا�صتكمال هذا اجلهد بذات الروؤية 

مهم وله اثره العلمي والعملي. 
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كيف ترى الفهر�س العربي املوحد بعد مرور 5 �صنوات؟ 
بغ���س النظر عن بع�س وجهات النظر املختلفة 
حي��ال الأم��ور الفني��ة، اإل اأنه عم��ل جبار وعظي��م ويكفى 
اأن��ه ي�ص��هل عل��ى الباح��ث احل�صول عل��ى املعلوم��ة ويدله 
عل��ى م��كان تواجدها، فهو يلغي جمي��ع احلواجز للو�صول 
للكت��اب اأو الوع��اء املعلومات��ي وتظل الفائ��دة منه عظيمة 

جدًا.

مباذا تف�ص��ر تاأخ��ر ان�صمام بع���س املكتبات امل�صري��ة لع�صوية  
الفهر�س وتكاملها عربيًا مع املكتبات العربية املنظمة؟

بداية الفهر���س كانت حملية للمكتبات ال�صعودية , وبعد 
ذلك بفرة بداأ يخرج للعامل العربي عندما ن�صج واأ�صبح 
حقيقة ملمو�ص��ة واقعة بداأت الأح��وال متقلبة يف املكتبات 
امل�صري��ة , والتغ��ريات الت��ي حدث��ت مل�ص��وؤويل املكتب��ات 

ووزارة الثقافة رمبا كانت عائقًا.

ه��ل تتمن��ى ان�صم��ام دار الكتب امل�صري��ة ومكتبة ال�ص��كندرية  
لع�صوية الفهر�س العربي املوحد؟

مكتب��ة ال�ص��كندرية حديث��ة وم��ا يهمني ه��ي دار الكتب 
امل�صرية من ناحية جمموعاتها من القرن ال�ص��ابع ع�ص��ر 
والثام��ن ع�ص��ر، اإذ حتوي ذخرية من الكت��ب ذات القيمة 
العالي��ة ويهمن��ي اأن تعر���س يف الفهر���س العرب��ي املوحد 
ويتم ال�ص��تدلل عليها. ولو كنت وزي��رًا للثقافة لن اأتردد 

للحظ��ة، لأن ه��ذا امل�ص��روع العرب��ي مفيد لكل الب�ص��رية، 
واأي�صًا فائدته تتعدى امل�صتفيد العربي للباحث يف العامل، 
واملهتم��ن بال�ص��اأن العرب��ي ف��ال ب��د اأن تك��ون املعلوم��ات 

متاحة لهم. 

مت اإدراج مليون ومائتي األأف ت�صجيلة ببليوجرافية من الفهر�س  
 OCLC ل�ص��ركة   WorldCat لقاع��دة  املوح��د  العرب��ي 
العاملية، هل تتفق مع فكرة اأن من م�صلحة املكتبة الرقمية بناء �ص��راكات 

عاملية؟
الفهر���س العرب��ي املوح��د ه��و اأ�صا���س املكتب��ة الرقمي��ة 
العربية اأما بالن�ص��بة لل�صراكات فهي مفيدة جدًا للجهات 
وامل�ص��تفيدين م��ن اخلدم��ة، بالإ�صاف��ة اإىل اأنه��ا تدع��م 

جهود التبادل الثقايف واحلوار العاملي.

يف اخلتام ما الذي تطلبه من املكتبات العربية من املحيط اإىل  
اخلليج؟

اأدع��و للم�ص��ارعة يف الن�صم��ام اإىل الفهر���س العرب��ي 
املوح��د واملكتب��ة الرقمي��ة العربي��ة لأن ه��ذه امل�ص��روعات 
جب��ارة وتتي��ح للكت��اب العربي وج��وده يف خارط��ة الكتاب 

الدويل.
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اإعداد: حممود م�سروة*
مقدمة

العم��ود  الإلكروني��ة  وامل�ص��ادر  الرقمي��ة  امل��واد  متث��ل 
الفق��ري ال��ذي تق��وم علي��ه املكتب��ات الرقمي��ة واأ�صا���س 
اخلدم��ات الت��ي تقدمها. وق��د تخ�صع معاي��ري اإدارة هذا 
الن��وع م��ن امل��واد لنف���س املعاي��ري والأ�ص���س الت��ي حتك��م 
اإدارة امل�ص��ادر التقليدي��ة يف جانب م��ن جوانبها، خا�صة 
يف جم��ال تنميته��ا واإدارته��ا، وينطب��ق ه��ذا اأك��ر عل��ى 
املكتب��ات الرقمي��ة املتخ�ص�ص��ة؛ اإذ اإن امل�صادر التي يتم 
به��ا تغذي��ة قاع��دة الأ�ص��ول الرقمية/الإلكروني��ة لتلك 
املكتب��ات تتطاب��ق و�صيا�ص��ة تنمي��ة وتطوي��ر جمموعاته��ا 
الت��ي تهدف خدمة وتلبية الحتياجات املعلوماتية ملختلف 
فئ��ات م�ص��تفيدي تل��ك املكتبات م��ن املع��ارف واملعلومات 
املتخ�ص�صة. ولعل ما يعرف حديثا بامل�صتودعات الرقمية 
املوؤ�ص�ص��اتية خري دليل على ذلك؛ اإذ اإنها تخت�س بح�صر 
وجم��ع وحتويل الإنت��اج الفكري الذي ي�ص��در عن منظمة 

اأو موؤ�ص�صة حمددة بعينها يف اإطار تخ�ص�صها املعريف.
مرتبط��ة  اأخ��رى  جوان��ب  يف  اختالف��ات  هن��اك  اأن  اإل 
اأ�صا�ص��ًا باملكتب��ات الرقمي��ة ول تن�ص��حب عل��ى املكتب��ات 
التقليدي��ة، خ�صو�ص��ًا يف اجلوان��ب املتعلق��ة ب��اإدارة ذلك 
الن��وع م��ن امل�ص��ادر، �ص��واء كان��ت رقمي��ة اأم اإلكرونية، 
وف��ق دورة خا�ص��ة بالوثيق��ة الرقمي��ة م��ع م��ا مييزها عن 
دورة الوثيقة العادية، يف جوانب كثرية من اأهمها م�ص��األة 
اختيار املواد مو�صوع التحويل الرقمي وفح�صها وترتيبها 
واإدخالها يف م�ص��ار التحويل الرقمي وما ي�ص��مل ذلك من 
�صرورة التوافق على معايري الرقمنة واآلياتها وم�ص��ارها، 
م��رورا باملعاجلة الببليوجرافي��ة من اإعداد بيانات و�صف 
لتل��ك امل�ص��ادر وفق قواعد حت��دد طريق��ة اإدراج ما وراء 
بيان��ات الو�ص��ف وعدده��ا وطبيعته��ا ثم رب��ط املحتويات 

الرقمي��ة مع ت�ص��جيالت الو�صف وحتميله��ا على اخلوادم 
اإتاحتها لال�صتخدام.

سياسة إدارة المحتويات الرقمية

اإن الأ�صا���س ال��ذي تقوم علي��ه اإدارة املحتويات الرقمية 
يف اأي مبادرة اأو م�صروع رقمنة لغر�س تطوير جمموعات 
رقيم��ة يف م�ص��تودعات اأو مكتب��ة رقمية لبد ل��ه واأن يقوم 
عل��ى �صيا�ص��ات واإج��راءات وا�صح��ة حت��دد كل اجلوان��ب 
العملي��ة املتعلق��ة بالعملي��ة برمته��ا؛ ذل��ك اأن الغر�س من 
تل��ك امل�ص��روعات ل يخرج من اإثنن وهم��ا اإما الرغبة يف 
احلف��اظ على الأ�ص��ول املادية وحفظها من التداول الذي 
ي��وؤدي به��ا اإىل التلف اأو الرغبة يف حتقيق اأو�ص��ع لالإتاحة 
و�صمانه��ا ملدة اأط��ول. ولأن مثل هذه امل�ص��روعات تتطلب 
ا�صتثمارات كبرية، مادية وب�صرية، مما يزيد من الأعباء 
املالي��ة عل��ى املوؤ�ص�ص��ات الت��ي تنح��ى ه��ذا الإجت��اه، ف��اإن 
اإعداد �صيا�ص��ة �ص��املة لتاأطري العمل وحتدي��د اإجراءاته، 
�صواء يف اختيار املواد املواد رقمنتها اأو الأدوات واملعدات 
املعاي��ري  وكذل��ك  ا�ص��تخدامها  �ص��يتم  الت��ي  والأجه��زة 
واملمار�ص��ات الت��ي يجب اعتمادها وغريه��ا، هذا كله من 
�ص��اأنه اأن ي�ص��هم ب�ص��كل كبري يف احل�صول على عائد هذا 
ال�ص��تثمار وبالت��ايل حتقي��ق الأه��دف الت��ي و�صع��ت قبل 

بداية امل�صروع. وميكن لهذا الإجراء اأن يحقق ما يلي:
�صمان �صالمة الأ�صول الرقمية ودميومة اإتاحتها؛ 	 
�صمان �ص��بل الإتاحة الفعالة للم��واد الرقمية واإمكانية 	 

امل�صاركة فيها بن خمتلف فئات امل�صتفيدين؛ 
اإعداد �صيا�ص��ة للمراقبة وال�صبط لتجنب تكرار العمل 	 

على نف�س الأ�صول الرقمية؛
تق��دمي خدم��ات معلوماتي��ة يف م�ص��توى تطلع��ات فئات 	 

تطوير وتنمية

المجموعات الرقمية
في المكتبات والمستودعات الرقمية
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امل�صتفيدين؛
الدخول يف اأطر تعاون م�صركة مع موؤ�ص�صات نظرية يف 	 

�صبيل امل�صاركة يف اإن�صاء وتطوير جمموعات افرا�صية 
م�ص��ركة، مما يعزز الإتاحة ال�ص��املة واحل�صول على 

مواد ل متلكها املكتبة. 
التحويل الرقمي: اآلليات والضوابط 

الرقمن��ة هي العملية الت��ي مبوجبها يتم حتويل الأ�صول 
املادي��ة اإىل اأ�ص��ول رقمية �صمن منهج من�صبط وت�صل�ص��ل 
املختلف��ة.  التحوي��ل  واأدوات  اآلي��ات  با�ص��تخدام  منطق��ي 
ولنج��اح ه��ذه العملية تلج��اأ خمتلف امل�ص��روعات الرقمية 
اإىل حتدي��د جمموع��ة م��ن ال�صواب��ط والآلي��ات الت��ي بها 
ت�صمن جناح العملية وحتقيق الفعالية واجلودة والنوعية 
يف خمرجاته��ا. ولعل اأهم تل��ك ال�صوابط حتديد املعايري 
الت��ي يج��ب اعتماده��ا واملمار�ص��ات الت��ي يج��ب اتباعها، 
�ص��واء كانت حملية اأم دولية، فيما يتعلق بطرق واأ�ص��اليب 
الت�صوي��ر )اللتق��اط(، وطريق��ة اإدراج بيان��ات الو�ص��ف 
)امليتاداتا(، ونظ��ام التخزين واحلفظ، وطريقة الإتاحة 

والو�صول؛ اأخذين بعن الإعتبار ما يلي:
رقمن��ة امل��واد وفق معاي��ري واإج��راءات معتم��دة اأثبتت 	 

فاعليتها حمليًا اأو دوليًا.
يت��م ت�صوي��ر الأ�ص��ول بدق��ة وا�صح��ة وف��ق م��ا يحدده 	 

الإجراء املعتمد يف عملية التحويل الرقمي.
خ�ص��وع خمرجات عملي��ة التحويل الرقم��ي اإىل �صبط 	 

جودة �صارم، حيث ل يقبل اإل املخرجات التي تتفق مع 
املعايري املحددة م�صبقًا.

ت�صوير الأ�صول املادية مرة واحدة فقط، بحيث ميكن 	 
ا�ص��تخدام الن�صخة الرقمية لأغرا�س اأخرى، كاحلفظ 

والعر�س والأر�صفة والطبع، الخ.
الأخ��ذ يف احل�ص��بان م�ص��األة حق��وق امللكلي��ة الفكري��ة 	 

بجدي��ة والتاأك��د من املواد اأنه��ا قابلة للن�ص��ر يف حدود 

ال�ص��تعمال املن��وط به��ا، �ص��واء ب�ص��راء احلق��وق م��ن 
ماليكيه��ا؛ اأو العتم��اد عل��ى تلك املواد الت��ي ل تخ�صع 
لقوان��ن امللكي��ة الفكري��ة، كاملطبوع��ات احلكومية؛ اأو 
اأنه��ا �صم��ن احل��ق الع��ام وانق�ص��ت عليها م��دة زمنية 

طويلة؛ اأو نها متثل اإرثًا تقافيًا وتاريخيًا.
اعتم��اد امليتاداتا املنا�ص��بة يف و�ص��ف الأ�صول الرقمية 	 

اأو  امل��ادي  بالو�ص��ف  منه��ا  املتعلق��ة  �ص��واء  املختلف��ة، 
الو�ص��ف املو�صوع��ي وه��ذا با�ص��تخدام مكان��ز وقوائم 
روؤو���س املو�صوع��ات املختلف��ة. واجل��دول الت��ايل ي�صم 
اأه��م قواع��د الو�ص��ف امل�ص��تخدمة يف و�ص��ف الأ�ص��ول 

الرقمية/الإلكرونية:
اجل��دول رق��م )01(: معاي��ري و�ص��ف امل�ص��ادر الرقمية 

)امليتاداتا(
ا�صم املعيار 

)العربي(
ا�صم املعيار 
عنوان املعيار)الإجنليزي(

Dublin Core معيار دبلن
(DC)

www.dublincore.
org

معيار جمعية 
امل�صادر املرئية

 Visual Resources
 Association
)VRA( Core

http://www.vraweb.
org/vracore3.htm

مبادرة الأر�صيف 
املفتوح

 Open Archive
Initiative (OAI)

http://www.ope-
narchives.org

معيار نقل البيانات 
املرمزة

Metadata En-
coded Transmis-
sion Standard 
(METS)

http://www.loc.gov/
standards/mets

معيار و�صف 
الأر�صيف املرمز

Encoded Archi-)
 val Description
(EAD

http://lcweb.loc.
gov/ead

سياسة تنمية المجموعات الرقمية 

تخ�ص��ع �صيا�ص��ة تنمي��ة املجموع��ات الرقمية اإىل نف���س 
الإج��راءات الت��ي تخ�ص��ع له��ا اأي �صيا�ص��ة اأخ��رى لتنمية 
وتطوير املجموعات؛ اإذ اإنه لي���س كل املواد ول اأي م�صدر 
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م��ن م�ص��ادر املعلوم��ات ميك��ن اأن ينتخ��ب اإىل املجموعة 
الرقمي��ة الت��ي ب�ص��دد تطويره��ا، نظ��رًا ملجموع��ة م��ن 
الإعتب��ارات لعل اأهمها التنا�ص��ق مع املجموعات احلالية، 
خا�صة اإذا تعلق الأمر بتخ�ص�س معن اأو فئة حمددة من 
امل�صتفيدين، وتكلفة العملية كاإجراء حتويل تلك املواد؛ اأو 
م��ن قبي��ل اأعباء اإدارته��ا اإدارة؛ اأو مقي��دات اأخرى تتعلق 
باجلوان��ب القانوني��ة لعملي��ة الإتاح��ة، كخ�ص��وع العم��ل 
حلق��وق امللكي��ة الفكرية. وله��ذا فاإن عملي��ة اختيار املواد 
تخ�ص��ع اإىل فح���س دقيق واإج��راءات م�صبوط��ة وقوانن 
�صارم��ة. وعلى هذا فاإن فئة امل��واد التي ميكن اأن تنتخب 
للتحوي��ل الرقم��ي تق��ع �صمن ث��الث فئات رئي�ص��ة، وهي:

الفئة األولى: المواد المطبوعة، والتي تضم:

املخطوطات الأ�صلية والفريدة.	 
الطروحات والعمال اجلامعية.	 
الكتب.	 
املواد امل�صل�صلة من الدوريات ومقالت الدوريات.	 
املطبوعات احلكومية.	 
الفني��ة 	  والأعم��ال  اأنواعه��ا،  مبختل��ف  ال�ص��ور، 

والت�صويرية ...، الخ.
الفئ��ة الثاني��ة: املواد ال�ص��معية والب�صري��ة واملواد غري 	 

املطبوعة، وتت�صمن:
الأ�صرطة ال�صمعية واملواد املرئية املتحركة.	 
ماروفي���س، 	  )مث��ال،  الفيليم��ة  امل�صغ��رات  ملف��ات 

مايروفيلم(. 
اأ�صرطة الفيديو ...، الخ.	 

الفئة الثالثة: األطالس.

ويخ�ص��ع اختي��ار ه��ذه امل��واد، �صم��ن ال�صيا�ص��ة العامة 
لتنمي��ة املجموعات الرقمية، اإىل جمموع من معايري وهي 

يف جمملها تقوم على ما يلي: 
قيم��ة املادة املراد رقمنتها، �ص��واء من الناحية العلمية 	 

اأو التاريخي��ة اأو القانونية اأو ال�ص��تخدامية اأو الفنية اأو 
اأي �صيء اآخر.

الأعم��ال الأ�صلية القدمية اأو الأعمال الفريدة، كبع�س 	 
املخطوطات الثمينة.

كل امل��واد والأعم��ال ذات البعد املجتمعي، والتي حتمل 	 
قيمة ثقافية تهم املجتمع من كل جوانبه. 

امل��واد التي تخ�صع لقيود اإتاحة معينة نظرًا لأن اأ�صلها 	 
يف حال��ة مادية ل ي�ص��مح له بال�ص��تخدام املتكرر، واأن 
ال�صتخدام املبا�صر �صيزيد يف تدين حالته املادية مما 

�صيوؤدي اإىل فقدانه بعدم القدرة على تعوي�صه.
امل��واد الت��ي مت حتويلها �ص��ابقًا وهي حتت��اج اإىل اإعادة 	 

اجلدي��دة  الهيئ��ة  اإىل  امل��ادة  نق��ل  وبالت��ايل  تهيئ��ة 
وحفظها، نظرًا لتغري يف التقنية اأو الإجراء. 

معايير عملية التحويل الرقمي

كم��ا متت الإ�ص��ارة اإليه �ص��ابقا، تخ�صع عملي��ة التحويل 
الرقم��ي اإىل جمل��ة م��ن املعاي��ري والتقنين��ات وكذلك اإىل 
بع�س املمار�صات التي ميكن اعتبارها معيارًا من الناحية 
املمار�ص��اتية ُي�ص��تند اإليه��ا خا�ص��ة اإذا مت جتريب��ه م��ن 
قب��ل عدة جه��ات واأثبت �صحته وفعاليته. ومن �ص��اأن هذه 
املعايري واأف�صل املمار�صات �صمان جودة خمرجات عملية 
التحوي��ل الرقم��ي، وهذا ما ي�صمن احلفاظ على �ص��المة 

امللفات املرقمنة ودميومة اإتاحتها. 
ونظ��رًا لك��رة املعاي��ري والتقنين��ات املعتم��دة واأف�ص��ل 
باإخت��الف  تختل��ف  والت��ي  عاملي��ًا  املتبع��ة  املمار�ص��ات 
امل�ص��روعات الرقمي��ة، وق��ع اإختيارن��ا على معاي��ري نعتقد 
منطقتن��ا  يف  امل�ص��ابهة  امل�ص��روعات  يف  الأف�ص��ل  اأنه��ا 
العربي��ة وبخا�صة م�ص��روع املكتب��ة الرقمي��ة العربية التي 
تت��وىل الإ�ص��راف عليه مكتبة املل��ك عبد العزي��ز العامة. 
وه��ي يف نف���س الوق��ت معاي��ري وتوجيه��ات اإر�ص��ادية مت 
تطويره��ا م��ن قب��ل املكتبة الوطني��ة والأر�ص��يف الكندي، 
وه��ي مو�صوحة يف اجل��دول رقم )02(. ويت�صمن اجلدول 
الإ�ص��ارة اإىل عدة اأنواع من املواد التي يكر ا�ص��تخدامها 
يف م�صروعات الرقمنة عر العامل، ويحدد من تلك املواد 
نوع الن�صخة املنبثقة من عملية التحويل الرقمي والغر�س 
من ا�ص��تخدامها، هل هي للحفظ اأو الإتاحة ثم نوع امللف 

ودقة ت�صويره وخ�صائ�صه الفنية. 
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اجلدول رقم )02(: اأف�صل املمار�صات العاملية يف عملية 
التحويل الرقمي

نوع املادة
نوع 

الن�صخة
عمق البتنوع امللفدقة الت�صويرغر�س ال�صتخدام

DPI 300JPG)8-bit Color or Grayscaleلأغرا�س الأر�صفةللحفظالكتب

الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةالكتب
DPI 300PDF with OCR)Bitonal )Grayscale or Colorوالإنرنيت

املطبوعات احلكومية 
DPI 300TIFF 24-bit Adobe RGB or 24-bit RGBلأغرا�س الأر�صفةللحفظوالتقارير وامل�صل�صالت 

color

املطبةعات احلكومية 
الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةوالتقارير وامل�صل�صالت 

DPI 72PDF with OCR Color or Grayscaleوالإنرنيت

اجلرائد والأطروحات 
DPI 150TIFF8-bit grayscaleلأغرا�س الأر�صفةللحفظوامل�صغرات الفيليمية

اجلرائد والأطروحات 
الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةوامل�صغرات الفيليمية

DPI 150والإنرنيت
 JPG or PDF with
OCRGrayscale

/kHz 24-bit 96BWF or WAVEلأغرا�س الأر�صفةللحفظالت�صجيالت ال�صوتية

الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةالت�صجيالت ال�صوتية
MP3/والإنرنيت

ت�صجيالت الفيديو 
لأغرا�س الأر�صفةللحفظومواد البث

 NTSC encoding,
 Motion JPEG2000 at
 50Mbs. 8 or 10 bits
video resolution

//

ت�صجيالت الفيديو 
الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةومواد البث

//H.264والإنرنيت

to 8000 pixels 6000TIFF24-bit Adobe RGBلأغرا�س الأر�صفةللحفظاملواد اخلرائطية

الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةاملواد اخلرائطية
/pixels 1000-600 JPG, PDF or JPG والإنرنيت

الأعمال الفنية وال�صور 
الإتاحة على ال�صا�صة للحفظواللوحات الفنية

والإنرنيت
 to 8000 pixels 6000
300 dpi to 4000 dpiTIFF 24-bit Adobe RGB

الأعمال الفنية وال�صور 
الإتاحة على ال�صا�صة لالإتاحةواللوحات الفنية

والإنرنيت
 .pixels 1000-600
dpi or 150 dpi 72

JPGColor or Grayscale
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إجراءات عملية التحويل الرقمي

م��ن  جمموع��ة  اإىل  الرقم��ي  التحوي��ل  عملي��ة  تخ�ص��ع 
الإجراءات، كما هي مبينة يف ال�ص��كل البياين رقم )01(، 

والتي ميكننا اخت�صارها يف مايلي: 
حتدي��د الغر�س م��ن عملي��ة التحويل الرقم��ي ثم بعد . 	

ذل��ك الرجوع اإىل �صيا�ص��ة تنمي��ة املجموعات الرقمية 
وحتدي��د م��ا اإذا كان��ت معايري الختي��ار منطبقة على 

املادة املراد رقمنتها. 
التحق��ق م��ن امل�ص��ادر املختلف��ة عل��ى اأن امل��ادة غ��ري . 	

مرقمن��ة �ص��ابقًا اأو غري موجودة اأو متاحة على �ص��بكة 
الإنرن��ت وبالت��ايل حتميلها مبا�ص��رة وع��دم رقمنتها 
والتحق��ق م��ن اأنه��ا بالفع��ل ه��ي ذاته��ا ومتوافق��ة مع 

املعايري املعتمدة.
ا�صتقبال املواد املختلفة وفرزها ثم ال�صروع الفعلي يف . 	

تنفيذ عملية التحويل الرقمي لإن�ص��اء الن�ص��خ الرقمية 
وتطبيق معايري الرقمنة املعتمدة. 

ال�ص��روع يف عملي��ات �صب��ط ج��ودة الن�ص��خ الرقمي��ة . 	
والتوجيه��ات  للمعاي��ري  مطابقته��ا  وم��دى  املن�ص��اأة 
املعتم��دة، ويتم ذلك م��ن خالل فح�س جميع الأ�صول 
الرقمية وا�صتبعاد كل املواد التي ل تنطبق مع املعايري 

وبالتايل اإعادة رقمنتها من جديد.
اإعط��اء املل��ف ا�ص��مًا ذا معن��ى، ي�ص��هل التع��رف عليه . 	

وقراءة م�صمونه من خالل ا�ص��مه؛ بحيث ي�ص��تحب اأن 
يك��ون ق�ص��ريًا وُتحذف كل امل�ص��احات ب��ن الكلمات 
امل�ص��كلة لال�صم )ا�صتخدام ال�ص��لطة(. وميكن اختيار 
�ص��كل منا�ص��ب لهيكلي��ة ال�ص��م كاأن يت�صم��ن كلم��ة اأو 
عب��ارة فري��دة م��ن العن��وان واإقرانه��ا با�ص��م املوؤل��ف 
و�صنة الن�صر ورقم اجلزء اإن وجدت )يف حالة امللفات 
متع��ددة الأج��زاء(. فتك��ون هيكلي��ة ا�ص��م املل��ف على 
Author_Title_Pubyear.File- مث��اًل:  الت��ايل  والنح�� 

type. يف بع���س احل��الت، ميكنن��ا اأن ن�صي��ف اأج��زاء 

اأخرى يف هيكل ال�صم لت�صمل حجم، موؤلف اآخر، رقم 
الف�ص��ل اإذا كان املحت��وى عبارة عن ف�صل من كتاب، 

اإىل غري ذلك.
طري��ق . 	 ع��ن  للمل��ف  ببليوجرافي��ة  ت�ص��جيلة  اإع��داد 

امليتادات��ا تت�صم��ن بيان��ات الو�ص��ف امل��ادي وبيان��ات 
الو�ص��ف املو�صوعي للملف املرقم��ن اأو بيانات اأخرى، 
عل��ى �ص��بيل املث��ال عن��وان العم��ل، امل��ادة اأو الكت��اب، 
املوؤل��ف اأو املوؤلف��ون، وع��دد ال�صفحات، �ص��نة الن�ص��ر 
ذات  املعلوم��ات  م��ن  وغريه��ا  واملو�ص��وع  والنا�ص��ر، 

ال�صلة.

ال�صكل البياين رقم )01(: م�صار عملية التحويل الرقمي 
ربط الت�ص��جيلة الببليوجرافي��ة املت�صمنة على بيانات . 	

و�صف املحتوى الرقمي باملواد الرقمية اخلا�صة بها.
واأخ��ريا، حتمي��ل جمي��ع امللف��ات الرقمي��ة عل��ى خادم . 	

املكتب��ة الرقمي��ة ووف��ق اإج��راء حم��دد من قبل ق�ص��م 
الإدارة الفنية.

القي��ام بعملي��ة اإختب��ار الإتاح��ة والو�ص��ول اإىل امل��واد . 	
الرقمية من طرق خمتلفة ويف حالت متععدة.
أفضل ممارسات واألدلة اإلرشادية في وصف 

المصادر الرقمية

امل�ص��ادر  و�ص��ف  بعملي��ة  املتعل��ق  اجلان��ب  لأن  نظ��رًا 
الرقمي��ة م��ن اأهم اجلوان��ب التي توؤرق فري��ق العمل على 
م�ص��روعات امل�ص��تودعات اأو املكتب��ات الرقمي��ة اإرتاأينا اأن 
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ن�ص��رد اأهم تل��ك املمار�ص��ات والتج��ارب العاملي��ة والأدلة 
الإر�ص��ادية )اجل��دول رق��م )03(( والتي اأثبت��ت جدارتها 
والتي ميكن ال�صتفادة منها يف املبادرات العربية، خا�صة 

م�صروع املكتبة الرقمية العربية. 
1) Baca, Murtha and Patricia Harpring, eds. 

Art Information Task Force, J. Paul Getty 
Trust. Categories for the Description of 
Works of Art. Available at http://www.
getty.edu/research/conducting_research/
standards/cdwa/index.html 

2) CIMI Consortium for the Computer Inter-
change of Museum Information. Guide 
to Best Practice: Dublin Core. Version 1.1, 
April 2000. Available online at http://www.
cimi.org/old_site/documents/meta_best-
prac_v1_1_210400.pdf 

3) Digital Library Federation and the Library 
of Congress. Metadata Encoding & Trans-
mission Standard (METS). Available online 
at http://www.loc.gov/standards/mets 

4) Digital Library Federation. TEI Text Encod-
ing in Libraries: Guidelines for Best Encod-
ing Practices. Version 1.0. Available online 
at http://www.diglib.org/standards/tei.
htm 

5) Library of Congress MARC Standards Of-
fice. Metadata Object Description Schema 
(MODS). Available online at http://www.
loc.gov/standards/mods 

6) Research Library Group. RLG REACH 
Element Set for Shared Description of Mu-
seum Objects. Available online at http://
www.rlg.org/reach.elements.html 

7) Society of American Archivists and the 
Library of Congress. Encoded Archival De-
scription (EAD). Available online at http://
lcweb.loc.gov/ead 

8) Visual Resources Association Data Stand-
ards Committee. VRA Core Categories. Ver-
sion 3.0. Available online at http://www.
vraweb.org/vracore3.htm 

لل��وكالت  الإر�ص��ادية  الأدل��ة   :)03( رق��م  اجل��دول 
الفدرالية الأمريكية ملبادرات الرقمنة

الدليل امل�صدر

Audio Analog-to-Digital 
Converter Performance

Approved by Working 
Group | August 20, 2012

Audio-Visual 
Working Group

Content Categories & 
Digitization Objectives

Approved by Working 
Group | September 3, 
2009

Still Image Work-
ing Group

الدليل امل�صدر

Digital Imaging Frame-
work Approved by Work-
ing Group | April 2, 2009

Still Image Work-
ing Group

Digitization Activities - 
Project Planning

Approved by Working 
Group | November 4, 
2009

Still Image Work-
ing Group

Audio-Visual 
Working Group

File Format Comparisons

Drafts under develop-
ment | January 9, 2013

Still Image Work-
ing Group

Audio-Visual 
Working Group

Minimal Descriptive 
Embedded Metadata in 
Digital Still Images

Recommended by Work-
ing Group | March 23, 
2012

Still Image Work-
ing Group

Embedding Metadata 
in Broadcast WAVE Files, 
Version 2

Approved by Working 
Group | April 23, 2012

Audio-Visual 
Working Group

MXF Application Specifi-
cation

Draft under development 
| October 20, 2010

Audio-Visual 
Working Group

Technical Guidelines for 
the Still Image Digitiza-
tion of Cultural Heritage 
Materials

Updated by Working 
Group | August 24, 2010

Still Image Work-
ing Group

TIFF Image Metadata

Approved by Working 
Group | February 10, 2009

Still Image Work-
ing Group

* ا�صت�صاري حلول معرفية
�صركة ن�صيج - النظم العربية املتطورة 
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الخدمات واألنشطة
داخل المكتبات الرقمية لألطفال 
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اأ. ب�سنت فوؤاد زكي

تق��دمي  عل��ى  الرقمي��ة  الطف��ل  مكتب��ة  دور  يقت�ص��ر  ل 
جمموعات رقمية فقط واإمنا لبد اأن تت�صمن خدمات رقمية 
حية يتفاعل معها الطفل ت�ص��اعد فى بناء �ص��خ�صيته وتنميه 
مهارات��ه. وذل��ك مواكبة ملا ي�ص��هده عاملنا احل��اىل من تطور 

هائل فى جمال تكنولوجيا املعلومات الرقمية.
أهداف الخدمات واالنشطة داخل المكتبات الرقمية 

للطفل:

1- تكوي��ن بيئة تعليمي��ة تكنولوجية هدفها تدعيم مهارات 

الق��راءة والتعل��م امل�ص��تمر )مدى احلي��اة( ومه��ارات التعلم 
التكنولوج��ى، وهذا النوع من البيئة التعليمية ميكن اأن ميتد 
اإىل املدار�س والأفراد واملنازل واإىل اأى مكان اآخر وذلك من 

خالل املكتبات الرقمية لالأطفال.
2- تكوي��ن نوع من الت�صال املبا�ص��ر ب��ن الكبار وال�صغار 

ف��ى جمموع��ة م��ن الأن�ص��طة واخلدم��ات احليه والت��ى توفر 
لالأطفال الثقافة والأمن والرفيه.

3- امل�ص��اركة ف��ى تعلي��م الأطف��ال ف��ى خمتل��ف اجلوان��ب 

العلمية والتعليمية والتى تت�صمن العتماد على:
اأ - �صكل الإتاحة

ذل��ك عن طريق اإتاحة اأوعية املعلومات مبختلف الأ�ص��كال 
الرقمي��ة مث��ل )ق��راءة الق�ص�س م��ن خالل اخلط املبا�ص��ر 
اإتاحة الن�س الكامل اأو جمموعة فقرات او اتاحتها فى �صكل 

فيديو كفيلم كرتونى اأو �صوتى مع اإمكانية حتميله(
ب- التعليم الرقمي:

ذل��ك بتدريب الأطف��ال على ا�ص��تخدام الأ�ص��كال املختلفة 
لتكنولوجيا املعلومات مثل )البحث وتقييم املكتبات الرقمية 
واملواقع وا�صتخدام الألعاب الإلكرونية كاأ�صلوب للتعليم من 
خالل املرح واملتعة وم�ص��اعدتهم فى عمل الواجبات املنزلية 
ي�ص��تطيعون  التعليمي��ة  املراح��ل  جمي��ع  ف��ى  وتوفريمعلم��ن 
التوا�صل معهم ب�صورة مبا�ص��رة من خالل املحادثة واإر�صال 

ال�صتف�صارات من خالل الريد الإلكرونى
ج - ا�صتخدام الو�صائط التفاعلية:

ذلك من خالل ا�ص��تخدام الو�ص��ائط التفاعلية من ر�ص��وم 
وا�ص��تخدامها  واأل��وان  وثابت��ة  متحرك��ة  و�ص��ور  واإعالن��ات 
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كاأدوات اأ�صا�ص��ية مل�ص��اعدة الطف��ل فى كيفي��ة التعامل مع 
املكتبة وهو من اأكرالأنواع التى جتذب الطفل وت�ص��اعده 

على التعلم ب�صهولة.
4- تعمل اخلدمات فى التعبري عن الرابط الجتماعى 

م��ن خ��الل الهتم��ام بتع��دد الثقاف��ات واللغ��ات داخ��ل 
الأطف��ال  مكتب��ات  معظ��م  اإن  حي��ث  الرقمي��ة  املكتب��ات 
الرقمي��ة تت��اح باأكر من لغة ملحتواه��ا وللمجموعات التى 

ت�صمها.
5- تعم��ل عل��ى تلبي��ة احتياج��ات الطف��ل ف��ى خمتل��ف 

مراحل��ه العمري��ة فهى م��ن الر�ص��ائل الأوىل التى ت�ص��عى 
اإىل حتقيقها اأى مكتبة توظيف اخلدمات مبا يتنا�صب مع 

احتياجات امل�صتفيد
اأنواع اخلدمات داخل املكتبات الرقمية لالأطفال:

تعريف الخدمات المكتبية:

اخلدم��ات املكتبية: هي جمموعة من اخلدمات تقدمها 
املكتبة لروادها وزائريها مل�صاعدتهم فى اإيجاد مايبحثون 

عنه داخل املكتبة.
بطبيعة احلال تختلف اخلدمات املكتبية من مكتبة اإىل 
اأخ��رى فنج��د اأن كل مكتبة تق��دم خدماتها ح�ص��ب فئات 

امل�صتفدين املوجه اإليهم.
فاخلدم��ات املتاح��ة داخ��ل املكتبات الرقمي��ة لالأطفال 
جند اأنها قد ت�ص��رك ف��ى بع�س اخلدمات التى تقدم فى 
الأنواع الأخرى من املكتبات ولكن ب�صورة مالئمة للطفل 
من حيث ال�صتخدام والإتاحة ومن اأمثلة تلك اخلدمات.

اأن��واع اخلدمات داخل املكتب��ات الرقمية لالأطفال هي: 
خدمة الطالع:

تعد هذة اخلدمة من اخلدمات الأ�صا�صية التى تقدمها 
املكتبات باختالف فئاتها.

فر�صةالت�صف��ح  تتي��ح  لالأطف��ال  الرقمي��ة  فاملكتب��ات 
والط��الع على املجموع��ات داخل املكتب��ة فالطفل يبحث 
داخ��ل املكتب��ة الرقمي��ة ويختار منه��ا ما يحتاج��ه)1( فمن 
خ��الل املكتبة الرقمية للطف��ل تطورت هذه اخلدمة حيث 
اأ�صبحت اأوعية املعلومات لي�س وجه الفادة منها الطالع 
فقط واإمنا اإمكانية عر�س البيانات الببليوجرافية للوعاء 
والن�س الكامل واإمكانية حتميله وال�صتماع للوعاء �صوت 

و�صورة كمثال املكتبة الرقمية الدولية لالأطفال.
خدمة الإحاطة اجلارية:

هى م��ن اأهم اخلدم��ات املتطورة الت��ى تتواجد ب�صورة 
اأوىل  فه��ى  للطف��ل،  الرقمي��ة  املكتب��ات  داخ��ل  اأ�صا�ص��ية 
اخلدم��ات التى تلب��ى احتياج الطفل، ويت��م تعريفها على 

النحو التاىل:
وهي عبارة عن اإحاطة امل�صتفيدين من املكتبة باجلديد 
م��ن مقتني��ات املكتب��ة وق��د يتخل��ل الأم��ر متري��ر اإع��داد 
الدوري��ات اأو ت�صوي��ر �صفح��ة املحتوي��ات وتوزيعه��ا عل��ى 
امل�صتفيدين غالبًا يف املكتبات املتخ�ص�صة، ومن اأ�صكالها 
اأن بع���س املكتب��ات تخ�ص���س عدة اأرف��ف لو�صع اجلديد 

من الكتب)2(
وت�ص��تخدم الإحاط��ة اجلارية داخ��ل املكنب��ات الرقمية 
لالأطف��ال كانعكا���س لحتياج الأطفال م��ن املعلومات من 
خ��الل اجتاه واح��د وهو عر���س اجلديد م��ن املجموعات 

الرقمية بطريقتن هما:
اأ-  عر�س اأغلفة الكتب فى ال�صفحة الرئي�ص��ة للمكتبة.

ب- ايقونة ت�صمى اجلديد فى املكتبة.
خدمة البث االنتقائى:

ه��ي خدم��ة م�ص��تحدثة ته��دف اىل تزوي��د كل م�ص��تفيد 
ب�صفة دورية )كل اأ�ص��بوع اأو كل ن�صف �ص��هر اأو كل �ص��هر 
)باملعلوم��ات والبيانات التي تدخل �صمن نطاق اهتمامه، 
وه��ى م�صمم��ة وفق��ا لحتياج��ات كل باحث بعين��ة ولهذا 
املوجه��ة  اجلاري��ة  الإحاط��ة  ن�ص��رة  ع��ن  تختل��ف  فاإنه��ا 
للباحث��ن كله��م، وللباحث��ن كمجموع��ات اأو قطاع��ات)3( 
حي��ث ان املكتب��ة تقوم باخت��زان معلومات �ص��خ�صية عن 
اهتمام��ة،  جم��الت  )ال�ص��م،العنوان،  مث��ل  امل�ص��تفدين 
اللغ��ة التى يجيدها( تتاح عر الريد الإلكروين فعندما 
تاأت��ى م�صادر معلومات جدي��دة اىل املكتبة يتم م�صاهاة 
بيان��ات امل�ص��تفدين بالوعية اجلديدة وا�ص��تخال�س منها 
ماينا�ص��ب احتياجات الطفل ثم تر�صل له املكتبة لإعالمه 
بتل��ك امل��واد اجلدي��دة، وه��ذه اخلدم��ة ت�ص��تخدم ن��ادرًا 
داخل م�ص��روعات املكتبات الرقمية لالأطفال وذلك لأنها 
غالب��ا ماتوج��ه للباحث��ن والدار�ص��ن ولك��ن عندم��ا يت��م 
ا�ص��تخدامها داخ��ل ه��ذا النوع م��ن املكتب��ات فاإنها توجه 
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لتلبية احتياج الطفال من ع�صرة حتى اأربعة ع�صر عامًا. 
ففى هذه املرحلة يبداأ الطفل بتكوين �ص��خ�صيته ومعرفة 

ميوله واهتماماته.
اخلدمة املرجعية او خدمة الرد على ال�صتف�صارات:

نظ��رًا حل��ب ال�ص��تطالع الدائ��م ل��دى الأطف��ال وكرة 
ت�ص��اوؤلت الطف��ل لكت�ص��اف كل م��ا حول��ه داخ��ل الع��امل 
ف��ى  ترجمت��ه،  الطف��ل  مكتب��ة  حت��اول  والت��ى  اخلارج��ى 
ع��دة اأ�ص��كال من م�ص��ادر وخدمات واأن�ص��طة فقد عملت 
املكتبات الرقمية للطفل على تواجد هذه اخلدمة ب�صورة 
اأ�صا�صية للطفل، وتعرف هذه اخلدمة على النحو التاىل:

ه��ى عملي��ة ات�ص��ال مبا�ص��ر واآين ب��ن م�ص��تفيد بعين��ه 
برنام��ج  الأحي��ان  بع���س  )وف��ى  املكتب��ات  واأخ�صائ��ى 
اآيل واملعلوم��ات با�ص��تخدام اإح��دى برجمي��ات املحادث��ة 
ع��ر �ص��بكة احلا�ص��ب الآيل اأو �ص��بكة الإنرن��ت، به��دف 
م�صاعدة( امل�صتفيد فى الإجابة على ا�صتف�صاره اأو اإر�صاده 
اإىل م�ص��ادر املعلوم��ات الت��ى ت�ص��اعده ف��ى الو�ص��ول اإىل 

الإجابة.
اأو  اأ�ص��ئلة  اأي  عل��ى  الإجاب��ة  اخلدم��ة  ه��ذه  وتعم��ل 
طلب��ا  الأم��ر  ويل  اأو  الطف��ل  به��ا  يتوج��ه  ا�صتف�ص��ارات 
للح�ص��ول عل��ى معلومات حم��ددة اأو حقائ��ق اأو بيانات اأو 
طلب��ا للح�ص��ول على م�ص��ادر معلومات ع��ن مو�صوع ما. 
وم��ن ث��م فاإن حم��ور ه��ذه اخلدمة ه��و تق��دمي املعلومات 
املطلوب��ة اأو الإر�ص��اد اإىل امل�ص��ادر املالئم��ة ث��م التوجيه 
وامل�ص��اعدة فى كيفية ا�ص��تخدامها وا�ص��تخراج املعلومات 
منه��ا، ويعتمد اإجناز هذه اخلدم��ة على خمتلف م�صادر 
املعلوم��ات لكنها تقوم اأ�صا�ص��ًا عل��ى جمموعة من املراجع 
الت��ى تتمثل فى املو�ص��وعات والقوامي���س... وما اإىل ذلك 
وتت��م من خالل املقابلة ال�ص��خ�صية اأو الري��د اأو الهاتف 

اأو بالفاك�س)4(.
وتت��اح ه��ذه اخلدمة من خ��الل اأيقونة ا�ص��األ املكتبى اأو 

الت�صال بنا.
فه��ى عب��ارة عن ا�ص��تمارة ميلوؤه��ا الطف��ل اأو وىل الأمر 

لال�صتف�صار عن معلومة ما.
وتت��م  الإلك��روين،  الري��د  خ��الل  م��ن  الجاب��ة  وتت��م 
اأي�ص��ا داخل املكتبات الرقمي��ة للطفل من خالل املحادثة 
املبا�صرة بن اأخ�صائى املكتبة والطفل اأو وىل المر ولكن 

خالل اأوقات حمددة.
الأ�ص��تفادة من �صبكة الإنرنت فى التعاون بن املكتبات 

الرقمية:
عندم��ا ل يتواف��ر م�ص��در من م�ص��ادر املعلوم��ات لدى 
املكتب��ة الرقمي��ة للطفل ميكنها و�صع راب��ط يحيل الطفل 
املعلوم��ات  م�ص��در  لديه��ا  يوج��د  اأخ��رى  رقمي��ة  ملكتب��ة 

املطلوب.

ف��اإن غالبية امل�ص��روعات املكتبات الرقمي��ة للطفل تتيح 
ه��ذه اخلدمة وذل��ك للتلبي��ة الدائمة لحتياج��ات الطفل 

من املعلومات.
وتتاح بطريقة غري مبا�صرة من خالل بحث الطفل على 
معلوم��ة حم��ددة ف��اإذا مل تكن متاح��ة داخل املكتب��ة فاإن 
املكتب��ة حتيله اىل جمموعة من املكتبات واملواقع التى لها 

�صلة باملو�صوع املرجو البحث عنه.
وقد تتاح بطريقة مبا�صرة بو�صع جمموعة من الإحالت 
ومكتب��ات  اأدب  مبج��ال  تهت��م  ومواق��ع  رقمي��ة  ملكتب��ات 
الأطف��ال. فمكتب��ة الإنرن��ت العام��ة)5( واملكتب��ة الرقمية 
الأوربي��ة تتي��ح جمموعة من مو�صوعات املعرفة الب�ص��رية 
وتق��وم بح�صر جلمي��ع املكتبات واملواق��ع بجميع جمالت 

املعرفة الب�صرية مثل:
الكمبيوت��ر، الإنرن��ت، املراج��ع، ال�صح��ة، الريا�ص��ة، 

العلوم.
اخلدمات اخلا�صة باملعاقن ب�صريا و�صمعيا:

اإن اخلدمات املقدمة لالأطفال املعاقن ب�صريا و�صمعيا 
م��ن اأهم اخلدمات التى تقدمها املكتب��ات الرقمية والتى 
اأو�ص��ى الحت��اد ال��دوىل جلمعي��ات وموؤ�ص�ص��ات املكتبات 

على اأهمية تقدميها داخل مكتبات الطفال )6(.
اأ- القراءة املنطوقة للن�س املكتوب:

ق��ارئ  ب��� »  الرام��ج  بع���س  يف  ت�ص��مى  التقني��ة  وه��ذه 
امل�ص��تندات » مث��ل ماه��و متواج��د يف برنام��ج )اإب�ص��ار( 
ق��راءة  به��ا  يت��م  التقني��ة  وه��ذه   JAWS برنام��ج  وكذل��ك 
الن�صو���س العربي��ة والإجنليزي��ة العادي��ة اأو التي حتتوي 
عل��ى فق��رات اأو اأعم��دة، كم��ا اأن بتل��ك التقني��ة ر�ص��ائل 
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�صوتية ت�صاحب املعوق ب�صريًا اأثناء ا�صتخدامه للحا�صب 
وتقوم بتوجيهه يف كل مراحل الرنامج وتر�ص��ده ملا يجب 

عليه عمله يف كل خطوة.
كما اأنها تتعامل مع الن�صو�س �ص��واء كانت املكتوبة على 
احلا�صب من خالل لوحة املفاتيح اأو من خالل الن�صو�س 
التي مت �ص��حبها �صوئيًا كما ميكن برنامج »كروزويل« من 
حتوي��ل اأي ملف��ات اإلكروني��ة اإىل ملف��ات �صوتي��ة ميك��ن 
للمعاق �صماعها يف اأي وقت كملف �صوتي عادي، ومن هنا 
يتمكن املعاق ب�صريا من �ص��ماع ما يريده من كتب عادية 
بع��د �ص��حبها �صوئي��ًا، وه��ذه التقنية متواج��دة يف معظم 
الرجمي��ات اخلا�ص��ة باملعاق��ن ب�صري��ًا مث��ل »اإب�صار- 
جوز - كروزويل - زوم تك�صت« وتلك الرجميات تقتنيها 

العديد من املكتبات.
ب- الطباعة بطريقة برايل:

ويتم هنا طباعة اأي ن�س مكتوب على احلا�صب بطريقة 
txt. اأو doc. ولك��ن م��ن خالل طابع��ات خا�صة تتعامل مع 

الرام��ج الت��ي تقوم بتحويل الن�س م��ن اللغة العادية اإىل 
طريقة برايل.

ج�- تكبري الن�س على ال�صا�صة:
تق��دم بع�س املكتبات تل��ك اخلدمة ل�صعاف الب�صر من 
خالل برجميات خا�صة مثل برنامج zoomtxte امل�صتخدم 
يف مكتب��ة اجلامع��ة الأمريكي��ة وه��و يق��وم بتكبري �صا�ص��ة 
احلا�ص��ب اأكر من احلجم الطبيعي ب� 16 مرة وي�ص��تخدم 
عد�ص��ة لتكب��ري اأجزاء م��ن ال�صا�ص��ة بعد التكبري ال�ص��ابق 
وميك��ن فت��ح ج��زء اآخر م��ن ال�صا�ص��ة املك��رة يف �صا�ص��ة 
اأخري يتم تكبريها بنف���س الن�ص��بة كما ي�صمح خالل هذا 
التكب��ري بقراءة تلك الأجزاء من ال�صا�ص��ة والتعبر عنها 
ولكن باللغة الإجنليزية وهناك برنامج اآخر يقوم بتقدمي 

)7(.super nova تلك اخلدمة وهو برنامج
لغوي��ًا  للمعوق��ن  تق��دم  الت��ي  اخلدم��ات  اأه��م  م��ن  اإن 
و�ص��معيًا اأجه��زة الو�ص��ائل املرئي��ة مث��ل اأف�����الم الفيدي��و 
الفوتوغرافي��ة  ال�ص��ور  اأو  مكتوب��ة  ب�ص��روح  امل�صحوب��ة 
والدم��ى وال�ص��فافيات، لغ��ة الإ�ص��ارة وذل��ك ع��ن طري��ق 
توظي��ف مرجمن لل�ص��م اأو تعلم اأمن املكتبة لهذه اللغة 
وم��ن اخلدمات حتويل الكت��ب اأو الق�ص�س التقليدية اإىل 
لغة الإ�صارة عر الإنرنت والتى تقدمها املكتبات الرقمية 

للطفل ويتم التعبري عنها بوا�صطة �صورة للمرجم.
فاملكتب��ة الرقمية لالأطفال التابع��ة جلامعة نيويورك)8( 
تتي��ح خدم��ات للمعاقن ب�صري��ا و�صع��اف الب�صر الذين 
يج��دون �صعوب��ة ف��ى ق��راءة املواد فتق��وم املكتب��ة بتقدمي 
اأف�صل الرام��ج لتدريبهم على تعلم طريقة برايل �صوتيا 
وكيفية طباعة املواد من خالل املكتبة من ال�صكل الرقمي 
اإىل الورق��ي م��ع اإتاحة ال�صوت م�صاحب��ا للن�س اإذا كان 

ويل الأم��ر يري��د لطفله ال�ص��تماع اإىل الن���س املتاح، كما 
تتي��ح لهم نظم م�ص��اعدة لتكبري الن�س الذين يعانون من 

�صعف الب�صر مع اإمكانية حتويل الن�س اإىل اإ�صارات.
مما �ص��بق ن�صتطيع القول اأن هناك خدمات اأ�صا�صية مل 
يت�ص��ن ذكره��ا داخل فئات اخلدم��ات املقدمة مثل خدمة 
الإع��ارة واخلدم��ات الببليوجرافي��ة وذلك نظ��را لطبيعة 
املكتب��ات قيد الدرا�ص��ة والفئة امل�ص��تهدفة وه��م الأطفال 
والبيئ��ة الرقمي��ة الت��ي فر�ص��ت جمموعة م��ن الإمكانات 
تغني عن تلك اخلدمات. ومن الأهمية الق�صوى م�صاركة 
الأطف��ال ب�ص��ورة دائم��ة ف��ى حتدي��د اخلدم��ات امل��راد 
تقدميها لهم فتلبية احتياجات الأطفال هى اأحد العوامل 
املهم��ة لنجاح خدم��ات املعلوم��ات. واإن طبيعة اخلدمات 
املقدم��ة ف��ى املكتبات ب�صورتها التقليدي��ة ل تختلف عند 
تقدميها فى �صورتها الرقمية فالختالف يكمن فى تطور 
التقنيا ت التي تتيحها والأدوات التى تي�صر ا�صتخدامها.

األنشطة فى المكتبات الرقمية لألطفال:

تع��د الأن�ص��طة داخ��ل املكتب��ات الرقمي��ة للطف��ل برامج 
اإ�صافي��ة تتع��دد وتتن��وع وف��ق طبيع��ة احتي��اج الطف��ل لها 
مكتب��ة  تواكب��ه  الت��ى  للمعلوم��ات  التكنولوج��ى  والتط��ور 
الطف��ل، تعم��ل عل��ى اإث��راء اخل��رة واإكت�ص��اب مه��ارات 
متعددة كما اأن عن�صر الختيارية يف ممار�ص��ة الأن�ص��طة 
يعط��ي فر�ص��ة للطفل لختيار نوع الن�ص��اط ال��ذي يف�صله 
ويج��د في��ه متنف�ص��ا لطاقاته، وتعتر الأن�ص��طة م��ن اأهم 

الروافد التي تغذي املجال الثقافى والتعليمى وتريهما.
مل تعتم��د املكتب��ات الرقمية لالأطفال بتحويل الأن�ص��طة 
والر�ص��م  وامل�ص��ابقات  الق�ص���س  ق���س  م��ن  التقليدي��ة 
والتلوي��ن والألعاب وعر�س الأفالم و�ص��ماع املو�ص��يقى بل 
امتدت لت�ص��مل اإىل اإتاحة تلك الأن�ص��طة باأ�صكال متعددة 
وواجه��ات  الأدوات  م��ن  جمموع��ة  تدعمه��ا  ومتنوع��ة 
تفاعلية وو�ص��ائط تعتمد على ال�ص��وت وال�صورة والألوان 
واملو�ص��يقى جت��ذب الأطف��ال اإىل ا�ص��تخدامها وفيما يلى 
عر���س لبع���س الن�ص��طة املتواجدة فى املكتب��ات الرقمية 

للطفل:
امل�ص��اعدة ف��ى اأداء الواجب��ات املنزلي��ة اأثن��اء مراح��ل 	 

التعلي��م املختلف��ة بتوف��ري اأح��دث ال�ص��اليب من خالل 
املحادث��ة املبا�ص��رة م��ع اأف�ص��ل ال�ص��اتذة وال��رد عل��ى 

ال�صتف�صارات.
الرجم��ة وه��ى ن�ص��اط ي�ص��هل عل��ى الطف��ل اإمكاني��ة 	 

ا�ص��تيعابه والط��الع عل��ى املجموع��ات اخلا�ص��ة باأدب 
الأطفال من ق�ص�س وكتب اإىل عدة لغات.

ق��راءة الق�ص���س بع��دة اأ�ص��كال خمتلف��ة من �ص��خ�س 	 
ي��روى الق�صة اأو اإمكاني��ة حتميلها )	MP( اأم بي ثري.
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اإتاحة مو�ص��وعات معلوماتية تخدم الطفل فى جمالت 	 
املعرفة املختلفة.

الع��امل  ثقاف��ات  عل��ى  بالتع��رف  املتعلق��ة  *الأن�ص��طة 
املختلف��ة فهى تتيح للطفل اكت�ص��اف ثقاف��ات الدول ولكن 
ب�ص��ورة ب�ص��يطة و�ص��هلة ي�ص��تطيع الطفل اإدراكه��ا فمثال 

على ذلك:
)اأ( بع���س املكتب��ات تتي��ح خدم��ة ت�ص��مى اإلق��اء التحية 
لك��ر م��ن 96 2,7 لغة ل��� 720 الف دولة وه��ى تعلم الطفل 

كيفية اإلقاء التحية بلغات خمتلفة.
)ب( واأخ��رى تتيح خريطة جم�ص��مة مبجرد نقر الطفل 
على الدولة التى يريد معلومات عنها تتيح كافة احلقائق 

عن هذه الدولة.
)ج( ن�ص��اط الأبح��اث: فه��و ن�ص��اط يح��ث الطف��ل من��ذ 
املراح��ل املبك��رة م��ن عم��ره ف��ى كيفي��ة اإع��داد الأبحاث 

وامل�صروعات وال�صروط الواجب توافرها لإعدادها.
للطف��ل  الرقمي��ة  املكتب��ات  بع���س  تتي��ح  الألع��اب:   -6

جمموع��ة متنوع��ة م��ن الألع��اب للرفي��ة للطف��ل ومتك��ن 
الطف��ل م��ن التفاعل معه��ا ب�صورة �ص��ريعة مل��ا توفره من 
اأحدث التقنيات اجلرافيكية من �صوت وحركة ومو�صيقى.
ال�ص��روط الواج��ب توافره��ا ف��ى اخلدم��ات والن�ص��طة 
داخ��ل املكتبات الرقمية للطفل لك��ى ت�صبح مكتبة رقمية 
متكامل��ة وت�ص��تطيع تق��دمي اخلدم��ات على النح��و املرجو 

يجب ان يتوافر مايلى:
1- مراعاة املراحل العمرية املختلفة للطفل ومايتنا�صب 

معها.
2- اجلودة العالية للخدمات والأن�صطة املقدمة.

3- و�صف ات�صام اخلدمات والأن�صطة بالدقة فى تقدمي 

حمتواها وحداثته.
4- ك��ون اخلدم��ات والأن�ص��طة املقدم��ة ه��ى انعكا���س 

حقيق��ى ملجموع��ة م��ن القي��م والآراء الت��ى متث��ل ثقاف��ة 
وتاريخ املجتمع املحلى والعاملي.

عل��ى  الطف��ل  ت�ص��اعد  بو�ص��ائل  اخلدم��ات  دع��م   -5

ا�صتخدامها وا�ص��تيعابها وذلك من خالل و�صائل تفاعلية 
من �صوت و�صورة واألوان ور�صومات.

لنتقي��د  اخلدم��ات  �ص��كل  ف��ى  والبت��كار  الإب��داع   -6

باأ�صكال حمددة بل ن�صتطيع اأن نطور ونبتكر
ميك��ن ان نتي��ح للطفل اإمكانية حتمي��ل اوعية املعلومات 
الأجه��زة  م��ن  م�ص��تحدثة  ا�ص��كال  وه��ى   IPHONE عل��ى 

ال�صمعية فت�صاعد الطفل على التثقيف الدائم
7- ميك��ن ان جنع��ل اخلدم��ات الرقمي��ة املقدم��ة ذات 

اأو   3D تقني��ات  مث��ل  م�ص��تحدثة  بتقني��ات  خا���س  طاب��ع 
البع��د الثال��ث في�ص��تطيع الطف��ل اأن ي�ص��عر بتفاع��ل ح��ي 
م��ع اخلدمات تنقل الطفل داخل املكتبة ي�ص��تطيع ال�ص��ري 
بداخله��ا والتع��رف على خدماته��ا واختي��ار الوعاء الذى 

يريده وهو ماتقدمه هذه التقنية

فف��ى النهاي��ة ن�ص��تطيع الق��ول ب��اأن اخلدم��ات ل يتغ��ري 
حمتواها بتحويل املكتبة من ال�صكل التقليدى اإىل الرقمي 
عل��ى النقي�س تتغري الأن�ص��طة كليا مبج��رد حتويل املكتبة 
م��ن �صورته��ا التقليدي��ة اإىل الرقمي��ة، فاخلدم��ات ثابتة 
ولكن الأن�ص��طة متغرية فالطفل ه��و الطفل مهما اختلفت 
مراحل��ه العمرية عرب��ى اأجنبى طفل �ص��ليم اأم معاق فهو 
دائم��ا يحت��اج اإىل التغيري والإبداع حتى ي�ص��تطيع الإبداع 

والتعلم والبتكار.

لالأطف��ال  املكتبي��ة  اخلدم��ات  حمج��وب -  ح�ص��ناء   )1(
مبكتب��ة مبارك العام��ة لالجتاهات احلديث��ة يف املكتبات 

واملعلومات. - مج 4، 84]يوليو1997[.-�س 133.
)2( فاتن �صعيد بامفلح. خدمات املعلومات فى ظل البيئة 

الألكرونية.-القاهرة: الدار امل�صرية اللبنانية، 2009.
عل��م  ف��ى  الوهاب.مقدم��ة  عب��د  فتح��ى  حمم��د   )3(

املعلومات.-ط10.-القاهرة: مكتبة غريب، 1984.
والطف��ل. الهادى.املكتب��ة  عب��د  فتح��ى  )4(حمم��د 

القاهرة:الدارامل�صرية اللبنانية، 2001
(5) The internet public library

http://www.Ipl.Org

(6) Services and programs in:iflanet.-Section of 

library for children&young adult.Op.Citip 49-

(7)Mates,barbart.Library technology for visually 

and physically impaired patron:mecker me-

dia,1997.

(8)Tumble book library

Http:www.Tumble book.Com
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اإعداد:حممد عبداحلميد معو�ض

مقدمة

تعتر ق�صي��ة حماية حقوق امللكية الفكرية من الق�صايا 
ال�ص��اخنة الت��ي يف حاجة �ص��ديدة وم�ص��تمرة اإىل درا�ص��ة 
و�صب��ط وتنظيم وتوفري لطرق احلماية. وت�ص��عى خمتلف 
املنظمات والهيئات لإر�صاء معايري جديدة حلماية حقوق 
امللكي��ة الفكري��ة وم��ا جاوره��ا ب�ص��كل ع��ام، ويف جم��ال 
الأو�ص��اط الإلكروني��ة والرقمية ب�ص��كل خا���س. وظهرت 
العديد من ال�صركات التي تقدم خدمات ت�صاعد اأ�صحاب 
احلق��وق يف حماي��ة واإدارة حقوقه��م م��ن خ��الل توف��ري 
 third party با�ص��تخدام ط��رف ثال��ث verification تاأكي��د
عب��ارة ع��ن برجمي��ات لإدارة احلقوق الرقمي��ة لالأعمال 
املقدمة اأو املن�ص��ورة اإلكرونيا. وتتمثل الفكرة يف الإمداد 
باإثب��ات ملكية العمل الإلك��روين اأو الرقمي عند التقدمي 
والتخزي��ن يف م��كان اآم��ن ي�ص��هل الو�ص��ول اإلي��ه يف حالة 

.dispute حدوث نزاعات
ولقد ات�ص��ع ا�ص��تخدام كلمة »املعرف«identifier يف هذا 
ال�صياق حيث اأ�صبح يتم ا�صتخدامها ب�صورة مرادفة لكي 
ت�ص��مل العديد من الأ�ص��ياء املختلفة التي تت�ص��م بالفائدة 
ولكنه��ا تت�صم��ن بالفع��ل دللت �صمني��ة خمتلف��ة تك��ون 
بالفعل بحاجة اإىل التمييز فيما بينها وقد بداأت الهيئات 
املتخ�ص�صة موؤخرا يف تبني الفكرة اخلا�صة بربط بع�س 
امليتادات��ا الو�صفي��ة الهيكلي��ة ال�صغ��رية مبع��رف، ومنها 

املعرف الرقمي للكيان.
ويق��دم نظ��ام املع��رف الرقم��ي للكي��ان ]®DOI[ البني��ة 

الأ�صا�ص��ية لتعري��ف فري��د دائ��م للكيان��ات م��ن اأي ن��وع 
الأح��رف  ه��ي   )DOI( والأح��رف  الرقمي��ة.  البيئ��ة  يف 
»Digital Ob- ةال�ص��تهاللي لعبارة املعرف الرقم��ي للكيان

“ject Identifier ولي�س »معرف الكيان الرقمي«.

ب��داأ تطبي��ق نظ��ام DOI ع��ن طري��ق املوؤ�ص�ص��ة الدولي��ة 
International DOI Founda- فللمع��ر الرقم��ي للكيان��ات
)tion )IDF ع��ام 1998. مت ت�صمي��م نظ��ام DOI للعم��ل يف 
بيئ��ة الإنرن��ت، ويخ�ص�س ا�ص��م DOI ب�ص��كل دائم لكيان 
م��ا، لالإم��داد براب��ط �ص��بكة مرئ��ي دائ��م بالإ�صاف��ة اإىل 
املعلوم��ات الأخ��رى ع��ن ه��ذا الكي��ان، مث��ل م��كان وجود 
الكي��ان، اأو معلوم��ات عن��ه عل��ى الإنرن��ت. وبينما ميكن 
ملعلومات عن كيان ما اأن تتغري مبرور الوقت، اإل اأن ا�ص��م 
 DOI اخلا���س ب��ه لن يتغ��ري اأبدا. وميكن حتليل ا�ص��م DOI

داخ��ل النظ��ام لن��وع اأو اأك��ر من اأن��واع البيان��ات املتعلقة 
بالكي��ان املع��رف من خالل هذا ال�ص��م مثل عنوان املوقع 
الإلك��روين، اأو عن��وان بري��د اإلك��روين، اأو اأي معرف��ات 

اأخرى اأو ميتاداتا و�صفية.
نظرة تاريخية

اخ��رع DOI من قبل املبدع الأ�صا�ص��ي لالإنرنت نف�ص��ها 
Dr. Robert Kahn ومنظمت��ه غري الربحية البحثية املمولة 

 Corporation for National Research Initiatives فيدرالي��ا 
لروتوك��ول  م�ص��ارك  خم��رع  كان  كاه��ان  ود.   .)CNRI(
الإنرنت TCP/IP وبنى �صبكة ARPAnet التي اأ�صبحت بعد 
ذل��ك الإنرن��ت. وح�صل عل��ى امليدالية الوطني��ة للتقنية 

DOI
في بيئة المكتبات الرقمية

تطبيقات نظام المعرف الرقمي للكيان
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بالإ�صافة اإىل �صهادة Vint Cerf لريادته الإنرنت.
ومنظم��ات   AAP قام��ت جمعي��ة النا�ص��رين الأمريكي��ة
م��ع  بال�ص��راك   DOI نظ��ام  بتبن��ى  الأخ��رى  ال�صناع��ة 
النا�صرين الكبار للدوريات العلمية والتقنية والطبية مثل 

.Kluwer ،Elsevier ،Wiley

اأن�ص��ئت موؤ�ص�ص��ة DOI الدولي��ة ع��ام 1998 كهيئ��ة غ��ري 
هيئ��ات  اأو  وكالت  يف  املوؤ�ص�ص��ة  ه��ذه  وتتحك��م  ربحي��ة. 
الت�ص��جيل مث��ل Bower. والع�صوي��ة مفتوحة ل��كل الهيئات 

الدولية املهتمة يف م�صاعدة واإدارة تطوير النظام.
ما هو اسم DOI؟

ه��و عب��ارة ع��ن مع��رف identifier )وه��و مبثاب��ة الرق��م 
ال��دويل املوح��د للكت��اب )ردمك( والرقم ال��دويل املوحد 
hy- ةللدوري�� )ردمد(( وهو ن��وع جديد من الرابط الفائق

perlink على الإنرنت.

كمع��رف، فه��و ي��زود ببع���س م��ن نف���س الفوائ��د مث��ل 
ردمك/ردم��د -- ويف احلقيق��ة ف��اإن كل منهم��ا ميك��ن 
 ،DOI للمع��رف الرقمي suffix ا�ص��تخدامه عل��ى اأنه لحقة
خا�ص��ة عندما يك��ون DOI خم�ص�صا لكتاب اأو دورية على 
م�صتوى العنوان. لكن فوائد DOI متتد اإىل ما وراء الكتاب 
املادي على م�صتوى العنوان - - مثال ميكن اأن يت�صمن كل 
ال�صي��غ املختلفة للكتاب )املطبوع��ة، ال�صوتية، لغة تهيئة 
 ،PDF صيغ��ة وثيق��ة حممول��ة� ،HTML الن�صو���س الفائ��ق
كت��اب اإلك��روين، اأو الف�ص��ول الفردي��ة، اأو الإي�صاح��ات 
اأو »املكون��ات« الأخرى. وميكن اأي�صا اأن ي�ص��هل تفاعالت 
�صال�ص��ل التموينات Supply-chain يف بيئة اخلط املبا�صر 
ب�ص��بب دوره امل��زدوج ل��كل م��ن كمع��رف وكارتب��اط فائق 

فعلي.
DOI اأ�صباب ا�صتخدام

معرف��ات 	  تتطل��ب  وال�صي��غ  املطبوع��ات  م��ن  اجلدي��د 
جديدة:

ميد نظام DOI بخطة اأو نظام scheme للتعرف الفريد 	 
unique identifier للمطبوع��ات الت��ي لي���س له��ا معرف 

معياري )مثل الف�صول املنفردة من الكتب واأجزاء من 
الكتب(. وباإ�صافة DOIs لالأوعية الفردية من املحتوى، 
ميك��ن للنا�ص��رين تعري��ف وبي��ع ه��ذه الأوعي��ة يف نظم 

التجارة الإلكرونية.
الإنرن��ت 	  عل��ى  دائم��ة  برواب��ط   DOI نظ��ام  ي��زود 

Persistent internet linking

نظ��ام DOI عب��ارة ع��ن بني��ة اأ�صا�ص��ية مالئم��ة وميكن 	 
اإدارته��ا بحيث تزود بالو�صول مع مرور الوقت مل�صادر 
الإنرن��ت الت��ي يتم حتركها اأو اإعادة ت�ص��ميتها. وحيث 
ميكن �صيانة DOIs بالتاأكيد، فاإن اأي ربط ملواقع اأخرى 
اإىل امل�ص��در ميك��ن اأن ي�ص��تمر يف القي��ام بذلك، حتى 
عن��د القي��ام باإعادة نقله��ا relocate اأو اإعادة ت�ص��ميتها 

مرة اأخرى.
ي�ص��مح 	   actionable تفاعل��ي  للكائ��ن  الرقم��ي  املع��رف 

بتوجيه العمالء
ميك��ن اختيار وجهة موؤ�ص��ر الراب��ط، كما ميكن تغيريه 	 

بدون وقت اأو جمهود غري �صروري.
دور DOI كنوع جديد من الرتباط الفائق

م��ن  الق��ادم  اجلي��ل  ه��و   DOI يعت��ر  فائ��ق،  كارتب��اط 
 URL ويف��وق -URL مع��رف العن��وان الإلك��روين للموق��ع
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امل�ص��تخدم حالي��ا من حيث الوظيفية عل��ى الرغم من اأنه 
متواف��ق عك�ص��يا مع URL امل�ص��تخدم الآن )حي��ث ل يحتاج 
امل�ص��تفيدون اأي �ص��يء ل�ص��تخدامه اإىل ما بع��د املت�صفح 

احلايل(.
ويتفوق DOI على URL امل�صتخدم حاليا من عدة اأوجه:

1. ب��دل م��ن كونه جم��رد راب��ط وحيد ل�صفح��ة وحيدة 

عل��ى الوي��ب، ميك��ن DOI اأن يعر�س قائمة تنقل امل�ص��تفيد 
اإىل كل الأماك��ن عل��ى الوي��ب التي يريد النا�ص��ر اأن ي�صل 
اإليه��ا امل�ص��تفيد: معلوم��ات اإ�صافية عن الكت��اب، من اأين 
ي�ص��رى الكتاب، وكل الكتب الأخرى من نف���س النا�صر يف 

نف�س املو�صوع، اأو لنف�س املوؤلف، الخ.
2. عندم��ا يعطب URL كلما تتحرك �صفحة الواجهة، اأو 

�ص��قوطها اأو اإعادة تنظيمها ب�ص��بب اإع��ادة ت�صميم موقع 
الويب، ميكن ل DOI اأن يعيد الإ�ص��ارة عن طريق ت�ص��جيلة 
متري��ر مركزي��ة central routing record حي��ث ت�ص��ري اإىل 
املوقع اجلديد وال�صحيح. ولهذا ال�صبب، ل تعطب روابط 
DOI اأب��دا طاملا يحتفظ النا�ص��ر بت�ص��جيلة مترير مركزية 

يتم حتديثها اأول باأول.
3. لنف�س ال�صبب، دائما ما يعر�س DOI اأحدث املعلومات 

عن الكتاب اأو الكيان.
DOI فوائد استخدام

 DOI بالإ�صاف��ة اإىل الوظيف��ة اجلدي��دة الت��ي مينحه��ا
)كارتب��اط فائ��ق(، فقد مين��ح امل�ص��تفيد الفوائ��د التالية 

اأي�صا:
 	discoverabil- )ةالقدر على الكت�صاف )البحث ال�صامل

ity املتطورة ملعلومات الكتاب

تقليل تكاليف �صيانة موقع الويب	 
الأ�ص��رع/ 	  syndication/التوزي��ع  املتزام��ن  الن�ص��ر 

الأ�ص��هل/ الأو�صع انت�ص��ارا لكتب النا�صرين ومعلومات 
الت�صويق الأخرى

القدرة على حتزمي املحتوى يف طرق جديدة ومرنة	 
 	»granu- ةالق��در على بي��ع املحتوى يف اأ�ص��كال متدرجة

»lar اأك��ر - ف�صول فردية، مقتالت الدوريات، اأجزاء 
اأدلة ال�ص��فر، و�صفات الطهي، الإي�صاحات، اجلداول، 

الخ.

DOI )بنية )هيكلية

DOI عبارة عن �صل�صلة من التمثيالت الأبجدية الرقمية 

كت��اب  مث��ل  الرقم��ي،  املحت��وى  يع��رف  ال��ذي  ال�ص��م  اأو 
اإلك��روين، اأو مق��ال يف دوري��ة، اأو قطع��ة مو�ص��يقية، وهو 
ن��وع جديد من الراب��ط الفائ��ق hyperlink على الإنرنت. 
suf- ولحقة ،prefix على عن�صرين هما: بادئة DOI ييحتو

fix، ويف�ص��ل بينهما �ص��رطة مائل��ة “/”. ويتم تخ�صي�س 

اأو تعين بادئة للنا�صر، والتي ُتعرف اأي�صا با�صم “معرف 
النا�ص��ر” Publisher ID م��ن قبل هيئة ت�ص��جيل DOI )والتي 
ه��ي مبثاب��ة مدي��ر الدلي��ل(. ويج��وز للمنظم��ات اختي��ار 

بادئات متعددة لكل مطبوعاتها اأو خطوط اإنتاجها.
وا�ص��م DOI عبارة عن �صل�صلة متثيالت مبهمة لأغرا�س 
نظ��ام DOI، ول توجد معلومات حمددة ميكن ا�ص��تنتاجها 
منه��ا، وب�صف��ة عامة، ل يزود الت�صمن يف ا�ص��م DOI لأي 
رمز م�صجل خم�ص�س مل�صجل معن باأي دللة على ملكية 
احلق��وق اأو م�ص��وؤولية اإدارة املحت��وى لأي ملكي��ة فكري��ة 
يف الكي��ان املح��دد، وق��د يت��م التاأكي��د عل��ى املعلومات يف 

امليتاداتا امل�صاحبة.
يتم قراءة ا�صم DOI من الي�صار لليمن كما يلي:

تب��داأ كل البادئ��ات بالرق��م »10« )وه��ذا ميي��ز DOI عن 
http:// اأنظر ،Handle system اأي تطبي��ق اآخ��ر لنظ��ام

www.handle.net(. يل��ي ه��ذا الرقم عالم��ة النقطة “.” 

ثم بعد ذلك رقما لت�صمية املنظمة اأو النا�صر.
العن�ص��ر الث��اين والتايل لبادئ��ة DOI هو رمز امل�ص��جل، 
وه��و عب��ارة ع��ن جمموعة متثي��الت يخ�ص�صها امل�ص��جل 
للفرد اأو الهيئة )مثل النا�صر/مزود املعلومات/اأ�صحاب 

حقوق امللكية،...الخ(.
أمثلة
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بادئ��ة ورق��م امل�ص��جل )مطبع��ة جامع��ة اأك�ص��فورد( ه��و 
10.1093

بادئة ورقم امل�صجل )Elsevier( هو 10.1016
بادئة ورقم امل�صجل )IEEE( هو 10.1016

بادئة ورقم امل�صجل )McGraw-Hill( هو 10.1036
وق��د يق�ص��م رمز امل�ص��جل اإىل عنا�صر فرعي��ة لأغرا�س 
املالئم��ة الإداري��ة، اإذا تطل��ب الأم��ر ذل��ك، وي�ص��بق كل 
عن�ص��ر فرعي م��ن رمز امل�ص��جل نقط��ة، ول تنطوي هذه 
العنا�صر الفرعية على عالقات هرمية لكل رمز م�ص��جل، 
 ،DOI ص��واء مق�ص��م فرعي��ا اأم ل، حالة م�ص��اوية يف نظام�
وعلى اأية حال، فاإن رمز امل�ص��جل املق�صم فرعيا ميكن اأن 
يك��ون له ت�صمين��ات بنية تقنية، ويو�صى با�صت�ص��ارة هيئة 
ت�ص��جيل املوا�صف��ة اأيزو 26324 للمزيد م��ن املعلومات عن 

تخ�صي�س رمز امل�صجل.
ويقوم النا�ص��ر بتعي��ن اأو تخ�صي�س الالحقة )العن�صر 
با�ص��م  اأي�ص��ا  تع��رف  والت��ي   ،)DOI ا�ص��م  م��ن  الثال��ث 
الالحق��ة  تتك��ون  اأن  وميك��ن   ،Item ID الوع��اء”  “مع��رف 

م��ن اأي ت�صل�ص��ل م��ن التمثي��الت الأبجدي��ة الرقمي��ة م��ا 
دام ميك��ن التع��رف ب�ص��كل منف��رد فري��د عل��ى كل كيان. 
مبج��رد  حرف��ًا.   128 حت��ى  الط��ول  ي�ص��ل  اأن  وميك��ن 
تخ�صي���س ا�ص��م DOI، ينبغ��ي األ يتغ��ري، وبغ���س النظ��ر 
املح��دد. الكي��ان  اإدارة  اأو  ملكي��ة  يف  تغي��ريات  اأي  ع��ن 

DOI دمج ردمك مع

 ISBN كم��ا ميكن اإدراج رقم تعري��ف معياري مثل ردمك
اأو ردم��د ISSN �صم��ن مك��ون DOI با�ص��تخدامه عل��ى اأن��ه 

لحقة كما يف املثال التايل.
عنوان الكتاب:

 21 Leaders for the 21st Century-How innovative

leaders manage in the digital age / by Fons Trompe-

 naars and Charles Hampden-Turner, published by

McGraw-Hill

ه��و  العن��وان  ه��ذا  م��ن  الإلكروني��ة  للن�ص��خة  ردم��ك 
0071381317

الن�ص��خة  له��ذه   DOI الرقم��ي  واملع��رف 
10.1036/0071381317

McGraw- حيث رمز امل�صجل 10.1036 ميثل دور الن�صر(
)Hill

DOI دمج ردمد يف
ميك��ن اأن يك��ون )ردم��د: ISSN( ه��و الالحقة ف��ى نظام 
)DOI( لتحدي��د املظاه��ر اخلا�ص��ة مب�ص��در متتابع معن 
)مث��ل اإ�ص��دارة مطبوع��ة م��ن جمل��ة م��ا( كم��ا ميك��ن اأن 
يك��ون ردمد الرابط )ISSN-L( هو الالحقة اأي�صا يف هذا 

النظ��ام ب�ص��رف النظر عن الو�ص��يط ال��ذي يظهر عليه.
ولتكوي��ن لحق��ة يف نظ��ام )DOI( با�ص��تخدام )ردم��د: 
ISSN( ي�صبق )issn( باحلروف ال�صغرية ثم نقطة كما يف 

املثال التايل:
ردمد جملة Nature هو: 0836-0028

 DOI: 10.1038 / :ه��و Nature املع��رف الرقم��ي ملجل��ة
issn.0028 - 0836

وكذلك احلال بالن�ص��بة لتكوين لحقة با�صتخدام ردمد 
الرابط )issn-l( يف نظام )DOI( مل�صدر متتابع اأو دورية 
ب�ص��رف النظ��ر ع��ن الو�ص��يط ال��ذي يحمله��ا حت��ى تبداأ 

الالحقة بحروف �صغرية هكذا
issn-l ث��م نقطة، ثم رقم ردمد الرابط مع الإبقاء على 

:Nature الوا�صلة هكذا كما يف املثال التايل لنف�س جملة
0836-DOI: 10.1038/issn-l.0028

DOI عالقة ردمك مع الرقم املعرف الرقمي للكيان
ردم��ك )الرقم الدويل املوحد للكت��اب( هو رقم ونظام 
تعريفي مكون من 13 رقمًا، ي�صتخدم على نطاق وا�صع يف 
جت��ارة الكتاب العاملية منذ اأكر من 35 عاما، ويخ�ص�س 
من خالل �ص��بكة وكالت ت�ص��جيل ردمك الدولية. وتطبق 
اأرق��ام ردم��ك لتعري��ف كل مطبوع متفرد �ص��واء يف �ص��كل 
الكتاب املطبوع، اأو املواد املرتبطة مثل الكتب الإلكرونية، 

الرجميات، الو�صائط املختلطة، الخ.
ويق��دم نظ��ام DOI معرف��ًا عملي��ًا دائمًا لال�ص��تخدام يف 
ال�ص��بكات الرقمي��ة. وي�ص��ري »DOI name« اإىل جمموع��ة 
 ISBN-A  .DOI نظ��ام  داخ��ل  ال�ص��ياق   string حم��ارف 
)ردمك-عملي/ the actionable ISBN( عبارة عن خدمة 
مدعم��ة م��ن DOI حي��ث اأن ردم��ك املوجود مع��ر عنه يف 

.DOI نظام
لماذا يتم التعبير عن ردمك من خالل نظام DOI؟

يعت��ر ردمك منا�ص��با لتجارة املنتج��ات املادية، لكن ل 
ميك��ن اأن يح�صل ب�ص��هولة على ميزة اإمكانات ال�ص��بكات 

الرقمية اجلديدة التي تقدم مثل:
جم��ع هوي��ة مطبوع م��ع وجه��ة اإنرنت مف�صل��ة مقيدة 	 

الو�ص��ف  مبعلوم��ات  الإم��داد  ميك��ن  حي��ث  اجل��ودة 
اأو  املرتب��ط،  اأو  الإ�ص��ايف،  املحت��وى  اأو  الأ�ص��مل، 
خي��ارات التج��ارة الإلكرونية التي ميك��ن اأن متد بها.

ترخي�س متغري اعتمادا على امل�صتفيد؛	 
حتدي��د عن��وان املوق��ع الإلك��روين URL ب�ص��كل اأ�ص��رع 	 

مثايل لتحميل امللفات ذات احلجم الكبري؛
تتبع ديناميكي ملبيعات املنتجات الرقمية.	 

وكم��ا تتطور الإنرنت، تق��دم التقنيات اجلديدة املزيد 
 ،peer to peer م��ن الفر���س للنا�ص��رين )مث��ل التحكي��م



52

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

ru
c.

o
rg

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
.a

ru
c.

or
g

تقا�ص��م املوارد، اإ�صافة تطبيق��ات ال�صوت عر الإنرنت 
)VoIP applications

وت�ص��تخدم النظم الداخلي��ة للنا�ص��رين وقواعد بيانات 
ال��وكالت الببليوجرافي��ة رق��م ردم��ك عل��ى اأن��ه مع��رف 
مفتاح��ي. وي�صي��ف ا�ص��تقدام معرف��ات اإ�صافي��ة جديدة 
املزي��د م��ن التعقي��د، والتكالي��ف م��ع ارتب��اك حمتم��ل؛ 
م��ن اأج��ل كل ذل��ك ويف ه��ذا ال�ص��ياق يت��م ال�ص��تمرار يف 
ا�ص��تخدام ردم��ك كمعرف اأ�صا�ص��ي للتطبيق��ات الرقمية 
ب��دل م��ن اإ�صافة رق��م جديد. وبت�صمن ردمك يف �ص��ياق 
 DOI وبطريق��ة معياري��ة، يتم احل�ص��ول على DOI اأو بني��ة
م�ص��تق م��ن ردم��ك. وق��د اتفق��ت كل م��ن وكال��ة ردم��ك 
الدولية، وموؤ�ص�ص��ة DOI الدولية على طريقة لتنفيذ ذلك.

ISBN-A تعريف

 )ISBN - actionable  / )ردمك-تفاعل��ي   ISBN-A

عب��ارة ع��ن DOI name م�ص��تق من ردم��ك املوجود، وذلك 
.DOI من خالل ت�صمن ردمك يف بنية حمارف

بحك��م التعريف، يعرف ISBN-A نف���س الرمز املرجعي 	 
referent مث��ل رق��م ردم��ك. فهو ي�ص��هم، ولك��ن ل يحل 

حم��ل ردمك املتماثل. ويتم حتديد الرمز املرجعي من 
قبل وكالة ردمك.

ل تتواج��د اأرق��ام ISBN-As تلقائي��ا ل��كل ردم��ك، فهي 	 
تتواج��د فق��ط مبجرد اأن ت�ص��جل الوكالة ه��ذه الأرقام 

.DOI يف نظام
ي�ص��تخدم كل م��ن ISBN-A وردم��ك يف النظم املختلفة 	 

لأغرا�س خمتلفة:
اإج��راءات 	  يف   ISBN-A ي�ص��تخدم  ل  خا�ص��ة،  ب�صف��ة 

طلبات ال�ص��راء من �صال�ص��ل التموينات احلالية، ولكن 
ي�صتخدم رقم ردمك فقط، اأو ردمك امل�صتق با�صتخدام 

الرميز العمودي، الخ.
ل ميكن حتليل resolveردمك بنف�ص��ه يف نظام DOI، بل 	 

.ISBN-A يجب التعبري عنه وت�صجيله على اأنه
يتم تخ�صي�س ISBN-As فقط من قبل وكالت ت�صجيل 	 

DOI الت��ي ه��ي اأي�صا وكالت ردمك )اإذا ما اختارت اأن 

تقدم هذه اخلدمة(
ق��د يح�ص��ل النا�ص��رون عل��ى DOI names م��ن وكالت 	 

ت�صجيل DOI اأخرى اإذا رغبوا يف ذلك.
الغر���س م��ن اإن�ص��اء ISBN-A ه��و جعل ردم��ك املوجود 	 

.DOI مفيدا يف تطبيق
الت�ص��جيل، 	  ووكالت  النا�ص��رين،  م��ن  كل  يحت��اج  ق��د 

وقواع��د البيان��ات الببليوجرافي��ة والنظ��م املبنية على 
الوي��ب web-based systems اإىل جمموع��ة حم��ارف- 
عددي��ة واح��دة فق��ط one number-string )وهي رقم 

ردمك( لإدارة وا�صتغالل DOI nameاملماثل. لذا ميكن 
اأن يت��م تطوير تطبيقات جديدة ل�صال�ص��ل حمالت بيع 

الكتب بكفاءة.
ُيَمك��ن من��وذج ميتادات��ا DOI م��ن الإم��داد مبعلوم��ات 	 

متوافق��ة ومتبادل��ة مدعم��ة لتل��ك امل��زودة م��ن نظ��ام 
 ONIX ردم��ك )مث��ل املعلومات الببليوجرافي��ة يف نظام

لل�صيغة املعيارية للكتاب(
ISBN-A بنية

 DOI من خالل دمج ردمك يف �ص��ياق ISBN-A يت��م بن��اء
امل�صموح به.

99990/10.978.12345 مثال ذلك 
ISBN-A مواصفات بنية

يتم قراءة ISBN-A من الي�صار لليمن كما يلي:
 	»10« = Handle System يفDOI name بادئة
بادئة اأر�صية الكتاب يف نظام ردمك = 978 اأو 979	 
عن�ص��ر جمموع��ة ت�ص��جيل ردم��ك وبادئ��ة النا�ص��ر= 	 

جمموع��ة حم��ارف عددية متغ��رية الطول ت��راوح بن 
2- 8 اأرقام

عالمة تق�صيم البادئة/الالحقة = “/”	 
ع��داد عن��وان ردم��ك لدى النا�ص��ر ورق��م التدقيق = 6 	 

اأق�صى عداد عنوان ردمك لدى النا�صر و1 رقم تدقيق 
رقمي.
ملحوظة

الط��ول الإجم��ايل ل��كل م��ن »بادئ��ة اأر�صي��ة الكتاب«، 	 
و«بادئة نا�ص��ر/جمموعة ت�ص��جيل ردم��ك« زائد عداد 
ي�ص��اوي  دائم��ا  التدقي��ق  ورق��م  النا�ص��ر  ل��دى  ردم��ك 

13 رقمًا.

يظ��ل رق��م التدقي��ق م��ن ردم��ك غ��ري متغ��ري، ول توؤثر 	 
ول  التدقي��ق،  رق��م  عل��ى   DOI نظ��ام  بادئ��ة  اإ�صاف��ة 

.DOI ي�صتخدم من قبل نظام
ISBN-A أمثلة على تطبيقات

�صم��م ISBN-A خلدمة �صفحة ويب يتم اإدارتها مزودا 	 
بو�ص��ف تف�صيلي عن الكتاب، مثل: النا�ص��ر، العنوان، 
الغ��الف،  �ص��ورة  املنت��ج،  و�ص��ف  املو�ص��وع،  املوؤل��ف، 
بيانات الفهر�ص��ة. وميكن للنا�ص��رين اأقلمة �صفحاتهم 

ب�صكل اأكر مع روابط الو�صل التي يتحكمون فيها.
جمموع��ة 	  م��ع  النا�ص��ر  قب��ل  م��ن  امل�صاح��ب   ISBN-A

املعلوم��ات واخلدم��ات املرتبط��ة )التي ميك��ن تعديلها 
ب�ص��كل ديناميكي من قبل النا�صر يف اأي وقت( للعر�س 
على امل�صتفيد النهائي عند ا�صت�صهاد عنوان خم�ص�س 
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الإنرن��ت.  ع��ر  اإلي��ه  الإحال��ة  ويت��م   ISBN-A م��ع 
وبا�ص��تخدام خ�صائ���س ت�صمي��م DOI املتع��ددة، ق��د 
يتح��ول ردم��ك اإىل بواب��ة بنقرة واح��دة لتعزيز “خرة 

كتاب” book experience مثل
عين��ات 	  اإىل  واح��دة  و�ص��ول  نقط��ة  خ��الل  م��ن  ينق��ل 

للق��راءة، بيان��ات �صحفي��ة press release، مقاب��الت، 
مراجعات؛

ي��زود بال�ص��راء املبا�ص��ر من جت��ار التجزئ��ة املختارين 	 
عر اخلط املبا�صر؛

تزوي��د القارئ بفر�صة الختيار من �صيغ بديلة لنف���س 	 
العنوان؛

بن��اء جمتمع ق��راء من خ��الل رب��ط ISBN-A s باأدوات 	 
الجتماعي��ة،  التوا�ص��ل  �ص��بكات  املدون��ات،   widget

واأدوات اخلط املبا�صر، واملدونات ال�صوتية؛
اإع��ادة توجي��ه للطباع��ة بن��اء عل��ى الطل��ب، خدم��ات 	 

اإخ��الء الطرف م��ن احلقوق وا�ص��تغالل اأف�ص��ل لتاأثري 
طويل املدى.

يت��م التحك��م يف خدم��ات ISBN-A من قبل النا�ص��رين 	 
حت��ى عن��د ا�ص��ت�صافة عناوي��ن يف بيئ��ة ت�ص��غيل طرف 
 Google Book Search )GBS( خدم��ة  مث��ل  ثال��ث، 
 ،GBSفبمج��رد اأن يكت�ص��ف امل�ص��تفيدون عن��وان داخ��ل
واخلدم��ات  املرتبط��ة  املعلوم��ات  اإىل  دخوله��م  يت��م 
املتعلق��ة بذل��ك العن��وان املخت��ارة واملحدث��ة م��ن قب��ل 
.ISBN-A النا�صر نف�صه، من خالل النقر بب�صاطة على

 	 DOI اأي�ص��ا م��ع خدماتISBN-A ق��د تت�ص��ارك خدم��ات
اأخرى، غري ردمك. �ص��وف ي�ص��جع موؤ�ص�ص��ة DOI هذا، 

لت�صهيل التعاون بن اخلدمات املختلفة.
ق��د يت��م التعب��ري ع��ن العالق��ات الهيكلي��ة م��ن خ��الل 	 

IS- مث��ل ق��د ي�صم��م ،DOI name ما�ص��تخدا منا�ص��ب ل
BN-A لبيان��ات ISTC مرتبطة ع��ن العمل وتزود ببع�س 

البيانات املوؤمتتة للتعبري عن الرابط.
مثال

م��ن   Wiley-IEEE Press eBook Chapters خدم��ة  تتي��ح 
خ��الل قاعدة بيانات  ieee xploreف�ص��ول الكتاب الواحد 
يف �صيغ��ة PDF، وتخ�ص�س لكل ف�صل معرف رقمي فريد 
لكاف��ة وحدات وف�صول الكت��اب الواحد كل على حدة كما 

يلي:
بيانات الكتاب:

Reliability and Availability of Cloud Computing / Ad-

ams, R., Bauer, E.- Wiley-IEEE Press: 2012.

Cloud Computing الف�صل الأول من الكتاب بعنوان

9781118393994.ch1/DOI 10.1002

Virtualization الف�صل الثاين من الكتاب بعنوان
9781118393994.ch2/DOI 10.1002

 Service Reliability الف�ص��ل الثال��ث من الكت��اب بعن��وان
and Service Availability

9781118393994.ch3/DOI 10.1002

 Design الف�صل الثالث ع�صر والأخري من الكتاب بعنوان
for Reliability of Cloud Solutions

9781118393994.ch13/10.1002

Summary وخ�ص�س مللخ�س الكتاب اأي�صا معرفا رقميا
9781118393994.ch14/DOI 10.1002

اأي�ص��ا  الكت��اب  يف  ال��واردة  لالخت�ص��ارات  وخ�ص���س 
Abbreviations معرفا رقميا كما يلي

9781118393994.abbrev/DOI 10.1002

References وكذلك لقائمة املراجع
9781118393994.refs/DOI 10.1002

About the Authors وللتعريف مبوؤلفي الكتاب
9781118393994.about/DOI 10.1002

Index واأخري لك�صاف الكتاب
9781118393994.index/DOI 10.1002

تطبيقات DOI المختلفة

متتد فوائد DOI اإىل ما وراء الكتاب املادي على م�صتوى 
العن��وان - - فمثال ميكن اأن يت�صمن كل ال�صيغ املختلفة 
الن�صو���س  تهيئ��ة  لغ��ة  ال�صوتي��ة،  )املطبوع��ة،  للكت��اب 
الفائق HTML، �صيغة وثيقة حممولة PDF، كتاب اإلكروين 
باأكمل��ه، اأو عل��ى اأي م�ص��توى م��ن »الت��درج اأو التفا�صيل» 
اأو  الإي�صاح��ات  اأو  الفردي��ة،  الف�ص��ول  مث��ل   granularity

“املكون��ات” الأخ��رى مث��ل قائم��ة املحتويات، الك�ص��افات، 

قائمة املراجع، اأو �صورة، اأو جدول من هذا الكتاب، الخ.
وميك��ن اأي�ص��ا اأن ي�ص��هل تفاع��الت �صال�ص��ل التموينات 
Supply-chain يف بيئة اخلط املبا�صر ب�صبب دوره املزدوج 

كمعرف وكارتباط فائق فعلي. كما ميكن تطبيقه على اأي 
نوع من اأنواع امللفات:

 	).epup( generic file ملف عام
 	)PDF مثل( format file ملف �صيغة
 	)ebrary مثال(platform  ملف من�صة

اأما يف حالة املو�صيقى، فاإنه ميكن اأن ُتعرف جمموعة 
مو�ص��يقية خمزن��ة على قر���س ملي��زر CD، بالإ�صافة اإىل 
كل م�ص��ار على حدة. فعلى �صبيل املثال ا�صم DOI اخلا�س 
بلوحة املوناليزا )ت�صوير( من ر�ص��م ليوناردو دا فين�ص��ي 
 DOI ه��و 10223954/10.1219 )حي��ث 10.1219 عبارة عن

لكوربي�س Corbis ]موقع �صركة لل�صور الإبداعية[(.
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يعت��ر النا�ص��ر ه��و امل�ص��وؤول ع��ن �صيانة قاع��دة بيانات 
دلي��ل الالحق��ة Suffix directory database )اأو م��ا يع��رف 

.)DOI اأي�صا با�صم م�صتودع
مبج��رد ت�ص��جيل وتخ�صي���س DOI، فال ميك��ن اأن يتغري 
طوال فرة ا�صتمراره lifetime حتى لو تغريت ملكية وموقع 
per- معرفات دائمة م�ص��تمرة DOIs وهذا يجع��ل . نالكي��ا

manent and persistent identifiers. وعند طلب احل�صول 

عل��ى مع��رف رقمي للكيان، �ص��يتم اإر�ص��ال ا�ص��تعالم اإىل 
خ��ادم DOI )وهو عب��ارة عن برجمية ت�ص��مى اأي�صا حملل 
الرتب��اط ب��ه link resolver( وير�ص��ل املوق��ع اإىل مت�صف��ح 

امل�صتفيد، وبعد ذلك تظهر على �صا�صة امل�صتفيد.
كم��ا ميك��ن اأن يك��ون DOI ج��زءا م��ن الراب��ط املفت��وح 
م��ن  امل�ص��تفيدين  تنق��ل  مل�ص��كلة  ح��ل  لإيج��اد   OpenURL

ال�صت�ص��هادات اإىل الدوري��ات الإلكروني��ة كامل��ة الن�س 
التي ميكن اأن تتوفر لهم عر و�صالت ربط تن�ص��اأ ب�ص��كل 
ديناميكي. ومع ا�ص��تخدام هذه التقنية اجلديدة، �صيكون 
امل�ص��تفيدون قادرين على الو�ص��ول اإىل مقالت الدوريات 
كامل��ة الن�س اأو غريها من امل��وارد املتاحة يف املكتبة من 
خ��الل ع��دد قليل من النق��رات clicks. وق��د اأدى الو�صول 
ال�صل���س اإىل جمموع��ات الدوري��ات الإلكروني��ة باملكتب��ة 
من خالل خدمة الربط هذه اإىل حت�ص��ن خدمات املكتبة 

وا�صتخدام موارد املكتبة ب�صكل كبري.
)IDF( الدولية DOI مؤسسة

ال�ص��لطة امل�ص��وؤولة ع��ن اإدارة نظ��ام DOI ه��ي املوؤ�ص�ص��ة 
International DOI Foun- ةالدولي�� للمعرف الرقمي للكيان

dation (IDF) (http://www.doi.org) وهي موؤ�ص�صة ل تهدف 

الأمريكي��ن  النا�ص��رين  احت��اد  بتاأ�صي�ص��ها  ق��ام  للرب��ح، 
وان�صم��ت بقوة مع الحتاد الدويل للنا�ص��رين، واجلمعية 
الدولي��ة لنا�ص��ري العل��م والتكنولوجي��ا والط��ب. وتدع��م 
موؤ�ص�صة DOI الدولية )IDF( احتياجات املجتمع من امللكية 
الفكرية يف البيئة الرقمية من خالل تطوير وتعزيز نظام 
وتتحك��م  املحت��وى.  لإدارة  م�ص��ركة  حتتي��ة  وبني��ة   DOI

.DOIs املوؤ�ص�صة يف ا�صتخدام
وت��دار املوؤ�ص�ص��ة م��ن قب��ل جمل���س اإدارة منتخ��ب م��ن 

اأع�صائه��ا. وميث��ل جمل���س الإدارة �ص��ريحة وا�ص��عة م��ن 
الهيئ��ات املهتم��ة مبج��ال اإدارة امللكي��ة الفكري��ة يف بيئ��ة 
ال�ص��بكة. وجمل���س الإدارة هو امل�ص��وؤول عن جميع جوانب 
العام��ة  ال�صيا�ص��ات  �صياغ��ة  خا�ص��ة   ،DOI نظ��ام  اإدارة 
و�صياغة املعايري. كما اأن جمل���س اإدارة املوؤ�ص�ص��ة م�صوؤول 
ع��ن النظ��ر يف جمي��ع الطلب��ات املقدم��ة من قب��ل هيئات 
ت�ص��جيل املر�ص��حن. وي�ص��م جمل�ص��ًا الإدارة ممثل��ن من 
 Elsevier, John Wiley& Sons, ص��ركات الن�صر العاملية مثل�

.Springer SBM، وغريها.

Central DOI Directory المركزي DOI دليل

دليل DOI هو مبثابة و�ص��يط بن امل�صتخدم وبن حائز/
يتغ��ري  اأن  لحتم��ال  ونظ��را  املعلوم��ات.  حمت��وى  نا�ص��ر 
املحت��وى الرقم��ي اأو امللكية اأكر من م��رة، فكان لبد من 
ا�ص��تخدام دليل م�ص��تودع مركزي لنظام DOI، والذي يتم 
 Registration Agencies صيانت��ه من قبل هيئات الت�ص��جيل�
)RAs(. وعند اإطالق نظام DOI لأول مرة، كانت موؤ�ص�ص��ة 

DOI الدولية هي هيئة الت�صجيل الوحيدة فقط.

ومع التو�صع والتطوير يف ا�صتخدام اأ�صماء DOI، فقد مت 
منح حق المتياز للمزيد من هيئات الت�صجيل. وينبغي اأن 
تك��ون هذه الهيئات قادرة على تنفيذ اآليات ملراقبة جودة 
DOIs وت�ص��جيل بياناتها الو�صفي��ة )امليتاداتا(، كما يتوفر 

multi- الديه�� القدرة على دعم وتعزي��ز حتليالت متعددة
.ple resolutions

 prefixes وتت��ويل هيئات الت�ص��جيل تخ�صي���س البادئات
اإىل امل�صجلن اجلدد وفقا ل�صروط معيار املوؤ�ص�صة الدولية 
 DOIs كما تتاأكد هيئات الت�ص��جيل من اأنه يتم حتميل .IDF

 URLs حت��ت ه��ذه البادئة مع عناوي��ن املواق��ع الإلكرونية
املقابل��ة له��ا يف نظ��ام التحلي��ل resolution املت��اح عاملي��ا، 
وامل�ص��مى من قبل املوؤ�ص�ص��ة الدولي��ة IDF. وت�صمن هيئات 
الت�ص��جيل احل��د الأدنى من البيان��ات الو�صفية املنا�ص��بة 
الداعمة لكل DOI، وعادة ما يتم فر�س ر�ص��وم مالية على 
العمالء )امل�صجلن( على اأ�صا�س تخ�صي�س بادئة واأرقام 

DOIs اخلا�صة بكل م�صجل.

وكل هيئ��ة ت�ص��جيل لها اأ�صا���س جغ��رايف، وه��ي مطالبة 
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ب��اأن تك��ون ع�ص��وا يف املوؤ�ص�ص��ة الدولي��ة IDF حت��ت اإط��ار 
فئ��ة الع�صوي��ة »هيئ��ة ت�ص��جيل«. وت�ص��مح ه��ذه الع�صوي��ة 
بامل�ص��اركة يف الت�ص��جيل يف جمموعة عمل هيئة الت�صجيل 
والو�ص��ول اإىل جميع مواد املوؤ�ص�ص��ة والعم��ل مع اأع�صائها 

.DOI يف دعم وتطوير نظام
 Copyright ،CrossRef وت�ص��م هيئات الت�ص��جيل كاًل م��ن
 OPOCE  ،Nilson BookData  ،mEDRA  ،Agency Limited

 TIB ،R.R. Bowker ،)مكتب مطبوع��ات الحتاد الأورب��ي(
 JaLC ،)املكتب��ة الوطني��ة الأملاني��ة للعل��م والتكنولوجي��ا(
)مكت��ب الربط الياباين(، ISTIC )معهد املعلومات العلمية 

والتكنولوجية ال�صيني(.
وميك��ن الط��الع عل��ى املزيد م��ن املعلومات ح��ول ملف 
دلي��ل DOI املرك��زي وجم��الت تغطي��ة ه��ذه الهيئ��ات من 

خالل املوقع
.http://www.doi.org/registration_agencies.html 

DOI مكان تسجيل أرقام

حت��ى ه��ذه اللحظ��ة، ق��د جن��د اأن الكث��ري م��ن مقالت 
 ،DOI الدوري��ات )خا�ص��ة الأقدم منها( مل يخ�ص���س لها

وهذا اأمر طبيعي.
وعادة ما يتم ت�ص��جيل رقم DOI على الن�ص��خة املطبوعة 
م��ن املقال��ة )اإذا وج��دت( ويت��م عر�ص��ه اإم��ا يف اأعل��ى اأو 
اأ�ص��فل ال�صفح��ة الأوىل م��ن املق��ال. كم��ا ه��و مو�صح يف 

�صفحة عنوان املقال التالية:
قاعدة بيانات للمحتوى

عل��ى  حتت��وي  بيان��ات  قاع��دة  ب�صيان��ة  النا�ص��ر  يق��وم 
املحت��وى الفك��ري لل DOI، والت��ي �صممت لل�ص��يطرة على 
ف��اإن  الواق��ع،  يف  باملحت��وى.  اخلا�ص��ة  املعلوم��ات  توزي��ع 
املعلوم��ات املحتف��ظ به��ا م��ن جان��ب النا�ص��ر ت��وزع ب��ن 
العدي��د م��ن قواع��د البيانات، ولك��ن ينبغي على النا�ص��ر 
اأن يك��ون ق��ادرا على تق��دمي بيانات التعري��ف )ميتاداتا( 
ع��ن املحت��وى الفعل��ي لنظ��ام حتلي��ل DOI Resolution من 
اأج��ل الت�صال على مر الزمن حتى عند قيام النا�ص��رين 
باإع��ادة هيكل��ة امللفات، اأو نقل امللف��ات اإىل خادم جديد، 

اأو حتى عند تغيري ملكية املحتوى.
وعن��د نق��ل معلوم��ات DOI اإىل النا�ص��ر، �ص��يتم البح��ث 
ورب��ط  الببليوجرافي��ة،  البيان��ات  خ��الل  م��ن   DOI ع��ن 
ال�صت�ص��هاد، واإيج��اد املحت��وى. وبالن�ص��بة للم�ص��تفيدين 
امل�ص��ركن، �ص��وف يظهر على ال�صا�ص��ة املقالة اأو الوثيقة 
القابل��ة للتحمي��ل، واإل، فق��د تظه��ر معلومات ع��ن كيفية 

احل�صول على املحتوى اأو البيانات الأخرى املرتبطة.
DOIالمواصفات القياسية لمعرف

 )NISO( قام��ت املنظمة الوطني��ة الأمريكية ملوا�صف��ات
باإ�ص��دار املوا�صف��ة القيا�ص��ية الأمريكي��ة رق��م 2005/82 

.)DOI( لتحديد مكونات
كما اأ�صدرت املنظمة الدولية للتقيي���س )ISO( املوا�صفة 
القيا�ص��ية رقم 2012/26324 بعن��وان “املعلومات والتوثيق 

- نظام املعرف الرقمي للكيان بتاريخ 2012/5/10.
معايير DOI والميتاداتا

امليتادات��ا ه��ي عب��ارة ع��ن معلوم��ات مهيكل��ة ت�ص��ف، 
وت�صرح، وحتدد موقع، اأو بخالف ذلك جتعل من الأ�صهل 
م�ص��در  خ�صائ���س  اإدارة  اأو  ا�ص��تخدام  اأو  ا�ص��رجاع، 
املعلومات. وهي مكونة من البيانات التي ت�صف البيانات 

اأو »بيانات عن البيانات«.
وت�ص��ف امليتادات��ا »م��ن، وم��اذا، ومت��ى، واأي��ن، وملاذا، 
وكي��ف« ح��ول جمموعة م��ن البيان��ات، لأنها توف��ر و�صلة 
ربط اأ�صا�ص��ية بن من�ص��ئ املعلومات ومعلومات امل�صتفيد. 
الو�صفي��ة،  البيان��ات  م��ن  �صل�ص��لة  م��ع   DOI كل  ويرتب��ط 
وجمموع��ة من املعلومات الببليوجرافية والتجارية ب�ص��اأن 
املحتوى )العنوان واملوؤلف وتاريخ الن�ص��ر وحقوق التاأليف 

والن�صر وال�صعر، الخ.(
ينبغ��ي الإجاب��ة عل��ى عدد من الأ�ص��ئلة الأ�صا�ص��ية حول 
kernel metada- رامل�صد املعرف )عنا�صر ميتاداتا النواة

ta، واحلد الأدنى من امليتاداتا الهيكلية املتاحة للجمهور( 

من قبل هيئة الت�ص��جيل يف الوقت الذي ي�صدر فيه ا�ص��م 
DOI وت�صبح اإلزامية جلميع DOIs التي مت ت�صجيلها.

تت�صم��ن بع���س ه��ذه البيان��ات عل��ى مع��رف م�صاح��ب 
للكيان من تركة inheritance نظم حتديد الهوية، مثل رقم 
ردم��ك ISBN )معرف(، وا�ص��م يعرف الكي��ان )العنوان(، 
sen- عونو اأ�صا�ص��ي للملكية الفكرية )النوع(، ومنط ح�صي

sory mode مثل وا�ص��طة مرئية / �صمعية، وعامل رئي�س، 

اإل��خ. لذلك عندما ي�ص��جل النا�ص��رون املعرف��ات الرقمية 
DOIs، فهم اأي�صا ي�ص��جلون ميتادات��ا النواة امل�صاحبة مع 

DOIs. من اأجل ت�ص��جيل هذه ميتادات��ا النواة، ينبغي على 

النا�صرين حتديد موقعها �صمن نظامهم الداخلي، واأنهم 
م�ص��وؤولون عن �صيانة هذه البيانات الو�صفية املرتبطة ب 

.DOI

وتعت��ر املعرفات الرقمية للكيان��ات والبيانات الو�صفية 
امل�صاحب��ة معه��ا ه��ي املكونات الأ�صا�ص��ية يف بن��اء البنية 
التحتي��ة لدع��م قاع��دة بيان��ات �ص��املة لنا�ص��ر مق��الت 
الدوري��ات وال�صت�ص��هادات اعتم��ادا عل��ى من��وذج الإنتاج 
املوزع. ولكي يفي DOI احتمالته يف توفري الأ�صا�س لنطاق 
كام��ل م��ن اخلدم��ات املتعلق��ة بامللكي��ة الفكري��ة يف بيئ��ة 
ال�ص��بكة، ت�صب��ح امليتادات��ا عن�صرا اأ�صا�ص��يا من عنا�صر 
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نظام DOI ككل.
استخدام DOI في المكتبات

ي�ص��تثمر النا�ص��رون الي��وم يف رب��ط التكنولوجي��ا الت��ي 
)http:// DOI اإح��دى هيئ��ات ت�ص��جيل( CrossRef تقدمه��ا
يف  يبحث��ون  الذي��ن  اأولئ��ك  ل�صال��ح   www.crossref.org/)

اأدبي��ات الدوريات با�ص��تخدام DOI كمعيار مفتوح لتقدمي 
و�صلة ربط ا�صت�صهاد كفء وموثوق بها. كما يقوم نا�صرون 
Blackwell-Syn- ،Wiley InterScience ،ScienceDirect لمث

SpringerLink ،ergy وغريه��م بربط الوثائق اخلا�صة بهم 

.CrossRef من خالل
وميك��ن الطالع على بع�س اأمثلة حقيقية لربط مقالت 

هوؤلء النا�صرين من خالل املوقع
http://www.crossref.org/03libraries/18gallery.html

وتعت��ر CrossRef.org �ص��بكة رب��ط املراجع لدور الن�ص��ر 
العلمي��ة واملهني��ة، حي��ث متك��ن CrossRef امل�ص��تفيد م��ن 
التج��وال ع��ر الأدبي��ات، والنتق��ال م��ن مقال��ة اأو فك��رة 

واحدة اإىل اأخرى عر الدوريات ودور الن�صر املختلفة.
للتقني��ات  النا�ص��رين  لع�صوي��ة  احت��اد  ه��ي   CrossRef

التعاوني��ة، وه��ي هيئ��ة ت�ص��جيل DOI الر�ص��مية، و�ص��بكة 
ربط ال�صت�ص��هادات عر النا�ص��رين. وه��ي التنفيذ كامل 
العلم��ي  البح��ث  حمت��وى  لتغطي��ة   DOI لأ�ص��ماء  النط��اق 
واملهن��ي اأ�صا�ص��ا، وكذل��ك مق��الت الدوري��ات، والكت��ب، 
 CrossRef ووقائ��ع املوؤمترات، وما اإىل ذلك. والو�صول اإىل
جمانا بدون اأي ر�ص��وم م�صاحبة للم�ص��تفيد النهائي عند 
ا�ص��تخدام هذه اخلدمة. وقد اأعلن عن بدء هذه اخلدمة 

منذ 30 اأكتوبر 2006.
وتتمثل الفوائد الأخرى للمكتبات من ا�صتخدام DOI يف 
زي��ادة ا�ص��تخدام املوارد املقتناة، وتو�ص��يع نطاق الو�صول 

اإىل حمتوى ل متلكه املكتبة، وربط حملي معزز.
دعم الناشرين للمكتبات من خالل استخدام 

CrossRef

ال�ص��ماح مل�ص��تفيدي املكتب��ة م��ن التحرك ب�ص��هولة اإىل 	 
الهيئات الأخرى ذات ال�صلة

زيادة ا�صتخدام املواد املقتناة	 
تو�صيع فر�س الو�صول اإىل حمتويات ل متتلكها املكتبة	 
 	localized linking ت�صهيل تطوير الربط املحلي
تاأ�صي�س م�صتوى جديد من اخلدمة	 
تعزيز ر�صاء امل�صتفيد النهائي	 

اإ�صافة 			 يف ال�صت�صهادات

يتم اإ�صافة رقم DOI يف نهاية املقال اإما عند:	 

 	 / احلوا�ص��ي  يف  املقالة/البح��ث  اإىل  اإ�ص��ارة  اأول 
الهوام�س، اأو

يف نهاية ال�صت�صهاد اأو الببليوجرافية )اإن وجدت(	 
مثال:

 Aman, Mohammed M. ”Bibliometric Indicators of the

 Scholarly Productivity of Researchers and Scientists in

 Kuwait as Documented by Citation to Their Published

 Works.“ DOMES: Digest of Middle East Studies. 7(3),

 Summer 1998, Online Publishing 16 MAR 2010: 1-17.

DOI: 10.1111/j.1949-3606.1998.tb00322.x

�ص��يتم ت�ص��غيل وحتويل هذه الأرقام خالل مرحلة اإنتاج 
املجل��ة اإىل و�ص��الت ربط ن�ص��طة اإىل املقالت امل�صت�ص��هد 
به��ا )فمث��ال بالنقر عل��ى DOI يف املقالة املذك��ورة بعاليه، 
�ص��وف تنقلنا اإىل الن�ص��خة الإلكرونية من الن�س الكامل 

لهذه املقالة(
DOI العثور على مقال باستخدام

بالبحث يف جوجل عن رقم DOI، ميكن الو�صول مبا�صرة 
 DOI اإىل املقال املطلوب. كما ميكن اأي�صا ا�صت�صارة حملل

.CrossRef.org الذي توفره )DOI resolvant(

مثال

ميكن البحث عن املقال التايل على الإنرنت
 Cataloging and Classification Education in Egypt:
 Stressing the Fundamentals While Moving Toward
 Automated Applications / by Mohammed Fat’hy Abdel
 Hady & Ali Kamal Shaker. In: Cataloging & Classification
Quarterly. Vol 41, Issue 3-4, 2006, pp. 407-429.

املقال��ة:  له��ذه  الرقم��ي  املع��رف  با�ص��تخدام  وذل��ك 
doi: 10.1300/J104v41n03_11

المعــرف الرقمــي للكيان DOI فــي صيغة مارك 21

تتي��ح قواع��د نظ��ام م��ارك 21 للبيان��ات الببليوجرافية 
الوع��اء  يف  من�ص��ور  رم��ز  اأو  معي��اري  رق��م  اأي  بت�ص��جيل 
بت�ص��جيله يف احلقل 024 )اأرقام معيارية اأخرى(، وبحيث 
ل ميكن اإدراجه يف اأي حقل اآخر. ويتم الإ�صارة اإىل وجود 
رق��م معي��اري اأو رم��ز يف ه��ذا احلقل من خالل ت�ص��جيل 
القيمة )7( يف املوؤ�ص��ر الأول لهذا احلقل مع وجود احلقل 
الفرعي $2 بنف�س احلقل لت�صجيل م�صدر الرقم املعياري 
 DOI لذا ي�ص��جل املع��رف الرقمي للكيان ،)doi( اأو الرم��ز

يف احلقل 024 كما يف املثال التايل:
مثال

doi 10.1300/J104v41n03_11 2$ a$ #7 024
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كم��ا يت��م ت�ص��جيل املع��رف الرقم��ي للكي��ان يف احلق��ل 
الفرع��ي $u يف 856 )عن��وان املوق��ع الإلك��روين( عل��ى 
اأ�صا���س اعتب��ار اأن��ه املع��رف الرقم��ي للكي��ان ه��و عن��وان 
دائ��م للموقع الإلكروين للكيان )كتاب، ف�صل من كتاب، 

دورية، مقال يف دورية،...(
مثال

856 04 u$ http://dx.doi.org/10.1787/9789524858366-fi

 u$ كم��ا ت�ص��مح القواع��د با�ص��تخدام احلق��ل الفرع��ي
)عن��وان املوق��ع الإلك��روين( م��ن احلق��ل 530 )تب�ص��رة 

اأ�صكال مادية اأخرى متاحة(.
ومن املعلوم اأن اأغلب نظم املكتبات الآلية تقوم بتك�صيف 
حمتوى احلقل 024، لذا يراعى التاأكد من تك�صيف حقول 

مارك قبل ت�صجيل DOI يف اأي من هذه احلقول.
تعاون DOI مع نظم معرفات أخرى

هن��اك اأمثلة م�ص��ابهة اأخ��رى على تعاون نظ��ام املعرف 
الرقم��ي: جدي��ر بالذك��ر اأن ردم��ك ق��د يت��م التعبري عنه 
كرميز عمودي للمعاجل��ة من خالل النظم الإلكرونية. 

وتعزز قيمة كل نظام اإذا عملت كلها �صويا.
املعرف��ات  نظ��م  اإىل  لالإحال��ة  التوجيهي��ة  املب��ادئ  و 
الأخرى داخل نظام DOI هي لتعظيم املنفعة للم�صتفيدين 
الت�ص��جيل.  وكالت  ب��ن  الكف��اءة  ولتعظي��م  املحتمل��ن، 
 DOI وتن���س م�ص��ودة موا�صف��ة الأي��زو القيا�ص��ية لنظ��ام
عل��ى “اإذا مت تعري��ف كيان اأو فئة م��ن الكيانات من خالل 
)DOI name)s بالفع��ل داخ��ل جمال مع��رف اأيزو معياري 
اآخر، �ص��تقوم هيئة ت�صجيل DOI با�صت�صارة هيئة الت�صجيل 
ملع��رف اأي��زو الآخر للموافقة على اآلي��ة لت�صمن جمموعة 
حم��ارف املعرف داخل �ص��ياق اأو بنية DOI. �ص��يتم تكامل 
جمموعة حمارف معرف الأيزو الآخر يف �ص��ياق DOI، اإل 
اإذا هيئ��ة الت�ص��جيل وثيقة ال�صلة باملو�ص��وع لهذا املعرف 
املعياري ت�ص��ري اإىل ذلك واإل، اأو اآلية تكامل )مثل الإحالة 

كجزء من ميتاداتا DOI( ل ميكنها املوافقة”.
ويعتر ISBN-A هو اأول مثال مفعل ملثل هذا لالتفاق.

يف معر���س فرانكف��ورت للكت��اب 2010، عر�ص��ت وكال��ة 
 DOI ردمك الأملانية تطبيقها )بالتعاون مع وكالة ت�ص��جيل

.ISBN-A لرقم )mEDRA(
املعلوم��ات اخلا�ص��ة به��ذا التطبي��ق )باللغ��ة الأملاني��ة( 

ورابط للعينة “بطاقة عنوان” متاحة على الرابط
http://www.german-isbn.org/cgi-bin/isbn_2010.exe/

showlogin?page=isbn_a_info.html

الخاتمة

فق��ط  يع��رف  ل  نظ��ام   DOI للكي��ان  الرقم��ي  املع��رف 
هوي��ة فريدة للمحت��وى الرقمي، ولكن يوفر اأي�صا و�ص��يلة 
بيئ��ة  ع��ر  امل��ادي  احل��ق  بحائ��زي  امل�ص��تفيدين  لرب��ط 
رقمي��ة اآلي��ة. وه��و املع��رف الدائ��م الفري��د ال��ذي ميك��ن 
resolu- دالعتم��ا علي��ه جنبا اإىل جنب مع نظ��ام التحليل

tion system، ويوف��ر ح��ال مثالي��ا لإدارة املحتوى الفكري 

يف البيئ��ة الرقمي��ة. وعن��د النتقال من الورق اإىل الن�ص��ر 
الإلكروين، فقد يوجه DOI كاًل من النا�ص��رين والتقنيات 
�ص��ويا للتغل��ب على عقب��ات كبرية وكث��رية لإدارة املحتوى 
الإلك��روين. وينبغي على املكتبات الأخذ يف العتبار هذه 
الفر�صة لإفادة م�ص��تفيديها، واإ�صافة قيمة اإىل اخلدمات 

الإلكرونية.
ويتوق��ع اأه��ل اخل��رة اأن��ه يف امل�ص��تقبل القري��ب �ص��يتم 
حتدي��د قيم��ة املن�ص��ور publication طبق��ا لع��دد و�صالت 
الرب��ط ل��ه. والعتم��اد على DOI على نطاق وا�ص��ع ل يفيد 
فق��ط املجتمع العلمي فقط، ولكن من �ص��اأنه اأي�صا تعزيز 

�صوق التجارة الإلكرونية لإدارة الأ�صول الرقمية.
وعل��ى الرغم م��ن اأن بع�س الق�صايا التي ل تزال حتيط 
 ،DOI مث��ل حماي��ة حقوق الطبع والن�ص��ر اخلا�صة ب ،DOI

ومعاي��ري امليتاداتا عن طري��ق تخ�صي�س DOIs، وو�صالت 
الرب��ط املفق��ودة، ينبغي على املكتب��ات والهيئات الأخرى 
ال�ص��تمرار يف توعي��ة وت�ص��ويق ا�ص��تخدام DOI، وت�ص��جيع 
تطوير التطبيقات اجلديدة التي ت�صمح ل DOI بالن�صجام 

مع البنية التحتية النا�صئة على ال�صبكة العلمية.
المصادر

زاي��د، ي�ص��رية ور�ص��وان، رب��اب. اجلدي��د ف��ى تطبي��ق 
ف��ى  ق��راءة  للدوري��ات:  املوح��د  ال��دويل  الرق��م  نظ��ام 
املوا�صف��ة الدولي��ة اأي��زو 3297. يف: الفهر�ص��ت ���س 7ع 29 

)اأكتوبر2009( �س �س. 22-9.
 Bowker DOI Services: Frequently Asked Questions
about the DOI
http://www.usdoi.org/index.php?page=FAQ
 Factsheet: the ISBN system in relation to the DOI
system
http://www.doi.org/factsheets/ISBN-A.html
Gasiorowski-Denis Elizabeth. Digital object identi-
 fier (DOI) becomes an ISO standard. Viewed 1/82012.
Available at:
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_ar-
chive/news.htm?refid=Ref1561
 ISO 26324: 2012 - Information and documentation
-- Digital object identifier system.
 Wang, Jue. Digital object identifiers and their
 use in libraries. Viewed 1/82012. Available at:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0098791307000688
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مراجعات الكتب...
األعمال العلمية المفترى عليها
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اأ.د. ح�سمت قا�سم*

تمهيد:

هن��اك من ال�ص��واهد ما ي��دل عل��ى اأن مراجعات الكتب 
العلمي��ة  الأو�ص��اط  ف��ى  املنا�ص��ب  بالتقدي��ر  حتظ��ى  ل 
العربية بوجه ع��ام، ومن جانب اللجان العلمية للرقيات 
باجلامعات على وجه اخل�صو�س. وبو�صفها اأحد اأ�ص��كال 
ممار�ص��ة النق��د املنهجي، تنه�س مراجع��ات الكتب بدور 
حي��وي يف الرتف��اع مب�ص��توى الأداء يف نظ��ام الت�ص��ال 
العلم��ي بوجه عام، و�صناعة الكتاب بوجه خا�س. ونعالج 
وعنا�ص��ر  الكت��ب،  مراجع��ات  طبيع��ة  ال�ص��طور  ه��ذه  يف 
حمت��وى املراجع��ة، واأوج��ه الإف��ادة من ه��ذه املراجعات، 
وقنوات بثها، و�ص��واهد واأدلة ما تتمتع به من اأهمية، وما 

حتظى به من معاجلة وراقية توؤكد هذه الأهمية.
طبيعة مراجعات الكتب:

ناق��دة  ق��راءة  ن��اجت   book reviews الكت��ب  مراجع��ات 
خب��رية للكتب التخ�ص�صية، توؤدي وظيفة علمية وتعليمية 
ومهنية، ف�صال عن الوظيفة الإعالمية. وهي على عك���س 
ما يت�صور البع�س، لي�ص��ت جمرد و�صيلة للتعريف بالكتب 
والرويج له��ا؛ فمراجعات الكتب معاجلة و�صفية وحتليل 
نقدي، وتقييم مو�صوعي للكتب، تتناول م�صوؤولية التاأليف 
وم��دى اأهلية املوؤلف، وجدارت��ه للت�صدى ملو�صوع الكتاب، 
ف�صال عن حمتوى الكتاب، وطريقة املعاجلة وم�ص��تواها، 
بالإ�صاف��ة اإىل بيان ما للكتاب من مكانة يف جماله. وهي 
لي�ص��ت جمرد تقرير عن الكت��اب اأو تلخي�س له. وكما هو 
احل��ال يف النقد املنهجي، ف��اإن مراجعات الكتب حتر�س 
عل��ى اإبراز وحتليل مظاه��ر القوة، وبيان مواطن ال�صعف 
يف اأداء املوؤلف��ن. ومن الطبيعي األ حتظى باملراجعة على 
ه��ذا النحو �ص��وى الكت��ب اجلديرة فع��ال بالهتمام، على 
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�ص��وء ما يتوافر بها من خ�صائ�س ومقومات اإيجابية؛ اإذ 
ترى الأو�ص��اط العلمية من العب��ث الهتمام بكتاب هابط 
ب��ادي ال�صع��ف، ل يتواف��ر ب��ه احل��د الأدنى من ال�ص��مات 
الإيجابي��ة، لأن��ه ل ج��دوى م��ن الهتم��ام بكت��اب �صعيف 
متهاف��ت، رمب��ا كان اأق�ص��ى م��ا ميك��ن اأن حتظ��ى به من 
نقد، وهو قا�ٍس ول�صك، اأن يرك و�صاأنه يذوي يف غياهب 
الن�صيان. ويف مقابل ذلك ميكن للكتاب اجلدير بالعر�س 
والنق��د، اأن يحظ��ى باأك��ر م��ن مراجع��ة واح��دة. وميكن 
لع��دد م��ا يحظى به الكتاب من مراجع��ات اأن يكون دليال 

على ما له من قيمة.
وع��ادة م��ا ترك��ز املراجعة على كتاب واح��د، اإل اأنه من 
املمكن للمراجعة الواحدة اأن تهتم باأكر من كتاب واحد، 
جتمعه��ا قوا�ص��م م�ص��ركة، م��ن حي��ث املو�ص��وع اأو الفئة 
النوعي��ة اأو الوظيفي��ة، اأو اله��دف، اأو اأ�ص��لوب املعاجل��ة. 
وعادة ما تهتم مثل هذه املراجعات املقارنة بعدد حمدود 
م��ن الكت��ب، لأنها اإن جتاوزت هذا احل��د ميكن اأن تدخل 
يف فئ��ة اأخ��رى م��ن الن�ص��اط العلمي، ل تق��ل اأهمية، وهي 
املراجع��ات العلمي��ة review articles، اأو مراجعات الإنتاج 
الفكري literature reviews، التي تهتم باملعاجلة التحليلية 
النقدي��ة ال�ص��املة املقارن��ة لر�صي��د الإنت��اج الفكرى بكل 
فئات��ه النوعي��ة واللغوية، املتخ�ص���س يف قطاع مو�صوعي 
مع��ن، يف ح��دود زمني��ة معين��ة، بحي��ث ت�ص��ور الو�ص��ع 
الراه��ن للمعرف��ة فى املو�ص��وع state of the art يف مرحلة 
معين��ة، وت��رز مظاه��ر التق��دم advances اأو الجتاه��ات 

ال�صائدة trends يف املجال.
وف�ص��ال ع��ن املراجعات الت��ي تهتم بالكتب التي ن�ص��رت 
املرتق��ب  بالكت��ب  اخلا�ص��ة  املراجع��ات  هن��اك  فع��ال، 
�صدوره��ا. وبالإ�صاف��ة اإىل املراجعات الت��ى تكتب بتكليف 
من اإحدى قنوات الن�صر، وعادة ما تكون دورية تخ�ص�صية، 
هن��اك املراجعات التي تكتب مبب��ادرة من الكاتب، الواثق 
يف قدرته على الختيار والنقد والتقييم واإ�صدار الأحكام، 
على نحو يقنع القائمن على قنوات الن�صر املحتملة. ووراء 
املراجع��ات الت��ي تكتب بناء على تكليف، تدابري تن�ص��يقية 
ب��ن نا�ص��ري الكت��ب، وحم��رري الدوري��ات التخ�ص�صية، 
واخل��راء املوؤهل��ن لكتاب��ة املراجع��ات. وع��ادة ما تن�ص��ر 
مراجع��ات الكت��ب املرتقب��ة يف القن��وات املوجه��ة خلدم��ة 
م��ن  وغريه��م  املكتب��ات،  واخت�صا�صي��ي  الكت��اب،  �ص��وق 
الأط��راف ال�صالع��ة يف �صناع��ة الكتاب. وغالبا ما تن�ص��ر 
مث��ل ه��ذه املراجع��ات قبل ن�ص��ر الكتب بوقت يكف��ل تهيئة 

الأو�صاط العلمية واملهنية ل�صتقبالها.
عناصر مراجعة الكتاب:

النمطي��ة  باملهم��ة  لي�ص��ت  الكت��ب  مراجع��ات  كتاب��ة 

الي�ص��رية؛ اإذ تتطل��ب فيم��ن يت�ص��دى له��ا، ف�ص��ال ع��ن 
ال�صتعداد النف�ص��ي، التاآلف مع الإنتاج الفكري يف جمال 
وكذل��ك  اجلاري��ة،  بالتط��ورات  والإحاط��ة  التخ�ص���س، 
الق��درات اللغوي��ة. وعادة م��ا تتكون مراجع��ة الكتاب من 

العنا�صر التالية:
و�صع الكتاب يف الفئة النوعية اأو الوظيفية التي ينتمي . 	

اإليه��ا؛ م��ا اإذا ان كتابا متهيديا، اأم كتابا درا�ص��يا، اأم 
مرجعي��ا... اإىل اآخر ذلك م��ن فئات الكتب. ولكل فئة 

ظروفها التي ينبغي مراعاتها يف املراجعة.
و�صع الكتاب يف �ص��ياقه املو�صوعي املنا�ص��ب، للتحقق . 	

مم��ا اإذا كان ي�ص��د ثغ��رة يف ه��ذا ال�ص��ياق، وم��ن ث��م 
التعرف على جمال الكتاب وحدوده.

التحق��ق م��ن اأه��داف الكت��اب، وم��دى وجاه��ة ه��ذه . 	
الأه��داف، عل��ى �صوء التط��ورات اجلاري��ة، اأو الو�صع 

الراهن للمعرفة، يف مو�صوع الهتمام.
التعريف باملوؤلف، من حيث موؤهالته العلمية، وخراته . 	

املهنية واملنهجية، وجهوده ال�ص��ابقة، وما لهذه اجلهود 
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من �صدى يف الأو�صاط التخ�ص�صية واملهنية.
التع��رف عل��ى الطريقة التي اتبعها املوؤلف يف تق�ص��يم . 	

مو�ص��وع الكت��اب اإىل وحدات وعنا�ص��ر، والنهج الذي 
اتبع��ه يف حتليل ه��ذه العنا�صر، وترتيبه��ا فيما بينها، 
وكذل��ك التحق��ق من مدى الت��وازن يف توزيع �صفحات 
الكتاب عل��ى عنا�صر املو�صوع. ويتم التحقق من ذلك 

على �صوء عنوان الكتاب وقائمة حمتوياته.
التحقق من خ�صائ�س املحتوى، من حيث:. 	

التحلي��ل 	  يف  واملنط��ق  املعاجل��ة،  يف  املو�صوعي��ة 
والتعليل والتف�ص��ري وال�ص��تنتاج، واحلي��اد والتزان 

يف الأحكام.
مدى حداثة املعلومات.	 
مدى دقة املعلومات.	 
م�صتوى الأداء اللغوي.	 
مدى ان�صباط التوثيق والدقة والأمانة يف الإ�صناد.	 

التحقق من مدى �ص��المة النتائج امل�صتخل�صة، ومدى . 	
توافر الأدلة والراهن امل�صاندة.

التحق��ق م��ن مدى اجل��دة يف النتائج، مقارن��ة بنتائج . 	
اأعمال مناظرة.

بي��ان م��دى تاأثر كات��ب املراجعة بالكتاب؛ م��ا اإذا كان . 	
الكتاب قد غري �صيئا من اأفكاره، اأو عدل قناعاته، وما 

اإذا كان قد �صحح خطاأ اأو و�صح غام�صا.
بي��ان مدى جن��اح الكتاب يف حتقي��ق اأهدافه، . 		

كما متت الإ�صارة اإليها يف املقدمة اأو التمهيد.
بيان امل�صتوى القرائي املنا�صب للكتاب، وفئات . 		

القراء املحتملن.
ولي���س هناك ترتيب معياري له��ذه العنا�صر، اإذ يتوقف 
ذل��ك الري��ب عل��ى اأ�ص��لوب كات��ب املراجع��ة ومنهج��ه. 
وف�ص��ال عن ه��ذه اجلوان��ب املت�صل��ة باملوؤل��ف واملحتوى، 
ع��ادة ما يهتم كاتب املراجعة باملكونات الوظيفية للكتاب 
وتب��داأ  الإخ��راج.  موا�صف��ات  وكذل��ك  اكتماله��ا،  وم��دى 
املكون��ات الوظيفية ب�صفحة عن��وان الكتاب، ومدى توافر 
عنا�ص��ر البيان��ات الأ�صا���س الالزم��ة للتحق��ق م��ن هوي��ة 
الكت��اب وم�ص��وؤولية التاأليف. ثم تاأتي املقدم��ة اأو التمهيد 
ال��ذي يع��د مبثابة تعهد م��ن املوؤلف جتاه القارئ. و�ص��واء 
املحتوي��ات  لقائم��ة  ف��اإن  بع��ده،  اأم  التمهي��د  قب��ل  وردت 
اأهميته��ا يف اإب��راز معامل خطة ت�صني��ف حمتوى الكتاب. 
الإي�صاحي��ات  اأو  البياني��ة  والأ�ص��كال  اجل��داول  وقوائ��م 
عن�ص��ر مكم��ل لقائم��ة املحتوي��ات. ورمب��ا كان م��ن اأه��م 
املكون��ات الوظيفية للكتاب، ك�ص��اف نهاي��ة الكتاب، ذلك 
العن�ص��ر املهمل يف الغالبية العظم��ى من الكتب العربية، 
بينم��ا ل ي��كاد يخل��و من��ه كت��اب اأجنب��ي. وتكم��ن اأهمي��ة 
ه��ذا الك�ص��اف يف اإ�صف��اء الطاب��ع املرجعي عل��ى التعامل 
م��ع الكت��اب، بتي�ص��ري مهمة الق��ارئ يف الو�ص��ول اإىل اأدق 
دقائ��ق املحت��وى. وقائم��ة املراج��ع، �ص��واء كان��ت موزع��ة 
عل��ى الأج��زاء اأم الف�ص��ول، اأو جممع��ة يف نهاية الكتاب، 
م��ن اأهم املكون��ات الوظيفية اأي�صا؛ اإذ تلق��ي ال�صوء على 
مدى اإحاطة املوؤلف مب�صادره، كما ميكن ال�صتئنا�س بها 
يف احلكم عل��ى مدى حداثة املعلومات، على �صوء تواريخ 
ن�ص��ر الأعمال امل�صت�ص��هد به��ا. ثم تاأتي بعد ذلك م�ص��ارد 
امل�صطلح��ات، الت��ي عادة ما تكون ثنائية اللغة اأو متعددة 
اللغ��ات، ثم املالحق والتذييالت. وكل هذه عنا�صر ميكن 
للنظ��ر فيه��ا اأن يلق��ي املزيد م��ن ال�صوء عل��ى خ�صائ�س 

الكتاب، ومن ثم اإثراء املراجعة.
ال��ورق،  نوعي��ة  فت�ص��مل  املادي��ة  اخل�صائ���س  اأم��ا 
والأ�صاليب الطباعية، واإخراج و�صائل الإي�صاح، والتغليف 
اأو الت�ص��فري. وع��ادة م��ا يت��م رب��ط ذل��ك بطبيع��ة الكتاب 

ووظيفته واحتمالت التعامل معه.
وهن��اك بع���س اجلوانب الت��ي تو�صع يف احل�ص��بان عند 
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مراجعة الكتاب الإلكروين، وهي:
�ص��بل الإتاح��ة وطريق��ة التعام��ل؛ م��ا اإذا كان منفت��ح . 	

امل�ص��در اأو ميك��ن التعامل معه جمانا، اأم يتم التعامل 
معه مقابل ر�صوم ا�صراك اأو ترخي�س.

م��ا اإذا كان عل��ى اخلط املبا�ص��ر، اأم على اأ�ص��طوانات . 	
الو�ص��ائط  م��ن  �ص��كل  اأي  اأو   ،CDs مكتن��زه  �صوئي��ة 
املمغنطة، اأم يتم حتميله على اأي نوع من احلا�ص��بات 
ال�ص��خ�صية اأو احلا�ص��بات اللوحي��ة، اأو اأجه��زة قراءة 

الكتب الإلكرونية.
عل��ى . 	 معتم��دا  كان  اإذا  م��ا  الن���س؛  اإخ��راج  طريق��ة 

برجمي��ات ميكرو�ص��وفت ملعاجلة الن�صو���س word، اأو 
اأي برجمي��ات مناظ��رة، اأو م��ا اإذا كان ب�صي��غ بي دي 
اإف PDF، وم��دى تواف��ر مقومات الو�ص��ائط املتعددة، 
ومقوم��ات الن�صو���س الفائقة، وم��دى توافر الروابط 

الفائقة.
املرونة يف الت�صفح.. 	
اإمكانية ت�صجيل املالحظات.. 	

وهن��اك الكث��ري م��ن املوج��زات الإر�ص��ادية، التي ميكن 
ال�صتئنا���س به��ا يف كتابة مراجع��ات الكتب. ومعظم هذه 
املوج��زات تتبن��اه اجلامع��ات)1-4(، ومنه��ا م��ا ه��و عام 
ومنه��ا م��ا ه��و متخ�ص���س)5-7(. ول وج��ود ملث��ل ه��ذه 

املوجزات الإر�صادية manuals باللغة العربية.
أوجه اإلفادة من مراجعات الكتب:

التعريف بالكتب التخ�ص�صية احلديثة اأو املرتقبة، لي���س 
ه��و وج��ه الإف��ادة الوحي��د م��ن مراجع��ات الكت��ب؛ فف�صال 
ع��ن هذه املهم��ة الإعالمية، ميكن لهذه الفئ��ة من الأعمال 
العلمي��ة النهو�س باملهام العلمية والتعليمية واملهنية. ففيما 
يتعل��ق باملهم��ة العلمي��ة ميك��ن ملراجع��ات الكت��ب اأن تق��دم 
املعلوم��ات الت��ي ميك��ن اأن تغن��ي الق��ارئ ع��ن الرج��وع اإىل 
الأ�ص��ل يف ح��دود معينة. ولي���س اأدل على ذل��ك من اأن هذه 
املراجعات يتم ال�صت�ص��هاد به��ا يف البحوث. وكما ميكن اأن 
حتق��ق هذا اله��دف، فاإنها ميك��ن اأن تب�ص��ر القارئ مبدى 
جدارة الكتب بالقراءة والطالع عليها. ومن ثم فاإنه ميكن 
ملراجعات الكتب امل�صاعدة يف تخطي احلواجز اللغوية التي 
يواجهها الباحثون يف التعامل مع الكتب بلغات ل يجيدونها. 
كذل��ك ميك��ن لهذه املراجعات امل�ص��اعدة يف تر�ص��يد خدمة 
الرجم��ة العلمية، وه��ي خدمة معلوماتي��ة باهظة التكلفة. 
وف�ص��ال عن ذلك ميكن ملراجعات الكتب اأن تفيد يف تقييم 
الأن�صطة العلمية للباحثن واملوؤ�ص�صات الأكادميية، ومراكز 

البحوث والدرا�صات.)8(
اأما املهم��ة التعليمية ملراجعات الكتب فمتعددة الأبعاد؛ 
فع��ادة م��ا ي��رى اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س باجلامعات، يف 

تكلي��ف الطلب��ة بالإط��الع عل��ى ه��ذه املراجع��ات و�ص��يلة 
منا�صبة للحث على القراءة، ومن ثم حت�صيل املعلومات، 
ف�صالع��ن تنمي��ة الق��درة عل��ى التفك��ري والق��درة عل��ى 
التعب��ري. ومل��ا كان��ت الق��راءة النقدي��ة من اأه��م مقومات 
تكوي��ن الباحث��ن، فاإِن��ه ع��ادة م��ا يح��ث الأ�ص��اتذة طلبة 
الدرا�ص��ات العلي��ا على كتابة مراجع��ات الكتب، كنوع من 
التمرين، وتن�ص��يط هذا النمط من القراءة الذي ينطوي 
عل��ى اإب��داء الراأي فيم��ا يقراأ. وقلم��ا يخ��رج اأداء الطلبة 
هن��ا عن حدود التقري��ر اأو التلخي�س، اإل اأن هناك بع�س 
املحاولت النا�صجة التي تبلغ م�ص��توى اجلدارة بالن�ص��ر. 
وم��ن اأبع��اد املهم��ة التعليمية اأي�ص��ا اعتم��اد اأع�صاء هيئة 
التدري�س على مراجعات الكتب يف اختيار الكتب املنا�صبة 
حتر���س  الت��ي  الكت��ب  تل��ك  معين��ة،  مق��ررات  لتدري���س 
املكتبات اجلامعي��ة، تاأكيدا لدورها يف العملية التعليمية، 
على توفريها بن�ص��خ تنا�صب اأعداد الطلبة الدار�صن لكل 

مقرر، واإتاحتها حتت مظلة الإعارة ق�صرية الأجل.
اأم��ا ع��ن املهم��ة املهني��ة، فاإن مراجع��ات الكتب م��ن اأهم 
امل�ص��ادر التي يعتمد عليها اخت�صا�صيو املكتبات يف اختيار 
اأنواعه��ا.  اخت��الف  عل��ى  املكتب��ات  يف  اقتن��اوؤه  ميك��ن  م��ا 
وتدخل مراجعات الكتب �صمن م�صادر الرجيح يف مقابل 
م�صادر الر�صيح املتمثلة فى الوراقيات )الببليوجرافيات( 
ال�ص��املة، م��ن الوطني��ة والتجاري��ة، اإذ تفي��د املراجع��ات 
عندما يكون اخت�صا�صي تنمية جمموعات املكتبات ب�صدد 
املفا�صل��ة ب��ن اأك��ر من كت��اب واح��د يف الفئ��ة املو�صوعية 

والنوعية والوظيفية واللغوية نف�صها.
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شواهد أهمية مراجعات الكتب:

كما اأن للنقد الأدبي والفني مناهجه وقواعده واأ�صوله، 
ومعايريه��ا  و�صوابطه��ا  قواعده��ا  الكت��ب  ملراجع��ات 
واأ�ص��اليبها. ولع��ل من اأه��م �صمانات الثق��ة يف مراجعات 
الكت��ب كاأعم��ال علمي��ة، اأنها عادة م��ا يت�ص��دى لكتابتها 
مراجع��ات  مو�صوعي��ة  وترتب��ط  متخ�ص�ص��ون.  خ��راء 
الكت��ب وحيادها ونزاهتها مبدى ن�صج املجتمعات العلمية 
و�صويتها، واكتمال مقوماتها الب�صرية والتنظيمية، ومدى 
اللت��زام مبنظوم��ة القيم التي حتكم الأداء يف الأو�ص��اط 
العلمية، وانعكا�س ذلك على العراف مبراجعات الكتب 

بو�صفها ن�صاطا علميا جديرا بالتقدير.
ولع��ل من بن �ص��واهد م��ا ملراجع��ات الكتب م��ن اأهمية 
علمية، اإف�ص��اح الدوريات التخ�ص�صية املجال لن�ص��ر هذه 
الفئ��ة م��ن الأعم��ال، يف اأب��واب ثابتة. وحتر�س ك�ص��افات 
الدوري��ات عل��ى تغطي��ة حمت��وى ه��ذه الأب��واب حر�صه��ا 
عل��ى تغطي��ة الفئ��ات الأخ��رى م��ن الأعم��ال، كاملق��الت، 
واملراجع��ات العلمي��ة، وتقاري��ر املوؤمت��رات. وف�ص��ال ع��ن 
التغطية يف هذه الك�صافات التي تعرف مبحتوى الدوريات 
بوجه عام، حتظى مراجعات الكتب بالتغطية اأي�صا يف فئة 
خا�صة من الك�صافات وهي ك�صافات املراجعات. ومن بن 
هذه الك�ص��افات م��ا هو عام، ومنها ما ه��و متخ�ص�س يف 
جمال مو�صوعي معن. وكما هو احلال بالن�صبة لالأعمال 
الوراقية حتولت ك�صافات املراجعات التي مرا�صد بيانات 
اإلكرونية. ومن بن هذه الك�صافات ما توقف عن ال�صدور 
ورقي��ا، ومنه��ا ما ل يزال م�ص��تمرا يف طبعتن متوازيتن. 
ورمب��ا كان اأق��وى دليل على ما ملراجع��ات الكتب من قيمة 

علمية التعريف بها يف الفئة املتميزة من الك�ص��افات وهي 
.citation indexes ك�صافات ال�صت�صهاد املرجعي

خاتمة:

عل��ى الرغ��م مم��ا �ص��بق، ف��اإن مراجع��ات الكت��ب قلم��ا 
حتظ��ى بالتقدير املنا�ص��ب يف الأو�ص��اط العلمي��ة العربية 
بوج��ه عام، وم��ن جان��ب ال�ص��لطات الأكادميي��ة واللجان 
العلمي��ة على وجه اخل�صو�س. ف��ال وزن ملراجعات الكتب 
ف��ى معايري جل��ان الرقي��ات. وهذا املوقف ف��ى حد ذاته 
�ص��بب كاف لإعرا���س الباحث��ن الع��رب عن تكبد م�ص��اق 
كتاب��ة مثل ه��ذه املراجعات. ويت�صح ه��ذا الإعرا�س جليا 
مبج��رد نظ��رة ف��ى تبوي��ب حمتوي��ات الدوري��ات العربية 

التخ�ص�صية.
المراجع:

(	) Dalhousie University. How to write a book 
review.- available online at: libraries. dal. ca/writing 
and-styleguides/style/guides/book-reviews. accessed 
on: 		.	.				.

(	) Indiana University Bloomington. Writing book 
reviews. available online at: www.indiana. edu/~/
wts/pamphlets/book-reviews.html. accessed 
on:		.	.				.

(	) Purdue Online Writing Lab. Writing a book 
review. available online at:owl.english.purdue.edu./
owl/resource/					.accessed on 		.	.				.

(	) Virginia Polytechnic Institute and State 
University. Book reviews. available online at: www.lib.
at.edu/find/byformat/bookreviews. html. acessed on: 
		.	.				.

(	) Chen, C.C.Biomedical, scientific and technical 
book reviewing. Metuchen, N.J. , Scarcrow Press, 
				.

(	) Lindhalm- Romantrchuk, Y. Scolarly book 
reviewing in the social sciences and humanities, 
Westport, Connecticut, Geenwood Press, 				.

(	) Saylor, Thomas. Writing a historical book 
review. available online at: homepages.scp.edu/
saylor/Documents/WRITING-AN-HISTORIC. accessed 
on:		.	.				.

(	) Zuccala, A. and van Leewen, T.Book reviews in 
humanities research evaluation. JASIS & T, vol.		, 
no.		, 				. pp.				-				.

* كلية الآداب - جامعة القاهرة
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اإعداد / �سعيد علي �سعيد

المقدمة:

يعد تقنن و�صياغة املداخل ال�ص��تنادية لأ�صماء الأ�صخا�س 
يف جوهره عملية اختيار ال�ص��م املعروف به هذا ال�ص��خ�س، 
بغ�س النظر عن كونه ا�ص��مه احلقيقي اأو ا�ص��مه امل�ص��تعار اأو 
لق��ب نبالت��ه اأو جم��رد حروف ا�ص��تهاللية اأو عب��ارة اإىل غري 

ذلك من الت�صميات.
ه��ذا ال�ص��م املع��روف ي�ص��كل املدخ��ل الرئي���س للت�ص��جيلة 
ال�ص��تنادية - الت��اج 100 ب�صيغ��ة MARC 21 - وق��د حتت��اج 
الت�ص��جيلة ال�ص��تنادية جمموعة م��ن الإحالت متث��ل ال�صيغ 
الأخرى غري امل�صتخدمة لال�صم »التاج 400« وجمموعة متثل 
ال�صيغ الأخرى امل�ص��تخدمة لال�ص��م »الت��اج 500« للربط بن 

مداخلها.
وبالرغ��م م��ن اأن املجل��د الثاين منAACR2 يق��دم جمموعة 
متكامل��ة م��ن القواع��د املنظم��ة لعملي��ة التقن��ن وال�صياغة 
لأ�ص��ماء الأ�ص��خا�س و�صبط ت�ص��جيالتها ال�ص��تنادية، اإل اأنه 
م��ن خ��الل املمار�ص��ة العملية ت��رز جمموعة من امل�ص��كالت 
والت�ص��اوؤلت خا�صًة لدى حديثي العمل بال�صبط ال�صتنادي، 
 RDA�كذل��ك احل��ال اأي�صا عند البدء يف ا�ص��تخدام تيج��ان ال

ال�صتنادية.
ومن خ��الل مالحظة العديد من فهار���س املكتبات العربية 
مت اختي��ار جمموع��ة م��ن التلميح��ات لإبرازه��ا، وه��ي متث��ل 
بع���س ق�صاي��ا ال�صب��ط ال�ص��تنادي بن��اًء على ن��درة التعامل 
م��ع مو�صوعها اأو اخللط الذي ق��د يحدث نتيجة عدم و�صوح 

القواعد املتعلقة بها
التلميح��ة الأوىل: ق��د ت��رد عل��ى �صفحات العناوين اأ�ص��ماء 
املوؤلف��ن بال�صيغ��ة الثنائي��ة اأو الثالثي��ة اأو غريهم��ا، فاأيه��م 

ا�صتخدم للمدخل الرئي�س؟
وفق القاعدة)	( املتعلقة باكتمال ال�ص��م لي���س هناك �صيغة 
معين��ة للمدخ��ل الرئي���س ولكن الغلب��ة لل�صيغة الأك��ر ورودًا 
عل��ى �صفح��ات العناوين لأعماله فتكون هي املدخل الرئي���س 

وتعد اإحالت من ال�صيغ الأخرى
مثال:

100 1_|aWest, Morris,|d1916-1999
400 1_|aWest, Morris Langlo,|d1916-1999

ففي املثال ال�صابق كانت ال�صيغة الأكر ورودا هي الثنائية، 

|||  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية- ط. |، مراجعة |||| حتديث 
||||.- القاهرة: الدار امل�صرية اللبنانية، ||||.-مج. |، القاعدة »|.|| اأ«

األشـخـاص الضبط االستنادي ألسماء 
تلميحات مختارة  
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لذا اأعدت اإحالة بال�صيغة الثالثية.
التلميح��ة الثاني��ة: يخط��ئ بع�صن��ا عن��د تعديل��ه اأح��د 
بع���س  عل��ى  با�ص��تمالها  امل�ص��تهرة  الأ�ص��خا�س  مداخ��ل 
ح��روف الخت�ص��ار وذل��ك عن��د معرفت��ه الأ�ص��ماء الت��ي 
متثله��ا تلك احل��روف بهدف �صب��ط مداخل��ه واكتمالها، 
فيق��ع يف خطاأ خمالفت��ه القاع��دة »22.3 اأ« بعدم �صياغة 
ال�ص��م وف��ق ال�صيغ��ة الأك��ر ورودا -هن��ا امل�ص��تملة على 
املخت�صرات-ولك��ن ميك��ن اعتبار هذه ال�صيغ��ة الكاملة 
�صمن الإ�صافات املميزة للراأ���س وت�صاف بن هالليتن(1) 

q وتو�صع على احلقل الفرعي
100 10|aSmiley, Albert K.|q«Albert 

Keith»,|d1828-1912
400 10|aSmiley, Albert Keith,|d1828-1912

التلميحة الثالثة: اأ�ص��ماء العائ��الت املركبة عدا املكونة 
م��ن ا�ص��مي عل��م اأو اأك��ر اأو ذات الو�ص��الت اأو ع��دا تلك 
للن�ص��اء املتزوج��ات اللوات��ي يتكون ا�ص��م العائل��ة لهن من 
ا�ص��م العائل��ة قب��ل ال��زواج وا�ص��م عائل��ة ال��زوج (2)، مث��ل 
ه��ذه الأ�ص��ماء التي تنته��ي باألف��اظ مث��ل زاده اأو اأوغلو اأو 
اأوغل��ي اأو تل��ك التي تب��داأ باآيت اأو نايت وه��ي اأجزاء تدل 
عل��ى الن�ص��ب اإل اأننا ق��د جنهلها نظرا لعدم ا�ص��تخدامنا 
اإياه��ا يف نطاقن��ا الوطني، وتن�س القواعد على اأن ي�صاغ 
املدخل حتت العن�صر الأول من ا�صم العائلة مادامت لغة 

ال�صخ�س لي�صت »الرتغالية«
اأمثلة

x100#1a$زاده، عمر مفتي
√100#1a$ مفتي زاده، عمر
x100#1a$عبد ال�صالم، كرمية نايت
√100#1a$ نايت عبد ال�صالم، كرمية
x100#1a$اأوغلو، نزار ح�صن
√100#1a$ ح�صن اأوغلو، نزار

يت�ص��اءل البع�س ويف حالة عدم تاأكدنا اأن ا�ص��م العائلة 
مرك��ب م��ا العم��ل؟ تن���س القاع��دة (3) على اأن��ه اإذا كان 
ال�ص��م ل��ه مظه��ر ا�ص��م عائلة مرك��ب ولك��ن طبيعته غري 
موؤك��دة، فعامل��ه كا�ص��م عائل��ة مرك��ب اإل اإذا كان��ت لغ��ة 
ال�ص��خ�س ه��ي »الإجنليزية اأو الدمناركية اأو الأي�ص��لندية 

اأو الرنويجية اأو ال�صويدية«
التلميح��ة الرابع��ة: بالرغ��م م��ن اعتم��اد الكث��ري عل��ى 
القواع��د املوج��ودة حت��ت »22.22« يف �صياغ��ة الأ�ص��ماء 

(1)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.18 اأ«
(2)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.5 ج� 4«
(3)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.5 ج� 6«

العربي��ة القدمي��ة، اإل اأنه هناك م�ص��كلة كب��رية يف عملية 
حتقيق هذه الأ�صماء ترجع يف الأ�صا�س اإىل الختالف بن 
املراجع التوثيقية فيما بينها كذلك داخل املرجع الواحد، 
فمث��اًل عند حتقيق ا�ص��م لأحد الأ�ص��خا�س القدامى وجد 

التايل:
- حتقي��ق املجلد الرابع م��ن الأعالم: العربي بالقادري 
»1056 - 1106ه  = 1646 - 1694م« العرب��ي »اأو حمم��د 

العربي« بن الطيب بن حممد احل�صني القادري
- حتقي��ق املجل��د العا�ص��ر م��ن معجم املوؤلف��ن: حممد 
حمم��د  م«   1694  -  1646« ه «   1106  -  1056« احل�ص��ني 
العرب��ي ب��ن الطي��ب ب��ن حمم��د احل�ص��ني الق��ادري »اأبو 

عبد اهلل«
ويف جملد اآخر لنف�س املرجع جند حتقيقًا اآخر

- حتقي��ق املجل��د ال�صاد���س من معج��م املوؤلف��ن: العربي 
الفا�ص��ي »000 - 1106 ه « »000 - 1694 م« العرب��ي ب��ن 

الطيب القادري، احل�صني، القا�صي »اأبو حامد«
ه��ذا لي���س املث��ال الوحي��د فالختالفات موجودة ولي�ص��ت 
بالقليل��ة، وه��ذه امل�ص��كلة يحتاج حله��ا جمهودًا موؤ�ص�ص��يًا 
ورقمي��ًا، ولك��ن دورن��ا عن��د حتقيق ه��ذه الأ�ص��ماء حتري 
الدق��ة، والعتم��اد عل��ى اأك��ر م��ن مرج��ع توثيق��ي وذلك 
الرئي���س  املدخ��ل  وجعل��ه  حتقي��ق  اأف�ص��ل  عل��ى  الوق��وف 
واإعداد �ص��بكة من الإحالت لتعالج ه��ذه ال�صيغ املختلفة 
ملنع اإن�ص��اء اأكر من مدخل لنف�س ال�صخ�س، ول مانع من 
ا�صتخدام تب�صرة تو�صيحية داخل الت�صجيلة ال�صتنادية.

مثال ل�صبكة الإحالت اخلا�صة باملدخل ال�صابق:
$a العرب��ي الق��ادري، العرب��ي ب��ن الطيب بن   #1  100

حممد، d 1106$-1056 ه�.
$a العربي القادري، حممد العربي بن الطيب   #1  400

بن حممد، d 1106$-1056 ه�.
 d$ ،احل�ص��ني، حمم��د العربي ب��ن الطيب a$  #1  400

1106-1056 ه�.

 d$ ،الفا�ص��ي، العربي ب��ن الطيب القادري a$  #1  400

1106-1056 ه�.

$a الق��ادري، العرب��ي ب��ن الطيب ب��ن حممد،   #1  400

d 1106$-1056 ه�.
$a الفا�ص��ي، اأب��و حام��د العرب��ي ب��ن الطي��ب   #1  400

القادري، d 1106$-1056 ه�.
الطي��ب  ب��ن  العرب��ي  اأبوحام��د  الفا�ص��ي،   a$  #1  400

القادري، d 1106$-1056 ه�.
$a الفا�ص��ي، اأب��ي حام��د العرب��ي ب��ن الطي��ب   #1  400

القادري، d 1106$-1056 ه�.
$a احل�ص��ني، اأب��و عبد اهلل حمم��د العربي بن   #1  400

الطيب، d 1106$-1056 ه�.
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$a احل�ص��ني، اأبوعب��داهلل حمم��د العرب��ي بن   #1  400

الطيب، d 1106$-1056ه�.
$a احل�ص��ني، اأبي عب��د اهلل حممد العربي بن   #1  400

الطيب، d 1106$-1056 ه�.
احل�ص��ني  الق��ادري  الطي��ب  ب��ن  العرب��ي   a$  #0  400

الفا�صي، d 1106$-1056 ه�.
حمم��د  ب��ن  الطي��ب  ب��ن  العرب��ي  حمم��د   a$  #0  400

احل�صني القادري، d 1106$-1056ه�.
$a العرب��ي ب��ن الطي��ب ب��ن حمم��د احل�ص��ني   #0  400

القادري، d 1106$-1056 ه�.
$a اأب��و حام��د العرب��ي ب��ن الطي��ب الق��ادري   #0  400

احل�صني الفا�صي، d 1106$-1056 ه�.
الق��ادري  الطي��ب  ب��ن  العرب��ي  اأبوحام��د   a$  #0  400

احل�صني الفا�صي، d 1106$-1056 ه�.
$a اأب��ي حام��د العرب��ي ب��ن الطي��ب الق��ادري   #0  400

احل�صني الفا�صي، d 1106$-1056 ه�.
$a اأب��و عبد اهلل حمم��د العربي بن الطيب بن   #0  400

حممد احل�صني القادري، d 1106$-1056 ه�.
$a اأبوعب��داهلل حمم��د العربي ب��ن الطيب بن   #0  400

حممد احل�صني القادري، d 1106$-1056 ه�.
$a اأب��ي عبد اهلل حممد العربي بن الطيب بن   #0  400

حممد احل�صني القادري، d 1106$-1056 ه�.
 d$ ،حمم��د العرب��ي ب��ن الطيب احل�ص��ني a$  #0  400

1106-1056 ه�.

$a الأعالم، مج. 4، 2005.  ##  670

$a معجم املوؤلفن، مج. 10.  ##  670

$a معجم املوؤلفن، مج. 6.  ##  670

�صفح��ات  عل��ى  ع��ادة  يالح��ظ  اخلام�ص��ة:  التلميح��ة 
العن��وان وج��ود بع���س اأ�ص��ماء موؤلف��ي الكت��ب الأجنبي��ة 
م�ص��تملة عل��ى �ص��رطة تف�صل بن ا�ص��من، يج��ب التاأكيد 
عل��ى اأنهما ا�ص��م عائلة مركب من اأ�ص��ماء العائالت ذات 
الو�صالت، ففي هذه احلالة ل يجب حذف ال�ص��رطة عند 
�صياغة ال�ص��م، كذلك يكون املدخل بال�صم مركبًا ولي�س 

اجلزء الثاين منه(1)
100 1_|aChaput-Rolland, Solange
400 1_|a Rolland, Solange Chaput

م�صطلح��ات  م��ن   4 هن��اك  ال�صاد�ص��ة:  التلميح��ة 
يعترها البع�س دائما اأحد اأجزاء ا�ص��م ال�ص��خ�س وهي: 
»اإي��رل، ب��ارون، فيكون��ت، ماركي��ز« وهي ميك��ن اأن تكون 

كذلك، مثال:
100 1_ |aMarquis, Robert,|d1953-

اإل اأنه يجب الو�صع يف العتبار اأن هذه الأ�صماء الأربعة 
متثل اأي�صا م�صطلحات نبالة(2) مثال:

100 2_ |aTrédicini de Saint-Séverin,|cmarquis.

التلميح��ة ال�ص��ابعة: عند تعدد األقاب النبالة لل�ص��خ�س 
عل��ى �صفح��ات عناوي��ن بع���س الكت��ب اأو اختفائه��ا م��رة 
اأخرى اأو تغريها.. هذا لي�س �صببا لإن�صاء اأكر من مدخل 
ا�ص��تنادي مع كل لق��ب: ف�صاحب لقب النبال��ة قد يتنازل 
عن��ه اأو ينال اآخر جديدًا كذلك هناك نبالء ي�ص��تخدمون 

(1)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.5 ه� اأ«
(2)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.6 اأ 1«
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عبارات اخلطاب لورد اأو ليدي بدل من األقابهم(1)
وكما ت�صري القاعدة(2) اإىل اختيار اللقب الأحدث اإل اإذا 
كان هناك �صبب يدعو لالعتقاد باأن لقبا اأقدم هو اللقب 

امل�صتمر ويعرف به ال�صخ�س على نحو اأف�صل
مثال ل�صخ�س كان يحمل لقب الفيكونت ولكنه نال لقبًا 

اأحدث وهو البارون:
100 1_|aHailsham of St. Marylebone, Quintin 

Hogg,|cBaron,|d1907-2001

400 1_|aHailsham, Quintin 
Hogg,|cViscount,|d1907-2001

اخلا�ص��ة  املداخ��ل  معاجل��ة  عن��د  الثامن��ة:  التلميح��ة 
القدي���س  كلم��ة  و�ص��ع  تن���س  ل  امل�ص��يحين،  بالقدي�ص��ن 

Saint«« على احلقل الفرعي C مثال:

100 0_|aAgobard,|cSaint,|d769-840

- اإل اإذا كان هذا القدي�س اإمراطورًا اأو ملكًا اأو بابا (3) 
فال ت�صاف وتو�صع بالإحالت

مثال 1:
100 0_|aCanute|bIV,|cKing of Denmark,|dca. 

1043-1086
400 0_|aCanute,|cSaint,|dca. 1043-1086
400 0_|aCanute,|cSaint, King of Denmark,|dca. 

1043-1086

مثال 2:
100 0_|aGregory|bI,|cPope,|dca. 540-604

400 0_|aGregory|bI,|cSaint, Pope,|dca. 540-604

التلميح��ة التا�ص��عة: هن��اك ف��رق بن مدخل ال�ص��خ�س 
وروح��ه، ف��ال ي�ص��تخدم مدخ��ل ال�ص��خ�س يف حال��ة ك��ون 

العمل ناجت عن ات�صال مع روحه بن هالليتن (4)
مثال مدخل ال�صخ�س:

100 0_|aBlack Foot,|cChief,|dd. 1877

بل يعد لها مدخل خا�س، ويكون باإ�صافة كلمة روح على 
احلقل الفرعيC اآخر املدخل

100 0_|aBlack Foot,|cChief,|dd. 1877|c«Spirit»

م��ع مالحظ��ة اأنه يف مدخل روح ال�ص��خ�س يكرر احلقل 
الفرعي C يف حالة وجود لقب م�صاحب لل�صخ�س فيو�صع 

(1)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.6 ب 3«
(2)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية، القاعدة »22.2 ج�«

(3)  Authority Control for Personal Names in 
Religion: Tutorial \ by Judy Knop ._ Available at:
http://www.docstoc.com/docs/94848802/
Authority-Control-for-Personal-Names-in-Religion 
date: 10/8/2012

(4)  قواعد الفهر�صة الأجنلو-اأمريكية._ ط. 2، مراجعة 2002 
حتديث 2005._ القاهرة: الدار امل�صرية اللبنانية، 2006._مج. 

2، القاعدة »22.14 اأ«

اأحدهم��ا قب��ل احلقل الفرعي d وي�ص��جل في��ه هذا للقب، 
ويو�ص��ع الث��اين بعد احلقل الفرعي d لي�ص��تمل على لفظة 

روح بن هالليتن، كما باملثال ال�صابق.
التلميحة العا�ص��رة: هن��اك خلط عند ا�ص��تخدام تاريخ 
املي��الد مبف��رده يف املدخل، هل ي�ص��تخدم بعده ال�ص��رطة 

»b.« .اأم ن�صتخدم قبله الخت�صار و »-«
للدلل��ة عل��ى اإن��ه تاري��خ مي��الد هن��اك ف��ارق يف حال��ة 
ا�ص��تخدامنا الخت�صار و. ».b« فهذا يعني اأننا على يقن 
من وفاة ال�صخ�س �صاحب املدخل ولكن تاريخ وفاته غري 

معروف مثال:
100 1_|aAnderson, Peggy,|db. 1920

اأم��ا يف حال��ة ا�ص��تخدام ال�ص��رطة تالي��ة لتاري��خ امليالد 
فهذا يعني اأن ال�صخ�س حي اأو اأنه لي�س من املوؤكد وفاته، 

مثال:
100 1_|aBallester, Juan B.,|d1920-

التلميحة احلادية ع�ص��رة: عند تطبيق ا�ص��تخدام التاج 
371 »العناوي��ن« بالعدي��د م��ن املكتب��ات لوح��ظ اأن��ه عند 

تواجد اأكر من بريد اإلكروين لل�ص��خ�س �صاحب املدخل 
يتم ت�ص��جيل كل منهما عل��ى احلقل الفرعي m ولكن بتاج 

371 منف�صل

مثال:
x 371 ## m$ only_eagle@hotmail.com

x 371 ## m$ casper.of.vega@gmail.com

 m ولك��ن التطبي��ق ال�صحيح ه��و تكرار احلق��ل الفرعي
على نف�س التاج (5)371

√ 371 ## m$ only_eagle@
hotmail.com m$ casper.of.vega@

gmail.com

التلميح��ة الثانية ع�ص��رة: الت��اج »374 املهنة« عند تعدد 
الوظائف لل�ص��خ�س �صاحب املدخل يكرر احلقل الفرعي 
a ل��كل وظيف��ة بالتاج 374 فقط دون اإن�ص��اء حقل 374 اآخر 

لكل وظيفة وذلك اإذا كانت تلك الوظائف بنف�س الفرة
374 ## a$ اأخ�صائي مكتبات a$ مفهر�س 

ولكن اإذا كانت هذه الوظائف على فرات خمتلفة فيعد 
لكل وظيفة تاج 374 منفرد (6) مثال:

374##a$ اأخ�صائي مكتباتt$2003
374##a$ مفهر�سs$2005

- كذل��ك ميكننا اإ�صافة احلقلن الفرعين »$s« تاريخ 
بداية العمل بالوظيفة و»$t« تاريخ نهاية العمل بالوظيفة

- كذلك يجب التاأكيد على اأن التاج ل ينتهي بنقطة.
(5)  http://www.loc.gov/marc/authority/ad371.html
(6)  http://www.loc.gov/marc/authority/ad374.html
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آفاق استخدام

المنهج السيميائي 
في دراســات تنظيم المعلومات
رؤية استكشافية

اإعداد د. جمال الدين حممد الفرماوي

تمهيد:

تعتم��د ه��ذه املقال��ة على جمموعة من الق��راءات يف جمال علم ال�ص��يمياء وتطبيقاته وا�ص��تخدامه يف جمالت العلوم 
الإن�صانية والجتماعية على وجه العموم. وقد لحظت طوال فرة �صياحتي الفكرية يف ربوع هذا العلم القدمي اجلديد 
كما ي�صمونه، ارتياد كثري من اأ�صاتذة وعلماء العلومات للمنهج ال�صيميائي وا�صتخدامه يف درا�صة بع�س ق�صايا التحليل 
املو�صوعي والتك�ص��يف وغريها من ق�صايا متثيل املعرفة وا�ص��رجاع املعلومات. ولقد ق�صدت من هذه املقالة الق�صرية 
لفت اأنظار امل�صتغلن يف جمال تخ�ص�س املكتبات ودرا�صات املعلومات من اأ�صاتذة وباحثن واخت�صا�صين، اإىل اأهمية 
هذا العلم القدمي احلديث واإىل منهجه ال�ص��ائع ال�ص��تخدام يف املجالت كافة ويف العلوم الإن�ص��انية والجتماعية على 
ين اإىل هذا املجال منذ  نح��و خا���س، لإج��راء مقارباتهم العلمي��ة النظرية منها والأمريقي��ة. وما لفت نظري بل و�ص��دَّ
ب�ص��ع �ص��نوات ه��و َتموُقعي داخل اأروق��ة النتاج الفكري يف تخ�ص���س املكتبات واملعلومات املتن��وع بحكم طبيعة عملي 
باملكتب��ة. واأود اأن اأوؤك��د األ ف�ص��ل يل يف ه��ذه املقال��ة. والف�ص��ل احلقيق��ي يرجع اإىل تل��ك النخبة املتميزة م��ن العلماء 
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الجتماعي��ة  الفكري��ة  احلي��اة  اأث��روا  الذي��ن  واألأ�ص��اتذة 
الإن�ص��انية من خالل املقاربات ال�صيميائية طوال ما يزيد 
عل��ى ع�ص��رة عق��ود �ص��واء كان��وا من ب��الد الغ��رب اأم من 
بالد ال�ص��رق العربي. واإنني لآمل اأن تبادر كليات واأق�صام 
العربي��ة  املعلوم��ات  وعل��م  املكتب��ات  ومدار���س  ومعاه��د 
باإن�صاء مقررات جديدة اأو اإثراء مقررات موجودة ملناهج 
البح��ث العلم��ي يف جمال عل��م املكتب��ات واملعلومات حتى 
ننه���س بهذا التخ�ص�س العلم��ي يف بالدنا. واهلل الهادي 

اإىل �صواء ال�صبيل
نبذة تاريخية

مل يكن علم ال�ص��يمياء وليد الع�صر احلديث كما يزعم 
بع�صه��م، ب��ل هو قدمي الن�ص��اأة؛ فق��د اهت��م القدامى من 
ع��رب وعجم به��ذا اجلانب من علوم اللغ��ة منذ اأكر من 
األفي �ص��نة. فلقد اأفرد الفيل�ص��وف اأفالطون هذا املو�صوع 
يف كتاب��ه »Cartyle«، واأك��د اأن لالأ�ص��ياء جوهرًا ثابتًا، واأن 
الكلم��ة اأداة للتو�صيل، وبذل��ك يكون بن الكلمة ومعناها، 
ت��الوؤم   )Signifié( واملدل��ول  )Signifiant( ال��دال ب��ن  اأي 
طبيع��ي، فله��ذا كان اللف��ظ يع��ر ع��ن حقيق��ة ال�ص��يء. 
وق��د اأ�ص��ار اأفالط��ون اإىل م��ا متتاز ب��ه الأ�ص��وات اللغوية 
م��ن خوا���س تعبريي��ة، اأي العالق��ة الطبيعي��ة ب��ن الدال 
واملدلول. ولذلك كانت الأ�صوات اأدوات تعبري عن ظواهر 
عدي��دة، تلتق��ي فيه��ا لغ��ات الب�ص��ر باعتباره��ا ظاه��رة 

اإن�صانية.)دقة, 2003, �س. 1(
وق��د رب��ط علماء العرب قدميًا بن ه��ذه املعطيات وبن 
م��ا اأ�ص��موه بعل��م اأ�ص��رار احل��روف، اأي: عل��م ال�ص��يمياء. 
وق��د تع��ددت يف ذلك درا�ص��ات احلامتي، والب��وين، وابن 
خلدون، وابن �ص��ينا، والفاراب��ي، والغزايل، واجلرجاين، 
والقرطاجني، وغريهم. ولهذا ميكن القول: اإن درا�ص��ات 
النظ��ام الإ�ص��اري يف ال��راث العرب��ي هي درا�ص��ة قدمية 
قدم الدر�س اللغوي، اإل اأن الأفكار والتاأمالت ال�صيميائية 
الت��ي و�صلت ظلت يف اإطار التجربة الذاتية، ومل تتج�ص��د 
يف اإطار التجربة العلمية املو�صوعية. ومن ثم فاملنطلقات 
الإج��راءات  تنق�صه��ا  العربي��ة  للدرا�ص��ة  ال�ص��يميائية 

التطبيقية املو�صعة. )املرجع نف�صه(
اأم��ا الدرا�ص��ات ال�ص��يميائية احلديث��ة فق��د ت�ص��عبت يف 
جم��الت عدي��دة وح�صارات خمتلفة، بحي��ث مل تبق حكرًا 
عل��ى اأم��ة دون اأم��ة، وثقاف��ة دون اأخ��رى. واأخ��ذ العلم��اء 
يفح�ص��ون ن�صو�س احل�صارات القدمية بحثًا عن تاأمالت 
وخواط��ر �ص��يميائية لعله��م يع��رون عل��ى بداي��ات معمق��ة 
وجادة لهذا العلم. فالرغبة الكامنة يف ال�صيمياء والتي ما 
ت��زال توجه م�ص��رية البحث فيه��ا هي الرغب��ة يف الإحاطة 
ال�ص��املة، ول��و اأن الإحاطة تبدو �صعب��ة التحقيق، اإل اأنه ل 

ة، 2000,  ب��د من اإجهاد العقول لتحقي��ق ذلك الطموح )دقَّ
�س. 1(

وعندم��ا يح��اول الباح��ث يف م�صطل��ح )ال�ص��يمياء( اأن 
ي��وؤّرخ باإيجاز له��ذا العلم يلتقي يف فرة مبكرة من حركة 
التاأليف يف امل�صطلحات العلمية بالعامل امل�صهور جابر بن 
حي��ان )ت 200ه��� 815 م( وهو عل��ى الرغم مّما اأثري حول 
�صريته وموؤلفاته من جدال كانت ثقته بنف�صه وبعلمه اأكر 
من اأن ي�ص��عفه على حتقيقها التطوُر العلمي الذي بلغه يف 
ع�ص��ره، فقد بل��غ جابر مرحلًة متقدمة يف علم الكيمياء، 
وكان خيال��ه العلم��ي الطم��وح ُيف�ص��ي ب��ه اإىل اأن ينق��ل 
املع��ادن الت��ي يعاجله��ا م��ن حال��ٍة اإىل حالة، وتط��ّلع اإىل 
ل املعادن اخل�صي�ص��ة اإىل معادن ثمينة، وكان هذا  اأن يحوِّ
حلم الب�ص��رية منذ قدمي الزمان، ولكن َمْخَبَره املتوا�صع 

نه من ذلك، )الربداوي،2003، �س.1( باأجهزته مل ميكِّ
لمحات تعريفية: لغوية

السيمياء لغًة

ال�ص��يمياء: العالم��ة، م�ص��تقة م��ن الفع��ل »�ص��ام« الذي 
ه��و مقل��وب »َو���َسَم«، وزنه��ا ِ»ِعْفىل، وه��ي يف ال�ص��ورة 
»ِفْعَلى«، ي��دل عل��ى ذل��ك قولهم: ���ِسَمٌة، ف��اإن اأ�صلها: 
بامل��د،  و�ص��يماء  بالق�ص��ر،  ���ِسمَيى  ويقول��ون:  ِو���ْسَمٌة، 
َم اإذا َجَعَل  و�ص��يمياء بزي��ادة الي��اء وباملد، ويقول��ون: ���َسوَّ
�ص��مة، وكاأنهم اإمنا قلبوا حروف الكلم��ة لق�صد التو�ّسل 
اإىل التخفي��ف له��ذه الأوزان، لأن قل��ب ع��ن الكلمة متاأٍت 
خ��الف قل��ب فائها، ومل ُي�ص��مع من كالمه��م فعل جمرد 
م��ن »���َسَوَم« املقل��وب، واإمن��ا ���ُسمع من��ه فع��ل م�صاعف 
َم فر���َسُه، اأي: جعل عليه ال�ص��يمة، وقيل:  يف قولهم: ���َسوَّ
اخلي��ل امل�ص��ومة ه��ي الت��ي عليه��ا ال�صيماوال�ص��ومُة، وهي 
يف  الك��رمي  الق��راآن  يف  املعن��ى  ه��ذا  ورد  وق��د  العالم��ُة. 
ع��دة موا�ص��ع، منه��ا قول��ه تعاىل:(تعرفه��م ب�ص��يماهم ل 
ي�ص��األون النا���َس اإحلافًا(. البقرة)273(. وقوله:(وبينهما 
حج��اٌب وعل��ى الأعراف رج��اٌل يعرفون كال ب�ص��يماهم(، 
الأع��راف)46(. وقوله:(ون��ادى اأ�صح��اب الأعراف رجاًل 
يعرفونهم ب�ص��يماهم(، الأعراف )48(، وقوله:(�صيماهم 
يف وجوهه��م م��ن اأث��ر ال�ص��جود(، الفت��ح)29(. وقول��ه:(

يعرف املجرمون ب�ص��يماهم فيوؤخذ بالنوا�صي والأقدام(، 
الرحمن)41(

�ص��ُح مم��ا اأوردن��ا اأن كلم��ة �ص��يمياء م�ص��تقة، وه��ي  يتَّ
مبعن��ى العالمة اأو الآية، اأي بالفرن�ص��ية )Signe( والأوىل 
غ��ريه  دون  )�ص��يمياء(  امل�صطل��ح  ه��ذا  ا�ص��تخدام  لن��ا 
لأن��ه م�صطل��ح �ص��ارب يف الأ�ص��ل العرب��ي. ويع��ر عن��ه 
بالفرن�ص��ية   »Sémiologie« هم��ا:  مب�صطلح��ن،  حالي��ًا 
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و«Sémiotics« بالإنكليزي��ة. وهذان امل�صطلحان م�ص��تقان 
م��ن اللفظ��ة الإغريقي��ة ل��� »Sémeioun« مبعن��ى الإ�ص��ارة 
اأو العالمة.)دق��ة، 2003،���س. 1-2( وج��اءت منه��ا كلمة 
»�صيميوتيكو�س semeiotikos التي تعني »درا�صة العالمات 
 Oxford Eng. Dic.( .اأو الرموز وا�ص��تخدامها اأو تف�ص��ريها
 Encyclopaedia( وتعرفها املو�ص��وعة الريطاني��ة )Online

Brit.Online( باأنها »درا�ص��ة العالمات semiotics و�ص��لوك 

ا�صتخدامها.
اأما ال�صيمياء عند اأبرز علماء الغرب من مثل دو �صو�صري 
»�ص��يميولوجيك  »�ص��يمانتيك  ف��وردت  وغ��ريو،  وبريي���س 
»باملعن��ى العربي »العالمة« والعالمة الجتماعية » وعلى 
ذل��ك ميك��ن اأن نخل�س للقول ب��اأن م�صطلح ال�ص��يميائية 
عرف��ه الع��رب مبعنى العالمة يف موروثه��م قبل اأن يعرفه 
ا اإن كانوا طوروه  نق��اد الغرب منذ ق��رن ونيف م�ص��ى، اأمَّ
وبلغوا به �ص��اأوا بعيدا فذاك �صاأنهم، وما على م�صطلحنا 
العرب��ي« ال�ص��يميائية« م��ن عيب ي�ص��ينه، ول ل��وم يدينه. 

)الب�صري,]؟2000[(
اأم��ا مارتيني��ه فيعرفها قائال: »ال�ص��يميولوجيا: درا�ص��ة 
هن��ا  ونلح��ظ  والأنظمةالتوا�صلي��ة«  ال�ص��لوكيات  جمي��ع 
م�صطلح��ن  ا�ص��تعمال  يف  العلم��اء  اخت��الف  بو�ص��وح 
يطلقان على هذاالعلم: ال�ص��يميوطيقا، وال�ص��يميولوجيا. 
وهذا الختالف الراجماتي ل ينفي القرب ال�ص��ديد بن 
امل�صطلح��ن بل وترادفهم��ا ومو�صوعهما درا�ص��ة اأنظمة 
العالم��ات اأيا كان م�صدرها لغويا اأو �ص��ننيا اأو موؤ�ص��ريا، 
فلم تعد هناك اأ�صباب ل�صيادة اأحدهما على الآخر. بينما 
يرى اآخرون اأنه ميكن تخ�صي�س م�صطلح ال�صيميولوجيا 
باجلان��ب  ال�ص��يميوتيقا  وم�صطل��ح  النظ��ري  بالت�ص��ور 
الإجرائ��ي التحليل��ي فتكون بذل��ك ال�ص��يميولوجيا نظرية 
عامة وال�صيميوتيقا منهج حتليلي نقدي )الب�صري، 2000(

علم السيمياء بين التراث والحداثة

اأطل��ق علم��اء اللغوي��ات الع��رب عل��ى ه��ذا العل��م ا�ص��م 
)ال�ص��يميوطيقا( وترجم��وه ت��ارة با�ص��م )عل��م الرم��وز( 
وتارة با�ص��م )علم الدللة(، ونقلوا عن ت�ص��ارلز موري���س 
اأن علم ال�ص��يمياء يهتم مبعاين الإ�ص��ارات قبل ا�صتعمالها 
يف قوٍل اأو منطوق معن، ويوؤدي علم الدللة عند موري���س 

اإىل درا�صة ما �صماه دي �صو�صري: الرابطات،
اأم��ا الع��رب، خا�ص��ة اأه��ل املغ��رب العرب��ي فق��د دع��وا 
تعري��ف  يف  منه��م  حماول��ة  ترجمته��ا )بال�ص��يمياء(  اإىل 
امل�صطل��ح، وال�ص��يمياء مف��ردة حقيقي��ة بالعتب��ار، لأنها 
كمف��ردة عرب��ّية كم��ا يق��ول الدكت��ور معج��ب الزه��راين 
)ترتب��ط بحق��ٍل دليل لغ��وي ثق��ايف، يح�ص��ر معه��ا في��ه 
والو�ص��م،  والو�ص��ام،  والت�ص��مية،  َمة،  ال���سِّ مث��ل:  كلم��ات 

وامل��د(  )بالق�ص��ر  وال�ص��يمياء  مياء  وال���سِّ وامِلي�ص��م، 
يف  الت�ص��مية  كان��ت  ًا  اأيَّ ال�ص��يمياء  وتنتم��ي  والعالم��ة(. 
اأ�صوله��ا ومنهجيته��ا اإىل البنيوي��ة، اإذ البنيوي��ة نف�ص��ها 
منه��ج منتظ��م لدرا�ص��ة الأنظم��ة الإ�ص��ارية املختلف��ة يف 

الثقافة العامة«.)الربداوي, 2004, �س. 2(
السيمياء اصطالحًا:

اإن م�صطلح »�صيمياء« يعني يف اأب�صط تعريفاته واأكرها 
ا�صتخدامًا نظام ال�صمة اأو ال�صبكة من العالقات النظمية 
املت�صل�ص��لة وفق قواع��د لغوية متفق عليه��ا يف بيئة معينة. 
اإن ال�ص��يمياء ه��ي »عبارة ع��ن لعبة التفكي��ك والركيب، 
وحتديد البنيات العميقة الثاوية وراء البينات ال�ص��طحية 
اآخ��ر  باأ�ص��لوب  وه��ي  ودللي��ًا«،  فونولوجي��ًا  املتمظه��رة 
»درا�ص��ة �ص��كالنية للم�صم��ون، متر عر ال�ص��كل مل�ص��اءلة 
ال��دوال م��ن اأجل حتقيق معرف��ة دقيق��ة باملعنى«.وهناك 
�ص��به اتفاق بن العلماء يعطي مكانة م�صتقلة للغة، ي�صمح 
بتعري��ف ال�ص��يمياء عل��ى اأنها درا�ص��ة الأمناط والأن�ص��اق 
العالماتية غري اللغوية. اإل اأن العالمة يف اأ�صلها قد تكون 
ل�ص��انية )لفظية(، وغري ل�صانية )غري لفظية(. فال�صيماء 
»هي علم الإ�ص��ارة الدالة مهما كان نوعها واأ�صلها. وهذا 
يعني اأن النظام الكوين بكل ما فيه من اإ�صارات ورموز هو 
نظام ذو دللة. وهكذا فاإن ال�صيميولوجيا هي العلم الذي 
يدر���س بنية الإ�ص��ارات وعالئقها يف هذا الكون، ويدر���س 
بالت��ايل توزعها ووظائفها الداخلي��ة واخلارجية« ).دقة, 

2003, �س.2(

اإن ال�ص��يمياء اأو ال�ص��يميولوجيا كما عّرفها فرديناند دو 
�صو�صري هي عبارة عن علم يدر�س الإ�صارات اأو العالمات 
داخ��ل احلي��اة الجتماعي��ة. والن�س الذي يتل��ى دومًا هو 
»اللغ��ة نظ��ام عالم��ات، يع��ر ع��ن اأف��كار، ول��ذا ميك��ن 
مقارنته��ا بالكتاب��ة، باأبجدي��ة ال�ص��م اإليك��م، وباأ�ص��كال 
اللياق��ة، وبالإ�ص��ارات الع�ص��كرية، وبالطقو���س الرمزي��ة، 
اإل��خ.. على اأن اللغة هي اأه��م هذه النظم على الإطالق«.
اإن �صو�صري ي�صع العالمات داخل اأح�صان املجتمع، ويجعل 
عل��م اللغة فرعًا من ال�ص��يمياء خالفًا لغ��ريه من العلماء، 
وهك��ذا ف��اإن علم ال�ص��يمياء هو ذل��ك العلم الذي يدر���س 
حياة الإ�ص��ارات يف قلب املجتمع، ويهتم باإنتاج الإ�ص��ارات 
اأو العالمات وا�صتعمالها، بحيث ترز الأنظمة ال�صيمائية 

من خالل العالقات بن العالمات.)املرجع نف�صه(
بذات��ه  قائم��ًا  علم��ًا  ت�صب��ح  مل  ال�ص��يمياء  اأن  والواق��ع 
اإل بالعم��ل ال��ذي ق��ام ب��ه الفيل�ص��وف الأمريكي ت�ص��ارلز 
)1839-1914م(.   Ch. S Peirce بري���س  �صندر���س 
عل��م  ه��ي  لروؤيت��ه  تبع��ًا  ال�ص��يميولوجيا  اأو  فال�ص��يمياء 
الإ�ص��ارة، وه��و ي�صم جمي��ع العلوم الإن�ص��انية والطبيعية، 
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حي��ث يق��ول: »لي���س با�ص��تطاعتي اأن اأدر���س اأي �ص��يء يف 
ه��ذا الك��ون كالريا�صي��ات، والأخ��الق.. وعل��م النف���س، 
وعل��م ال�صوتي��ات، وعل��م القت�ص��اد.. اإل عل��ى اأنه نظام 
�ص��يميولوجي«.اإن نظام بري���س ال�ص��يميائي هو عبارة عن 
مثل��ث، ت�ص��كل العالم��ة في��ه ال�صل��ع الأول، وه��و ال��ذي له 
د  �صلة حقيقية باملو�صوع الذي ي�ص��كل ال�صلع الثاين املحدِّ
للمعن��ى. وه��ذا ال�صل��ع الثال��ث -اأي املعن��ي- ه��و اإ�ص��ارة 
كذل��ك تعود عل��ى مو�صوعها ال��ذي اأنتج املعن��ى. )املرجع 

نف�صه(
فالعالم��ة عن��ده متع��ددة الأوج��ه على خ��الف العالمة 
دال  وجه��ن:  ذات  فاإنه��ا  �صو�ص��ري،  دو  عن��د  )الدلي��ل( 
)Signifiant( ومدل��ول )Signifié(. وتبعًا لروؤية بري���س فاإن 
كل العالم��ات ت��درك م��ن خ��الل تل��ك امل�ص��تويات الثالثة 
ف��اإن  وله��ذا  -املو�صوع-املعن��ى(.  املاث��ول  اأو  )الإ�ص��ارة 
املدل��ول ه��و معنى الإ�ص��ارة، اأي اأنه ميث��ل العالقة الأفقية 
ب��ن اإ�ص��ارة واأخ��رى. وه��ذا ه��و ال��ذي يجعل م��ن املدلول 
اإ�ص��ارة اأي�ص��ًا حتت��اج اإىل مدل��ول اآخ��ر يف�ص��ر غمو�صه��ا 

ويزيح اإبهامها. )املرجع نف�صه(
وم��ن املالحظ اأن بري���س يرك��ز على الوظيف��ة املنطقية 
الوظيف��ة  عل��ى  �صو�ص��ري  دو  يرك��ز  بينم��ا  لالإ�ص��ارة، 
متين��ة. عالق��ة  عل��ى  املظهري��ن  ولك��ن  الجتماعي��ة، 
وامل�صطلح��ان �ص��يميولوجيا )sémiologie( و�ص��يميوطيقا 
يغطيان اليوم نظامًا واحدًا متكاماًل. والفرق الوحيد بن 
هاتن اللفظتن اأن �ص��يميولوجيا مف�صل��ة عند الأوروبين 
تقدي��رًا ل�صياغ��ة �صو�ص��ري له��ذه اللفظ��ة، بينما يب��دو اأن 
الناطق��ن بالإجنليزي��ة مييل��ون اإىل تف�صي��ل �ص��يميوتيقا 
احرامًا للعامل الأمريكي بري�س. )دقة, 2003, �س. 3-2(

جتم��ع ع��دة كتاب��ات ومعاج��م لغوي��ة و�ص��يميائية عل��ى 
اأن ال�ص��يميائيات ه��ي ذل��ك العلم ال��ذي ُيْعَنى بدرا�ص��ة 
العالم��ات. ويب��دو اأن اأوف��ى تعري��ف يف ه��ذه التعريف��ات 
واأجوده��ا، ه��و اأن ال�ص��يميولوجيا ه��ي العل��م الع��ام الذي 
يدر���س كل اأن�ص��اق العالم��ات )اأو الرم��وز( الت��ي بف�صلها 
يتحقق التوا�صل بن النا�س«. وانطالقا من هذا التعريف، 

ميكن اأن ن�صتخل�س اأمورًا ثالثة كالتايل:
* اإن ال�ص��يميولوجيا عل��م م��ن العل��وم، يخ�صع ل�صوابط 
العل��وم  اإىل  بالن�ص��بة  ال�ص��اأن  ه��و  كم��ا  معين��ة  ونوامي���َس 
الأخ��رى. وه��ذا م��ا تن���س علي��ه الكث��ري م��ن التعاري��ف. 
ولكن ثمة تعريفات واآراء اأخرى تنظر اإىل ال�ص��يميولوجيا 
باعتباره��ا منهج��ا م��ن املناه��ج، اأو و�ص��يلة م��ن و�ص��ائل 
البح��ث. وجن��د ه��ذا اخللط ب��ارزا عند بع�س الدار�ص��ن 
العرب الذين يعّرفون ال�ص��يميولوجيا باأنها علم اأو درا�ص��ة 
)اأي منه��ج( يف الآن نف�ص��ه. اإذًا، فنحن اأم��ام ثالثة اآراء؛ 
راأي يعت��ر ال�ص��يميائيات علم��ا، وث��ان يجعله��ا منهاج��ا، 

وثالث يتخذها نظرية عامة.
يتعامل��ون  املعا�صري��ن  الع��رب  الدار�ص��ن  اأن  ويب��دو 
م��ع ال�ص��يميائيات باعتباره��ا منهج��ا ي�ص��اعد عل��ى فه��م 
الن�صو���س والأن�ص��اق العالمي��ة وتاأويله��ا. وهك��ذا، فاإنن��ا 
نقراأ بن احلن والآخر درا�صات واأبحاثا يتو�صل اأ�صحابها 

بال�صيميائيات - ب�صفتها منهجا يف املقاربة والدرا�صة.
* اإن للعالم��ات اأهمي��ة ك��رى، تتجل��ى يف كونه��ا حتقق 
التوا�ص��ل بن النا���س يف املجتمع. »ل يوج��د توا�صل بدون 
ن من دلئل«، ذلك باأن التوا�صل الإن�صاين -يف  ن�ص��ق مكوَّ
جوه��ره- اإمنا هو »تبادل الدلئل )اأو العالمات( بن بني 
الب�ص��ر« كما يقول ال�ص��يميائي الإيطايل رو���ّسي-لندي. 
ونظ��را اإىل اأهمي��ة التوا�ص��ل ه��ذه، فق��د ن�ص��اأ يف جم��ال 
ال�ص��يميائيات اجت��اه يعن��ى بالتوا�ص��ل والإبالغ. و�ص��نقف 

عنده بتف�صيل لحقا. )اأمع�ص�صو، 2000؟[، �س. 3-1(
موضوع السيميائيات

ملفه��وم  املعط��اة  التعاري��ف  ق��راءة  خ��الل  م��ن  يت�ص��ح 
ال�ص��يميائيات اأنه��ا جميعها تت�صمن م�صطل��ح »العالمة« 
العالم��ات  اأن  عل��ى  وا�ص��ح  موؤ�ص��ر  وه��ذا   .)Le signe(
واأن�صاقها هي املو�صوع الرئي�س لل�صيميائيات, ومو�صوعها 
ه��و درا�ص��ة حياة العالم��ات يف كنف املجتم��ع«. ومن هنا 
ن��درك مو�ص��وع ال�ص��يميائيات، اإذ »تهت��م بالعالم��ة م��ن 
حيث كْنُهها وطبيعتها، وت�ص��عى اإىل الك�صف عن القوانن 
املادية والنف�صية التي حتكمها، وتتيح اإمكانية متْف�ُسلها 

داخل الركيب«. ُترى ما العالمة؟ ومااأنواعها؟
من ال�صعوبة مبكان اإعطاء تعريف واحد نهائي للعالمة. 
ومرد ذلك اإىل كونها »مفهوما قاعديا اأو اأ�صا�صا يف جميع 
عل��وم اللغة«، واإىل كونها »ِكيانا وا�ص��عا ج��دًا »من جهة. 
وم��ن جه��ة ثاني��ة، ُتْعزى �صعوبة تعري��ف العالمة تعريفا 
موحدا اإىل »اخللفيات الفكرية التي ُي���ْسَتَند اإليها« يف 
التعريف؛ وهي خلفيات اإب�صتمولوجية ونظرية تختلف من 
ف اإىل اآخ��ر. اإن هذه العتب��ارات التي جتعل �صياغة  مع��رِّ
تعري��ف واح��د للعالم��ة اأم��را ع�ص��ريا، مل متن��ع الباحثن 

والنقاد من الجتهاد يف تعريف العالمة.
اإن العالمة )اأو الدليل( عند �صو�ص��ري كيان �ص��يكولوجي 
جم��رد قواُمه عن�صران متالزم��ان )دال ومدلول(. يقول: 
»العالم��ة الل�ص��انية وحدة نف�ص��ية ذات وجه��ن... وهذان 
العن�ص��ران مرتبط��ان ارتباط��ا وثيق��ا، ويتطل��ب اأحدهما 
الآخ��ر... ونطل��ق عل��ى التاألي��ف ب��ن الت�ص��ور وال�ص��ورة 
ال�ص��معية العالم��ة. ونق��رح الحتف��اظ بكلم��ة »عالم��ة« 
)Signe( لتعي��ن املجم��وع، وتعوي���س الت�ص��ور »باملدل��ول« 
 .»)Signifiant( »وال�ص��ورة ال�ص��معية »بال��دال )Signifié(
وَيق�صد �صو�ص��ري بالدال )اأو ال�صورة ال�صمعية( النطباع 
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النف�ص��ي لل�ص��وت، يف ح��ن يق�ص��د باملدل��ول )اأو 
الت�صور( التمثيل الذهني لل�صيء.

ولعل اأ�صهر التق�صيمات واأجودها ذلك التق�صيم 
ال��ذي قدمه ميتز، حن ق�ص��م ال�ص��يميوطيقا اإىل 
لفظي��ة وغ��ري لفظي��ة وجن��د ال�ص��يء نف���َسه عند 
برنارد تو�ص��ان )Bernard Toussaint( التي ق�صمت 
ال�ص��يميولوجيا اإىل لغوية وغري لغوية... وب�صورة 

اأجلى، فاإن العالمات نوعان، هما:
اأ- العالم��ات اللغوي��ة )اأو اللفظي��ة(: ويق�ص��د 
بها الكالم املنطوق وعالمات الكتابة اأو احلروف 

باأي لغة كانت.
ب- العالم��ات غري اللغوي��ة )اأو غري اللفظية(: 
وه��ي الت��ي تق��وم عل��ى اأن��واع �ص��ننية اأخ��رى غري 
اإىل  نق�ص��مها  اأن  وميك��ن  واحل��روف.  الأ�ص��وات 
عالمات ع�صوية مرتبطة بج�ص��م الإن�ص��ان )مثل: 
والعالم��ات  اجل�ص��د  واأو�ص��اع  اجل�ص��م  ح��ركات 
ال�صمية وال�صمعية والذوقية...(، وعالمات اأَداتية 
حتيل على اأ�ص��ياء خارجة عن الع�صوية الإن�صانية 

)مثل: املالب�س واملو�صيقى واإ�صارات املرور...(.
وع��ادة م��ا ُتْعَطى الأولوية للعالمات الل�ص��انية 
ال��كالم  اأو   )Langage( اللغ��ة  عل��ى  تق��وم  الت��ي 
)Parole(. يق��ول �صو�ص��ري: »فالل�ص��ان )اأي اللغة( 
عب��ارة ع��ن ن�ص��ق م��ن العالم��ات الت��ي تع��ر عن 

الأف��كار. وم��ن هنا، ميك��ن مقارنت��ه بالكتاب��ة وبالأحرف 
الأبجدي��ة عن��د امل�صاب��ن بال�صم��م واخلر���س، وكذل��ك 
مقارنته بالطقو���س الرمزية، وباأ�ص��كال الآداب و�صلوكها، 
وبالإ�ص��ارات املتع��اَرف عليه��ا عن��د اجلنود، وغ��ري ذلك. 
اإل اأن الل�ص��ان ه��و اأه��م ه��ذه الأن�ص��اق جميع��ا«. بحي��ث 
ل الأن�ص��اق ال�ص��يميوطيقية اللغوية / الل�ص��انية على  تف�سَّ
غريه��ا من الأن�ص��اق. وذلك لعتبارات ثالث��ة على الأقل؛ 
اأوله��ا اأن اللغ��ة ه��ي الن�ص��ق ال��دليل ال��ذي حظ��ي بعناية 
ك��رى، اإذ احتفل به الدار�ص��ون احتفال وا�ص��عا، وعاجلوه 
م��ن �ص��تى زواي��اه )اأ�ص��وات، �ص��رف، تركي��ب، دلل��ة(؛ 
مم��ا جعل��ه م�ص��تْوِعبًا -يف دللت��ه- خمت��ِلَف الأغرا���س 
واحلاج��ات الجتماعية لالإن�ص��ان. ويكمن العتبار الثاين 
يف ك��ون امل��ادة الأولي��ة الت��ي تت�ص��كل منه��ا اللغ��ة )وه��ي 
الأ�صوات( عبارة عن اأ�ص��ياء ينتجها ج�صم الإن�صان. فهي 
-اإذًا- داخ��ل اجل�ص��م وخارج��ه. وعليه، فه��ي ذات طابع 
�ص��مويل. ويرتب��ط العتب��ار الثال��ث بال�ص��يطرة والتوجيه 
الإيديولوجي��ن. ذل��ك ب��اأن اللغة -من بن كل الأن�ص��اق- 
نوع��ان؛  العم��ل  اأن  ومب��ا  ال�ص��لطة.  ي��د  يف  متمي��زة  اأداة 
فك��ري وي��دوي، فقد تعار�صت الأن�ص��اق الل�ص��انية مع غري 
الل�ص��انية؛ فمثل��ت الأوىل اجلان��ب الفكري ومثل��ت الثانية 

ى ه��ذا، اأن م��ن ميتل��ك اللغ��ة هو  اجلان��ب الي��دوي. م��وؤدَّ
م��ن ميتل��ك الفكر وح��ق التوجيه وال�ص��يادة، وم��ن ميتلك 
الأن�ص��اق الأخ��رى هو من ل ميتلك غ��ري واجب التنفيذ... 
ومهم��ا كان الأم��ر، فاإنه ميكن اأن نلم���س �صالٍت بن اللغة 
د اأن لكل  وغريها من الأنظمة ال�ص��يميوطيقية. ومن املوؤكَّ
م��ن الن�ص��ق اللفظي والن�ص��ق غري اللفظ��ي اأهميته التي ل 

�صبيل اإىل اإنكارها... )اأمع�ص�صو، ]؟ 2000[، �س. 4-2(
لق��د فتح��ت ال�ص��ميائيات اأم��ام الباحث��ن، يف جم��الت 
متع��ددة، اآفاقا جديدة لتناول املنتوج الإن�ص��اين من زوايا 
نظ��ر جدي��دة. ب��ل ميكن الق��ول اإن ال�ص��ميائيات اأ�ص��همت 
بق��در كب��ري يف جتدي��د الوع��ي النق��دي من خ��الل اإعادة 
النظ��ر يف طريقة التعاطي مع ق�صايا املعنى. ولقد قدمت 
يف ه��ذا املج��ال مقرحات مهمة عملت عل��ى نقل القراءة 
النقدي��ة م��ن و�صع النطب��اع والنفع��ال العر�ص��ي الزائل 
الو�ص��ف املبا�ص��ر  وال��كالم الإن�ص��ائي ال��ذي يق��ف عن��د 
للوقائ��ع الن�صي��ة، اإىل التحليل املوؤ�ص���س معرفيا وجماليا. 
فالن�صو���س، كل الن�صو���س كيفم��ا كانت م��واد تعبريها، 
يج��ب النظ��ر اإليه��ا باعتباره��ا اإج��راَء دللي��ا ل جتميع��ا 
لعالمات متنافرة. وال�صميائيات �صريحة يف هذا املجال، 
فهي ت�ص��لم بوح��دة الظاهرة الدللية؛ كيفم��ا كانت لغتها 

ابن �صينا
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وكيفما كان �صكل جتليها.)بنكراد, 1994, �س. 78-77(
وعل��ى الرغ��م م��ن املكان��ة الت��ي تبواأته��ا ال�ص��يمائيات، 
فاإنه��ا ل تنف��رد مبو�ص��وع خا���س به��ا، فهي تهت��م بكل ما 
ينتم��ي اإىل التجرب��ة الإن�ص��انية العادية �ص��ريطة اأن تكون 
هذه املو�صوعات جزءا من �ص��ريورة دللية. فاملو�صوعات 
املعزول��ة، املوجودة خارج مدار ن�ص��يج ال�ص��يموز، ل ميكن 
اأن ت�ص��كل منطلق��ا لفه��م ال��ذات الإن�ص��انية اأو قول �ص��يء 
عنها. ذلك اأننا ل ميكن اأن نتحدث عن �ص��لوك �ص��ميائي 
فم��ا  املبا�ص��ر،  جتلي��ه  خ��ارج  الفع��ل  اإىل  نظرن��ا  اإذا  اإل 
ي�ص��در عن الإن�ص��ان ل ينظر اإلي��ه يف حرفيته، بل ُيدرك 
باعتب��اره حالة اإن�ص��انية مندرجة �صمن ت�ص��نن ثقايف هو 
ح�صيلة لوجود جمتمع. ووجود املجتمع ذاته رهن بوجود 

فبف�ص��ل  للعالم��ات.  جت��ارة 
العالمات ا�ص��تطاع الإن�ص��ان اأن 
يتخل���س م��ن الإدراك اخل��ام، 
التجرب��ة  م��ن  يتخل���س  واأن 
ربق��ة  م��ن  وينفل��ت  ال�صافي��ة، 

الزمان واملكان.
اإن كل مظاهرالوج��ود اليومي 
مو�صوع��ا  ت�ص��كل  لالإن�ص��ان 
لل�صميائيات. فال�صحك والبكاء 
وطريق��ة  واللبا���س  والف��رح 
واإ�ص��ارات  ال�صي��وف  ا�ص��تقبال 
امل��رور والطقو���س الجتماعي��ة 
والأ�ص��ياء الت��ي نتداوله��ا فيم��ا 
الن�صو���س  وكذل��ك  بينن��ا، 
الأدبي��ة، كله��ا عالمات ن�ص��تند 
اإليه��ا يف التوا�صل مع حميطنا. 
اللغ��ات  ه��ذه  م��ن  لغ��ة  ف��كل 
حتت��اج اإىل تقعي��د، اأي حتت��اج 
القواع��د  ع��ن  الك�ص��ف  اإىل 
الت��ي حتك��م طريقته��ا يف اإنتاج 
ذل��ك،  يف  م�ص��تندة  معانيه��ا، 
ويف الكث��ري م��ن احل��الت، اإىل 
م��ا تقرحه العل��وم الأخرى من 

مفاهيم وروؤى.
يف  الركي��ز  كان  هن��ا  وم��ن 
طبيع��ة  عل��ى  ال�ص��ميائيات 
التدليل اأو الت�صومي )ال�صيميوز( 
ل على املادة التي ت�ص��كل �ص��ندا 
للدلل��ة. ف��كل �ص��يء ميك��ن اأن 
ُيع��زل وُينظ��ر اإلي��ه باعتب��اره 
وميل��ك  بذات��ه  م�ص��تقاًل  كيان��ًا 
وق��ادرا،  اخلا�ص��ة،  �ص��ياقاته 

ا�صتنادا اإىل عنا�صره الذاتية، على اإنتاج معانيه.
وه��ذا اأمر بالغ الو�صوح، فال�ص��ميوز م��ن حيث الطبيعة 
واجلوهر واحدة، اإل اأنها، يف ال�صتغال والتحقق، تختلف 
باخت��الف الوقائع الن�صي��ة. فمكونات كل واقعة تقود اإىل 
حتديد نوعية ال�ص��ميوز ونوعية ا�صتغالها. فلل�صرد قواعده 
ولل�ص��عر قواع��ده، كم��ا اأن للم�ص��رح وال�ص��ينما وال�ص��ورة 
قواع��د اإليه��ا ت�ص��تند م��ن اأج��ل اإنت��اج دللتها.)املرج��ع 

نف�صه، �س. 78(
ورمب��ا ه��ذا ما ي��رر التمييز ب��ن �ص��ميائيات عامة من 
طبيع��ة فل�ص��فية، تكتف��ي بط��رح الت�ص��ورات العام��ة التي 
متكنن��ا م��ن املقارن��ة ب��ن كل الأن�ص��اق املنتج��ة للدلل��ة، 
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وبن �ص��ميائيات خا�صة تهتم بالوقائع املخ�صو�صة. فلكل 
لغة �ص��ميائيات تتكفل ب�صياغ��ة قواعدها اخلا�صة. فهذه 
اللغ��ات حتتك��م اإىل »نحو« يحدد لها منط وجودها ومنط 
ا�ص��تغالها. واملق�ص��ود بالنحو يف جميع ه��ذه احلالت هو 
جمموع��ة م��ن القواع��د اخلا�صة با�ص��تغال كل ن�ص��ق على 
ح��ده، وه��ي قواع��د تت�صم��ن يف اآن واح��د م��ا يع��ود اإىل 
الركي��ب وما يع��ود اإىل الدللة. فال ميك��ن لل�صورة مثال 
اأن تنت��ج دللته��ا بنف���س الطريق��ة التي ينتج بها ال�ص��رد 
دللته. اإن احلقل الذي تنتمي اإليه الوقائع املدرو�صة، هو 
ال��ذي يفر���س �ص��لطته واإرغاماته منتجا بذل��ك مفاهيمه 
واأدواته الإجرائية اخلا�صة. )املرجع نف�صه، �س. 79-78(

- ا�ص��تنادا اإىل هذا، فاإن املو�صوع الرئي�س لل�صميائيات 
هو ال�ص��ريورة املوؤدية اإىل اإنتاج الدللة، اأي ما يطلق عليه 
يف ال�صطالح ال�صميائي ال�صميوز )sémiosis(. وال�صميوز 
يف الت�ص��ور ال��دليل الغربي ه��ي الفعل امل��وؤدي اإىل اإنتاج 
الدللت وتداولها، اأي �ص��ريورة ي�ص��تغل من خاللها �صيء 
م��ا باعتب��اره عالم��ة. وه��ذا الت�ص��ور ال��ذي يحي��ل عل��ى 
لوي���س  ا�صط��الح  يف  ال�ص��ميائية  الوظيف��ة  ال�ص��ميوز )اأو 
هامل�ص��ليف( باعتباره��ا بداي��ة وغاي��ة ل��كل فعل �ص��ميائي 
يج��د اأ�صوله الأوىل يف تعاليم املوؤ�ص�ص��ن الأولن �صو�ص��ري 
وبور���س، فكالهم��ا نظ��ر اإىل الدللة باعتبارها �ص��ريورة 
يف الوج��ود وال�ص��تغال والت��داول. فهي ل ميك��ن اأن تكون 
معط��ى �ص��ابقا اأو لحق��ا للفع��ل الإن�ص��اين، اإنه��ا الفع��ل 
ذات��ه. فكل فع��ل ينتج، حلظ��ة حتققه، �صل�ص��لة من القيم 
الدللي��ة ت�ص��تند، يف وجوده��ا، اإىل الع��رف الجتماع��ي 
وتوا�ص��ع ال�ص��تعمال. ذلك اأن الت�ص��نن الثقايف هو وحده 
الذي ي�ص��مح بفهمها وا�ص��تيعاب اأبعاده��ا املختلفة. وهذا 
الطاب��ع يجد مرره الأ�صا���س يف طبيع��ة الفعل ذاته، فكل 
فع��ل هو �ص��ريورة مركب��ة ول ميكن اأن يك��ون كلية مكتفية 
بذاتها. وعليه فاأن تكون ال�ص��ميوز ن�ص��يجا من العالمات، 
فهذا معناه اأن ما يحدد هويتها لي���س مادة اأ�صلية ولي���س 
عنا�صر معزولة بل مفهوم العالقة ذاته. فالدال باعتباره 
اأداة التع��رف الأوىل ينت��ج مدلول وف��ق عالقة مبنية على 
تراب��ط اعتباط��ي، وهذه العالقة هي م��ا يحدد فعل اإنتاج 
املع��اين وتداول��ه. فالوظيفة الأ�صلي��ة للعالمة هي وظيفة 
اختالفي��ة منبثقة عن عالقة ولي�ص��ت ح�صيل��ة ملادة دالة 

بذاتها.)املرجع نف�صه(
وعلى هذا الأ�صا���س، فاإن املعنى لي�س حمايثا لل�صيء ول 
�صابقا عليه، بل هو ح�صيلة ما ت�صيفه املمار�صة الإن�صانية 
اإىل الوج��ود امل��ادي ال��ذي ميي��ز الأ�ص��ياء. فالعالم��ة كما 
يقول اإيكو تولد كلما ا�ص��تعمل الإن�ص��ان �ص��يئا حمل �ص��يء 
اآخر. والدللة، ا�ص��تنادا اإىل ذلك، هي ح�صيلة العالقات 
املمكن��ة ب��ن ال�ص��يء املمث��ل واأداة التمثي��ل وم��ا ي��رر كل 

الإح��الت املمكن��ة الرابطة بن العنا�صر املكونة لل�ص��لوك 
ال�ص��يمائي. فالعالم��ة عن��د �صو�ص��ري كما هي عند بور���س 
ح�صيل��ة لعالق��ة بن ح��دود تع��ود يف اأ�صله��ا اإىل حماولة 
ا�ص��تيعاب املعطى التجريبي ونقل��ه اإىل عامل املفهمة التي 

ي�صوغ حدودها الل�صان الطبيعي.
وهذا الت�صور لي�س جديدا، فقد ميز كل الذين ا�صتغلوا 
باللغ��ة- �ص��رقا وغربا - بن الروابط التو�ص��طية، بن ما 
تعطي��ه الطبيع��ة )اأو البيولوجيا( وبن الأ�ص��كال الثقافية 
املح��ددة للحياة الإن�ص��انية. فاأر�ص��طو يح��دد عنا�صر كل 
حوار يف ثالثة حدود: كالم واأ�صياء واأفكار. فالأ�صياء هي 
ما تراه حوا�صنا وما تدركه عقولنا، اأما الفكار فهي اأداتنا 
ملعرفة الأ�ص��ياء واأما الكالم فه��و ال�صوات املتمف�صلة يف 
وح��دات، وهي ما يخر عن الأفكار. ول ميكن اأن ت�ص��تغل 
ه��ذه العنا�ص��ر جمتمعة دون اأن يكون هن��اك رابط يجعل 
منها كيان��ا قادرا على اإنتاج دللة تخ�س عالقتنا بالكون 
الذي يحيط بنا؛ اإن هذا الرابط هو ما نطلق عليه �صريورة 
التدليل )ال�ص��ميوز( الت��ي جتعل من هذه العنا�صر عالمة 
مكتفية بذاتها. ذلك اأن الألفاظ دالة على املعاين بتواطوؤ 
ل بالطب��ع. ولي���س بعيدا عن ه��ذا الت�صور ما ن�صادفه يف 
البحث اللغوي العربي، فقد �ص��اع عندهم اأن الأ�ص��ياء لها 
وج��ود يف العي��ان ووج��ود يف الأذه��ان ووجود يف الل�ص��ان. 
ف��الأول دال عل��ى املرج��ع والث��اين ي�ص��ري اإىل املدل��ول اأما 
الثال��ث فهوما نطلق عليه الدال. من هنا، فاإن ال�ص��ريورة 
الدللي��ة ت�ص��تند اإىل عالق��ات جتم��ع ب��ن عن�صرين على 
الأق��ل، فه��ي ك��ون اللف��ظ بحي��ث مت��ى اأطل��ق فه��م معناه 
للعل��م بو�صع��ه اأو ه��ي كون ال�ص��يء بحالة يل��زم من العلم 
به العلم ب�ص��يء اآخر، وال�ص��يء الأول هو الدال والثاين هو 
املدلول وعلى هذا الأ�صا�س فاإن معنى اللفظ اأن يكون اإذا 
ارت�ص��م يف اخليال م�صموع ا�صم، ارت�صم يف النف�س معنى، 
فتع��رف النف���س اأن ه��ذا امل�ص��موع له��ذا املفه��وم، فكلم��ا 
اأورده احل���س عل��ى النف���س التفت��ت اإىل معناه والرت�ص��ام 
ه��و ا�ص��تقاق �صورة م��ن مو�صوع غري حم��دد، ويكون هذا 
ال�ص��تقاق نتيج��ة �ص��ريورة تقلي�صي��ة تق�ص��ي العنا�ص��ر 
احل�ص��وية لتنتج ق�صما، والق�صم لي�س معطى خاما، بل هو 
بناء معقد يقوم به الت�ص��نن وتختزنه الذاكرة، فالعالمة 
الل�ص��انية ل ترب��ط بن ا�ص��م و�ص��يء بل تربط ب��ن �صورة 
�ص��معية وت�صور ذهني )�صو�صري( فاحل�صول على مفهوم 
»�ص��جرة« ي�ص��تدعي التخل���س من كل العنا�ص��ر اخلا�صة 
به��ذه ال�ص��جرة اأو تلك، فالثمار ول��ون الأوراق واحلجم ل 
ت�ص��كل عنا�ص��ر مالئم��ة ل�ص��تخراج مدلول لأنه��ا خا�صة 
ب�صجرة بعينها، يف حن اأن القول باأن ال�صجرة نبات كبري 
ل��ه جذور ممت��دة يف الأر�س واأغ�صان عالية يف ال�ص��ماء، 
اإ�ص��ارة اإىل عنا�صر قادرة على خلق الق�ص��م الذي يحتوي 
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على كل الأ�صجاراملمكنة.
وتو�ص��ح كل ال�ص��ياقات ال�ص��ابقة اأن الألف��اظ دال��ة على 
اإىل  يت�ص��رب  ل  اخلارج��ي  فالع��امل  الأ�ص��ياء،  ل  املع��اين 
الذه��ن اإل باعتب��اره م��ا ي�ص��توجب النق��ل اإىل الل�ص��ان، 
فغياب��ه ع��ن التعري��ف الذي يعط��ى للعالم��ة ل يعني نفيا 
لوج��وده، ولكنه يحول��ه اإىل مفاهيم »حت��ل حمله« بتعبري 

بور�س.)بنكراد, 1994, �س. 81-79(
وعل��ى ه��ذا الأ�صا���س، ل ميكن اأب��دا اأن نت�ص��ور حدودا 
اللغ��ات  عليه��ا  حتي��ل  الت��ي  امل�صام��ن  خ��ارج  للحي��اة 
الجتماعي��ة وعل��ى راأ�ص��ها الل�ص��ان الطبيع��ي. فالكلم��ات 
ن �ص��يئا يف الع��امل اخلارج��ي ولكنه��ا تع��د  مث��ال، ل تع��يِّ
�ص��ندا مل�صامن ثقافية. وهذا ما يحيل على ت�صور خا�س 
للمرج��ع، فم��ا ينتم��ي اإىل الع��امل اخلارج��ي، ل يح�ص��ر 
يف التجرب��ة الإن�ص��انية م��ن خ��الل اأبع��اده امللمو�ص��ة، ب��ل 
ه��و موج��ود م��ن خ��الل اإحالت��ه الثقافي��ة. وهذا م��ا دفع 
الكثريي��ن اإىل اإع��ادة النظ��ر يف مفاهي��م �ص��ادت لف��رة 
طويلة من قبيل »الواقعية« و« ال�صدق« و« النعكا���س« و« 
احلقيق��ة«. فهذه املفاهي��م مل تعد لها قيمة تذكر يف فهم 
الوقائ��ع والك�ص��ف عن خمزونها الدليل.)املرجع نف�ص��ه, 

�س. 82-81(
- األ ميك��ن القول اإذن، ا�ص��تنادا اإىل ه��ذا الت�صور، اإن 

ال�ص��ميائيات ه��ي يف املقام الأول �ص��ريورة 
ال�ص��دميية  احلال��ة  م��ن  الع��امل  لتحوي��ل 
والأحادي��ة وانع��دام ال�ص��كل اإىل م��ا يحدد 
وبعب��ارة  ل��الإدراك؟  املختلف��ة  الأ�ص��كال 
اأخ��رى، األ ميك��ن اأن تك��ون ال�ص��ميائيات، 
يف نهاي��ة التحلي��ل، �ص��كلنة للع��امل؟ اإن كل 
الت�صورات باختالف منطلقاتها تتفق على 
ه��ذا التحدي��د. فال�ص��كلنة، يف الب��دء ويف 
النهاي��ة، هي حتويل املت�ص��ل والالع�صوي 
اإىل  ال�ص��كل  والع��دمي  والالمتمف�ص��ل 
مو�صوع��ات ثقافي��ة ت�ص��تلزم النظ��ر اإليها 
باعتبارها ع�صارة الفعل الإن�ص��اين واآثاره 
فيما يحيط بن��ا. فالتعابري التي ن�صادفها 
مرارا يف اأدبيات ال�صميائيات مثل »اإعطاء 
معنى »اأو »توليد معنى »اأو »اإنتاج الدللت 
ال�ص��ريورة  جوه��ر  اإىل  ت�ص��ري  وتداوله��ا« 
ال�صميائية واأ�ص��كال جتلياتها. وبناء عليه، 
تق��ود اإىل  ف��اإن ال�ص��ريورة الدللي��ة الت��ي 
الك�ص��ف ع��ن املعاين واأمن��اط وجودها من 
خ��الل مواد تعبريية متنوعة هي ما ي�ص��كل 
املو�ص��وع الفعلي واحلقيقي لل�ص��يميائيات. 
فكلم��ة »�ص��جرة« ل ت��دل لأن هن��اك طاقة 
معنوي��ة حد�ص��ية مودع��ة ب�ص��كل قبل��ي يف 
الكلم��ة اأو يف ال�ص��يء ال��ذي حتي��ل علي��ه، اإن ه��ذه الكلمة 
قادرة على اإنتاج معانيها من خالل �صل�ص��لة من العمليات 
الت��ي لتدركها العن املح�صو�ص��ة، وه��ذه العمليات هي ما 
ي�ص��كل كل �ص��ريورة دللية: ف� / ال�صجرة/ هي جمموعة 
م��ن الأ�ص��وات املنظمة وفق بن��اء عريف، وه��ذه الأ�صوات 
خا���س  مفه��وم  اأو  ذهني��ة  �ص��ورة  عل��ى  بدوره��ا  حتي��ل 
بال�ص��جرة، ويعد هذا املفهوم ثالثا �صريورة تقلي�صية تهم 
العنا�صر املحددة لهوية ال�صيء يف العامل اخلارجي. ذلك 
اأن ال�ص��جرة ل ت��دل على كيان خم�صو�س: هذه ال�ص��جرة 
يف ه��ذا امل��كان وهذا الزم��ان بالذات ولي���س غريهما، بل 
تدل على منوذج عام يحتوي كل الن�ص��خ املمكنة، وهذا ما 
يجع��ل م��ن اإمكاني��ة التوا�صل اأم��را واردا. وهو ما اأ�ص��رنا 

اإليه حن حتدثنا عن العالقة بن الن�صخة والنموذج.
اإن انزي��اح الأ�ص��ياء والإمي��اءات ع��ن و�صعه��ا الأ�صل��ي 
)امل��ادي( ومعانقته��ا لع��امل ل ينته��ي من ال��دللت مثال 
عل��ى هذه ال�ص��ريورة وحتديد ل�ص��تغالها. فما ي�صدر عن 
الي��د والراأ���س واحلاج��ب واملنكب��ن والأرجل، وم��ا يقوله 
اجل�ص��د وهو يته��ادى مزهوا مبفاتنه، ليع��ود اإىل »نوعية 
اللحم« الذي ي�ص��كل مادته، بل الأمر مرتبط بالت�صنينات 
الثقافي��ة امل�ص��بقة الت��ي جتع��ل م��ن اجل�ص��د لغ��ة ل تق��ل 
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تعبريية عن وحدات الل�صان الطبيعي. )املرجع نف�صه(
فم��ن جه��ة ل ميكن احلدي��ث عن الدلل��ة اإل من خالل 
عالقة هي ذاتها بوؤرة ل�صريورة ل معطى مكتٍف بذاته، ول 
ميك��ن للدللة، من جهة ثانية اأن تقف عند حدود التعين 
املبا�ص��ر للمراج��ع املادية )ما ي�ص��ري اإىل البعد النفعي يف 
التجربة الإن�ص��انية(. فالتو�ص��ط بن الإن�صان وعامله حالة 
م�ص��لم به��ا، ول ميك��ن لالإن�ص��ان اأن يع��ي ذات��ه وحميط��ه 
خارج الأ�صكال الرمزية التي ت�صوغ جممل حالت اإدراكه 
)وه��ي اأدوات التو�ص��ط بامتياز كما يقول كا�ص��ريير(. اإل 
ن وي�صف اأمر مناٍف  اأن وقوف العالمة عند حدود ما يعيِّ
لطبيع��ة املعنى ومناف لطبيعة احلياة ذاتها. فالرغبة يف 
خلق »حمميات دللية« نهرع اإليها كلما حا�صرتنا احلياة 
باإكراهاته��ا النفعي��ة اأمر طبيعي و�ص��روري �صرورة الفن 
ذات��ه. لذل��ك كان��ت العالم��ة اأي�ص��ا مهدا ل��دللت نطلق 
عليه��ا الإيح��اء اأواملع��اين الثاني��ة. )بنك��راد, 1994, �س. 

)85-81

إشكالية المصطلح

ل ريب يف اأن ق�صية امل�صطلح من الق�صايا ال�صائكة التي 
ُتطرح يف ميدان ال�صيميائيات، اإذ ما زال هذا امل�صطلح 
ي  يع��اين الفو�ص��ى وال�صطراب. ويعد امل�صطلح امُل���َسمِّ
ملفهوم ال�ص��يميائيات واحدا من النموذجات البارزة على 
هذا ال�صطراب. اإذ ُنْليف كثريا من الدار�صن ي�صتعملون 
م�صطلحِي »ال�ص��يميوطيقا« و«ال�صيميولوجيا« على �صبيل 
ال��راُدف. كم��ا اأن اأغل��ب الباحث��ن الع��رب ي�ص��تخدمون 
و»ال�ص��يميولوجيا«  »ال�ص��يميوطيقا«  م�صطلح��ات 

و»ال�صيميائيات« على اأنها اأ�صاٍم دالُة على معنى واحد.
وم��ع تنامي الوعي باأهمية امل�صطلح وتزايد الإح�صا���س 
ب�ص��رورة �صبط��ه وتوحي��ده، وجدن��ا ع��ددا م��ن الباحثن 
ينتبه��ون اإىل الفروق املوجودة بن امل�صطلحات التي كان 
ُيَظنُّ اأنه��ا م��ن َقبي��ل ال��رادف. وبناء على ه��ذا الأمر، 
م�صطلح��ي  ب��ن  التميي��ز  اإىل  الدار�ص��ن  بع���س  التف��ت 
قامو���س  ف  ويع��رِّ و»ال�ص��يميوطيقا«.  »ال�ص��يميولوجيا« 
اأوك�ص��فورد هذا امل�صطلح باأنه »درا�صة معاين الكلمات«. 
معن��ى ه��ذا كل��ه اأن ال�ص��يميولوجيا عل��م، وال�ص��يميوطيقا 

نظرية، وال�صيميائيات درا�صة اأو منهج نقدي.
يف حن ا�ص��تعمل »ال�صيميولوجيا« للدللة على الأ�صول؛ 
اأي عل��ى الإط��ار النظ��ري الع��ام لعل��م العالم��ات. وفرق 
اآخرون بن امل�صطلحن على اأ�صا���س اأن »ال�صيميولوجيا« 
تدر���س العالم��ات غري الل�ص��انية كقانون ال�ص��ري، يف حن 
كالن���س  الل�ص��انية  الأنظم��ة  »ال�ص��يميوطيقا«  تدر���س 

الأدبي... اإلخ.
ولك��ن التفرقة ب��ن »ال�ص��يميولوجيا« و»ال�ص��يميوطيقا« 

»اجلمعي��ة  ق��ررت  اأن  بع��د  خ�صو�ص��ا  قائم��ة،  تع��د  مل 
العاملية لل�ص��يميائيات« -التي تاأ�ص�صت عام 1974م- تبني 

.»Sémiotique« م�صطلح
وم��ن الوا�ص��ح ج��دًا اأن الدار�ص��ن الع��رب خمتلفون يف 
�ص��اأن ترجم��ة ه��ذا امل�صطل��ح اإىل العربي��ة. فمنه��م م��ن 
ي�ص��تعمل م�صطلح »ال�صيميائيات«، وهو امل�صطلح الرائج 
بن �صفوف املغاربين. ومنهم من يرجم ذلك امل�صطلح 
»بال�ص��يميولوجيا«. ومنه��م م��ن يرجمه ترجم��ة حرفية؛ 
اأي بلف��ظ »�ص��يميوطيقا«. وي�ص��تعمل بع�صه��م م�صطل��ح 
م�صطل��ح  قل��ة-  -وه��م  اآخ��رون  ويق��رح  »الرموزي��ة«. 
 ،)Sémiologie( الأعرا�صية« مقابال للم�صطلح الأجنبي«

)اأمع�ص�صو، ]؟2000[, �س.5-4(
العالمة وطبيعتها في التراث العربي:

يب��دو البحث يف هذا املو�صوع مثريًا للجدل، ملا يت�صمنه 
م��ن مفارق��ة؛ لأن عل��م العالمات اأو علم ال�ص��يمياء -كما 
ي�ص��مى اليوم- علم حديث، يزعم لنف�ص��ه القدرة الكاملة 
عل��ى درا�ص��ة اأنظم��ة العالم��ات الت��ي ابتكرها الإن�ص��ان. 
فكي��ف نربط بن هذا العلم احلديث، وبن ما هو موجود 
يف ال��راث العرب��ي؟ وم��ا جدوى هذا الرب��ط؟ اأهي نزعة 
تاأ�صي��ل الراث تدفعنا لذل��ك؟ اأم هي �صيحة جاءتنا من 
غرينا جعلتنا نعود اإىل تراثنا لعلنا جند فيه ما ي�صبه هذا 

العلم الوافد اإلينا من الغرب؟ )دقة, 2003,�س. 3(
وقد تبلور علم ال�صيمياء على يد علماء الأ�صول والتف�صري 
واملنط��ق واللغ��ة والبالغة. وكان الباحث واملوجه للدر���س 
ال�ص��يميائي هو القراآن الكرمي؛ اإذ منذ نزوله كان التاأمل 
يف العالم��ة بغي��ة اكت�ص��اف بنيته��ا الدللي��ة. فقد اأر�ص��د 
الق��راآن الك��رمي يف موا�ص��ع عدة اإىل تدبره��ا، ومن ذلك 
قول��ه تع��اىل:»اإن يف ذلك لآياٍت لقوم يعقلون«. الرعد، 4. 

وقوله: »وعالماٍت وبالنجم هم يهتدون«. النحل، 16.
فف��ي ه��ذا التوجي��ه الرب��اين كان التعام��ل م��ع العالمة 
ق�صد فهم دللته الروحية والعقلية الكونية، وال�ص��تدلل 
بحا�صره��ا على غائبها. يق��ول القا�صي عبد اجلبار: »اإن 
م��ن ح��ق الأ�ص��ماء اأن يعل��م معناها يف ال�ص��اهد ث��م يبنى 
عليه الغائب وقد اأ�صار اإىل هذا املعنى -كذلك- الراغب 
الأ�صفه��اين، وذل��ك حينم��ا حت��دث ع��ن الفق��ه، فيقول: 
»اإن الفق��ه ه��و معرفة علم غائب بعلم �ص��اهد«.فمن هذه 
الوجه��ة تعام��ل العلماء مع العالمة م��ن حيث هي عالمة 
ت��دل على حقيقة ح�ص��ية حا�ص��رة حتي��ل اإىل عالمة دالة 

على حقيقة جمردة غائبة.)املرجع نف�صه, �س. 3(
ماهية العالمة:

الواق��ع اأن درا�ص��ة نظ��ام العالم��ات ق��دمي ق��دم احلياة 
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نف�ص��ها، ولكن املنطلقات النظرية لهذه الدرا�صة اختلفت 
وذل��ك  اأخ��رى،  اإىل  اأم��ة  وم��ن  ع�ص��ر،  اإىل  ع�ص��ر  م��ن 
احل�ص��ارات.  واخت��الف  التاريخي��ة،  احلق��ب  لخت��الف 
وق��د و�صل��ت بع���س الأف��كار ال�ص��يميائية م��ن ح�ص��ارات 
قدمي��ة كاحل�صارة اليونانية والعربية، اإل اأن تلك الأفكار 
ال�ص��يميائية ظلت يف اإطار التجربة الذاتية، ومل تدخل يف 
اإط��ار التجربة العلمي��ة املو�صوعية.فقد راأى الباحثون اأن 
القدام��ى من عرب وعجم اهتموا بهذا اجلانب من علوم 
الل�ص��ان من��ذ اأكر م��ن األفي �ص��نة. فقد اأفرد الفيل�ص��وف 
اأفالط��ون بالتاألي��ف، واأك��د اأن لالأ�ص��ياء جوه��رًا ثابت��ًا، 
واأن الكلم��ة اأداة التعب��ري ع��ن احلقيقة، وبذل��ك يتم تبن 
الكلم��ة وحقيقتها الدالة عليها، اأي: ب��ن الدال واملدلول، 
اأو املبن��ى واملعن��ى ت��الوؤم طبيعي. فله��ذا كان اللفظ يعر 
ع��ن جوه��ر الأ�ص��ياء، وكان��ت الكلمة تظه��ر اأول ما تظهر 
يف و�ص��ط بدائ��ي، وهذا م��ا حدا ب�ص��قراط اإىل القول باأن 
املجتم��ع البدائ��ي ه��و املنب��ع الأ�صي��ل للكلم��ة. وقد اأ�ص��ار 
اأفالط��ون اإىل م��ا متتاز به اأ�صوات الكلم��ة من دلئل، اأي 
العالق��ة الطبيعي��ة م��ع املدل��ول، ولذل��ك كان��ت الأ�صوات 
اللغوي��ة اأدوات للتو�صيل ع��ن معان عدة كاحلركة واخلفة 
وال�صط��راب واخل��وف والطم��وح والعظمة وال�ص��تبطان 

وغري ذلك من املعاين)دقة 2003¸�س. 4-3(.
اهت��م  فق��د  العالم��ة،  تتن��اول  ال�ص��يمياء  كان��ت  واإذا 
الدار�ص��ون العرب القدامى بتعريفها. ويتقارب مفهومها 
عنده��م مع مفهوم ال�ص��مة والأمارة والأث��ر والدليل. فكل 
ذل��ك يتعل��ق بالدلل��ة. وه��ي يف اعتقادهم »كون ال�ص��يء 
بحال��ة يلزم من العلم به العلم ب�ص��يء اآخر«. يقول اأحمد 
بن فار�س حن كالمه عن مادة )دّل(: ».. اأ�صل يدل على 
اإبانة ال�صيء باأمارة تتعلمها، والدليل الأمارة يف ال�صيء«. 
ويقول اأبو هالل الع�صكري يف هذا الأمر حن كان ب�صدد 
احلدي��ث ع��ن العالم��ة والدلل��ة: »ميكن اأن ي�ص��تدل بها، 
َد فاعله��ا ذل��ك، اأم مل يق�صد، وال�ص��اهد اأن اأفعال  اأََق���سَ
البهائ��م ت��دل عل��ى حدثها، ولي���س لها ق�ص��د اإىل ذلك.. 
واآث��ار الل���س ت��دل علي��ه، وه��و مل يق�ص��د ذل��ك، وما هو 
مع��روف يف عرف اللغوين يقولون ا�ص��تدللنا علينا باأثره، 

ولي�س هو فاعل لأثره من ق�صد« )املرجع نف�صه(.
ال�ص��يء،  معرف��ة  اإىل  ب��ه  ُيتو�ص��ل  م��ا  ه��ي  والدلل��ة 
كدلل��ة الألفاظ على املعنى، ودللت الإ�ص��ارات والرموز 
والكتاب��ة، و�ص��واء اأكان ذل��ك بق�ص��د م��ن يجعل��ه دلل��ة، 
اأم مل يك��ن يق�ص��د، كم��ن ي��رى حرك��ة اإن�ص��ان فيعل��م اأنه 
ح��ي«. وي�صت�ص��هد الأ�صفهاين عل��ى ت�صوره ه��ذا مبا ورد 
يف قول��ه تع��اىل: )م��ا دله��م عل��ى موت��ه اإل داب��ة الأر���س 
تاأكل ِمْن�ص��اأَته( �ص��باأ، 14. فالراغب بهذا املفهوم للدللة 
يو�ص��ع املجال التطبيقي الإجرائي للعالقة لت�صمل اأمناطًا 

�ص��يميائية، هي: )الألفاظ، الإ�ص��ارات، الرم��وز، الكتابة، 
الهيئة(. ثم يركز على م�ص��األة الدللة الق�صدية وعدمها 

يف العالمة، )املرجع نف�صه(
يت�صح مما �ص��بق اأن التاأويل وجد طريقه يف الدرا�ص��ات 
العربي��ة، وبخا�ص��ة يف الدرا�ص��ات القراآنية، وقد ات�ص��عت 
دائرت��ه ل��دى ال�ص��يعة واملت�صوف��ة والفال�ص��فة واملعتزل��ة 
واإخ��وان ال�صف��ا.. واتخذ بع�صهم امل�صح��ف جّله مو�صع 
تاأويل، رغم اختالف م�ص��تويات خط��اب الن�س القراآين. 
وانتق��ى اآخ��رون ن�صو�صًا تخدم مقا�صده��م املختلفة، اإل 
اأن��ه ميك��ن القول: اإن املف�ص��رين على اختالف م�ص��اربهم 
ا�صتثمروا الن�صو�س الوارد فيها الت�صبيه بكيفية �صريحة 
اأو جمازي��ة.ومل يقت�صر منظ��ور القدامى ملفهوم العالمة 
التاأويلي��ة عل��ى الن�س القراآين، واإمنا جتاوز اإىل كل ما له 
عالق��ة بالعمل الأدبي، فقد تعاملوا مع الإ�ص��ارة املوحية، 
وه��و نوع م��ن الأ�ص��اليب البالغية التي تخ��رج اإىل املعنى 

املجازي.)املرجع نف�صه(
طبيعة العالمة:

لقد اهتم الدار�ص��ون القدامى على اختالف م�ص��اربهم 
وعلم��اء  وفال�ص��فة  لغوي��ن  م��ن  العلمي��ة،  واجتاهاته��م 
اأ�ص��ول، بطبيع��ة العالم��ة من حيث هي �ص��يء حم�صو���س 
يدّل على �صيء جمرد غائب عن الأعيان. يقول ابن �صينا: 
»اإن الإن�صان قد اأوتي قوة ح�صية ترت�صم فيها �صور الأمور 
اخلارجية.. فرت�صم فيها ارت�صامًا ثانيًا ثابتًا، واإن غابت 
ع��ن احل���س... ومعن��ى دلل��ة اللف��ظ )ه��و( اأن يك��ون اإذا 
ارت�ص��م يف اخليال م�صموع ا�صم، ارت�صم يف النف�س معنى، 
فتعرف النف�س اأن هذا امل�صموع لهذا املفهوم، فكلما اأورده 

احل�س على النف�س التفتت اإىل معناه«.
اإذا تدبرن��ا مفهوم ابن �ص��ينا لدلل��ة اللفظ جنده يتفق 
ومفه��وم دو�صو�ص��ري للعالم��ة. فالعالم��ة يف منظ��ور اب��ن 
�صينا ثنائية املبنى، تتاألف من م�صموع، ومعنى )مفهوم(. 
وبه��ذا الت�ص��ور يلغ��ى م��ن مفه��وم العالمة املرج��ع الذي 
حتي��ل اإلي��ه العالم��ة، وذل��ك م��ا جن��ده عن��د دو�صو�ص��ري 
اأي�ص��ًا، اإذ تتاألف العالمة عنده من �صورة �ص��معية )دال( 
و�ص��ورة ذهنية اأو ت�صور )مدلول(. وهناك بع�س العلماء 
يع��دون املرجع طرفًا اأ�صا�ص��يًا يف العالم��ة. من اأولئك اأبو 
حامد الغزايل الذي يرى اأن الأ�ص��ياء يف الوجود لها اأربع 
مرات��ب، اإذ يق��ول: »اإن لل�ص��يء وج��ودًا يف الأعيان، ثم يف 
الأذه��ان، ث��م يف الألفاظ، ث��م يف الكتاب��ة. فالكتابة دالة 
عل��ى اللف��ظ، واللف��ظ دال على املعن��ى الذي يف النف���س، 
والذي يف النف�س هو مثال الوجود يف الأعيان«. فالعالمة 
يف نظ��ر الغزايل تتاألف م��ن اأطراف اأربع اأ�صا�ص��ية، هي: 
املوج��ود يف الأعي��ان، املوج��ود يف الأذه��ان، املوج��ود يف 
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الألفاظ، املوجود يف الكتابة. )دقة, 2003, �س. 5-4(
اإب��داع  يف  اللغ��ة  اأهمي��ة  اأدرك  ق��د  الغ��زايل  اأن  يب��دو 
النظ��ام التوا�صل��ي، اإذ اإن الإن�ص��ان يك��ّيف تعامل��ه م��ع 
الواق��ع اخلارجي، م��ن خالل كفاءته العقلية التي ت�ص��مح 
له بابتكار النمط الرميزي الدال وفق الت�صور احل�ص��ي، 
وما يوفره املحيط الجتماعي من اإ�ص��ارات ورموز ترتبط 
بعامل الأ�ص��ياء املح�صو�صة. وقد اأ�صبح هذا الت�صور لعامل 
الأ�ص��ياء حم��ورًا اأ�صا�ص��يًا يف النظري��ة الدللي��ة الإحالية 
الت��ي جاء بها ريت�ص��اردز، )Richards(، وغ��ريه اأي: معنى 
اإىل  اأ�ص��ار  حي��ث  1923م،  �ص��نة  اأ�ص��دره  وال��ذي  املعن��ى، 
اأهمي��ة التحليل املزدوج الذي يتناول العالقة بن الألفاظ 
والأفكار من جهة، والأ�ص��ياء امل�ص��ار اإليها من جهة ثانية.
وقد اأوجزا فكرتهما يف �صكل مثلث، ا�صتهر يف الدرا�صات 

الدللية.)دقة, 2003, �س. 5-4(
مجاالت استخدام علم السيمياء

تبق��ى اأهميةالعالم��ة يف حياتن��ا اأك��ر تاأث��ريًا م��ن بقية 
اأنظم��ة الت�صال الأخ��رى، نتيجة التما���س اليومي معها، 
وه��ذا التما���س جع��ل حياتن��ا م��وؤّطرة داخل ه��ذا احلقل 
واأن اأي اإلغاء للعالمة �صوف )يخّل بتوازن املجتمع والفرد 
مع��ًا(، مبعن��ى حتوله��ا اإىل ج��زء م��ن الن�ص��يج الإدراك��ي 

للمجتمع.)�صهاب، 2012 (
م��ن  باللغ��ة  النتق��ال  يعن��ي  العالمةاللغوي��ة  �ص��يوع  اإّن 
التفك��ري الذهن��ي اإىل التفك��ري الب�ص��ري، اأي ا�ص��تقبال 
اللغة ومن ثّم حتويلها اإىل �صورة ذهنية لها اأ�صل مرجعي 

�ص��وري يف الواق��ع؛ لأن الب�ص��ر يف طبيعتهم ))يودعون يف 
اللغ��ة نظرته��م للع��امل(( والنتق��ال بالتفك��ري اللغوي من 
الذهن��ي اإىل ال�ص��وري يج�ص��د - بالنتيج��ة - فك��رة نقل 
املح�صو�ص��ات اخلارجي��ة اإىل واق��ع لغوي اأك��ر اأدبية، وهو 
ما اأّكده روبرت �صولز بقوله: )وكلما حاول الكاتب اإرجاع 
ظاهرة املطر التي ل ميتلك منها �ص��وى الح�صا�ص��ات اإىل 
جم��رد كلم��ات، زاد ذل��ك الف�ص��اء امت��الء وات�ص��اعًا من 
الناحي��ة املادي��ة املج�ص��دة وميك��ن ل��كل ات�ص��اع يف و�صف 

املطر اأن يكون اأكر اأدبية()املرجع نف�صه(
ومفه��وم امل�ص��اراإليه و�صع ال�ص��يمياء �صمن الدرا�ص��ات 
الن�صي��ة الت��ي تهت��م بعالق��ة العالم��ة ب�ص��ياقها اللغ��وي 
والركيب��ي م��ن جهة، وخارج الن�صية م��ن خالل اإحالتها 
جه��ة  م��ن  ال�صورةالذهني��ة  يطاب��ق  خارج��ي  واق��ع  اإىل 

اأخرى.
وثم��ة ق�صاي��ا حتت��اج اإىل بي��ان منه��ا وظائ��ف العالم��ة 
وطرائ��ق ا�ص��تقبالها وحرارتها وبرودتها واأق�ص��امها واأول 
الق�صاي��ا ق�صي��ة وظيف��ة العالم��ة، وكما هو مع��روف فاإن 
وظائ��ف العالم��ة تتح��دد يف �ص��وء اخلط ال��ذي تتوا�صل 
وم��ع  والدلل��ة(  والثقاف��ة،  التوا�ص��ل،  �صمن��ه )�ص��يمياء 
وج��ود ه��ذه الأن��واع، اإل اأن ال�ص��مة املهيمن��ة عل��ى وظيفة 
العالمة �صمة )ق�صد اإي�صال املعنى والو�صول اإىل الإبالغ 
ويت�ص��ح اأن ق�صد الإي�صال يقع �صم��ن مفاهيم الت�صال 
اأو اللتق��اء مع الآخر، اأما خارج اللتقاء مع الآخر، فاإنها 
تبتعد ع��ن التو�صيف بالعالمة، وال�ص��بب يعود اإىل خروج 
الإ�ص��ارة والعالم��ة ع��ن ت�ص��ميتها حينما ل يك��ون هنالك 
ق�ص��د يف اإي�ص��ال الدلل��ة، م��ن ذل��ك اختل��ف النق��اد يف 
ت�ص��مية الإ�ص��ارية عالمة، وال�صبب بح�ص��ب قولهم: )لي�س 
يف نية ال�ص��ماء الغائمة اأن تخرنا ب�ص��يء(، وانتفاء �صفة 
الني��ة، دلي��ل عل��ى انتف��اء �صف��ة الق�صدالت��ي تك��ون م��ن 
اأولويات �ص��يمياء التوا�صل، لذلك و�صعت اأ�ص�س ووظائف 

عدة للعالمة: )املرجع نف�صه(
اإن معرف��ة ال�ص��يميائية، ت�ص��هم يف فتح اآف��اق جديدة يف 
البحث اأمام الفكر، وتنمية ح�ص��ه النقدي، وتو�صيع دائرة 
اهتماماته، ب�صورة جتعله ينظر اإىل الظاهرة الأدبية، اأو 
الجتماعية بعمق، فال يقنع مبا هو �ص��طحي، ول يقت�صر 
عل��ى الأح��كام املجاني��ة التي تعودن��ا عليها، لأنها ل ت�ص��د 
الرغب��ة امللح��ة يف املعرف��ة، ول يكتف��ي بنتيج��ة علمي��ة، 
اإل بع��د التحق��ق م��ن �ص��المة فر�صيتها، و�صح��ة التفكري 
ال��ذي اأف�صى اإليها. اإن املعاجلة ال�ص��يميائية ترز التوجه 
التو�ص��عي لآليات املنهجية ال�ص��يميائية، لخراق خمتلف 
جم��الت الن�ص��اط الثقايف الب�ص��ري، فه��ي ل تتوقف عند 
ح��دود ال�ص��ردية وال�ص��عرية، بل ترم��ي اإىل تناول خمتلف 

الفارابي
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ال�ص��يميائية  ف��اإن  وعلي��ه  الثقافي��ة،  الوقائ��ع  جم��الت 
ويدر���س  الأخ��رى،  العل��وم  ين�ص��ق  ال��ذي  هي:		العل��م 
الأ�ص��ياء اأو خ�صائ���س الأ�ص��ياء يف توظيفه��ا للعالم��ات، 
ومن ثم فال�ص��يميائيات هي اآل��ة كل العلوم )علم العلوم(، 
لأن كل علم ي�ص��تعمل العالم��ة، وتظهر تاليا نتائجه طبقا 
للعالم��ات، اإذن هي العامل الوا�ص��ف اأو علم العلوم، مما 
ي�ص��توجب ا�ص��تعمال ال�ص��يميائيات بو�صفه��ا اأورغانونا«. 

)بلوايف، 2009(
سيميائية التواصل:

الو�ص��ائل  درا�ص��ة  اأي  التوا�ص��ل،  ط��رق  بدرا�ص��ة  تهت��م 
امل�ص��تخدمة للتاأث��ري والتوا�ص��ل م��ع الغري، واملع��رف بها 
من قبل ال�ص��خ�س امل�ص��تقبل؛ اأي اأن تفر���س وجود ق�صد 
التوا�ص��ل م��ن قب��ل املتكل��م، يك��ون معرفًا ب��ه من طرف 
متلق��ي الر�ص��الة، فمن منظوره��ا تعتر اللغة م��ا هي؛ اإل 
نظام توا�صل، يت�صمن قدرًا كبريًا من الن�ص��جام، �ص��مح 
ر�ص��مه  ال��ذي  بالنم��وذج  بالهتم��ام  الل�ص��انية  للدرا�ص��ة 
جاكوب�ص��ون: )البث- الر�صالة- امللتقي- �صنن الر�صالة- 
التطبي��ق  جت��اوز  م��ن  بتمكينه��ا  وذل��ك  مرجعيته��ا(، 
الل�صاين، املح�صور على جملة حمدودة من اخل�صائ�س، 
التي ت�ص��تمل على الظاهرة اللغوية، اإىل القراءة الل�صانية 

للن�صو�س ومظاهر التعبري الأخرى.)املرجع نف�صه(
السيميائية الداللية:

ه��ي درا�ص��ة اأنظم��ة الدلئل، الت��ي ل ت�ص��تبعد الإيحاء، 
امللف��ت  وم��ن  والأم��ارة،  الدلي��ل  ب��ن  التميي��ز  وترف���س 
لالنتب��اه اأن احلدي��ث ع��ن الظواه��ر الدللي��ة، ي�ص��تدعي 
بال�ص��رورة احلديث عن العالم��ة، لأن الظواهر الدللية؛ 
ما هي اإل ن�صق مكون من عالمات، اأو رموز، ذلك باعتبار 
اأن اللغة هي ال�ص��رط ال�صروري لنقل املعرفة، ومن دونها 
ن�صب��ح عاجزي��ن ع��ن تلقن اأو تلق��ي اأي معرف��ة. لأنها ل 
حتم��ل اإل بوا�ص��طة اأدوات لغوي��ة، وبالت��ايل ل ميك��ن اأن 
نغف��ل عن البعد ال�ص��يميائي، الذي تتواف��ر عليه النماذج 
التحليلية الل�صانية، حيث اأن العالمة تكون قابلة للتحليل، 
انطالقا من قيم خالفية ناجتة يف جوهرها عن عالقتها 
الدرا�ص��ة  اأو  ال�ص��يميائي،  التحلي��ل  اأم��ا   - الداخلي��ة. 
ال�ص��يميائية، فه��ي ت�ص��تمل على املب��ادئ الأولي��ة للنظرية 
ال�ص��يميائية، الت��ي تن��درج �صم��ن املمار�ص��ات النقدي��ة، 
ال�ص��اعية اإىل ف�ص��ح مكامن ال�ص��قوط يف النظام النقدي 
التقليدي، املبني اأ�صا�ص��ًا على التقيد بامل�ص��لمات واإ�صدار 
الأحكام امل�صبقة، ولأن كانت هذه املمار�صات ت�صكل قفزة 

نوعية يف الدرا�صات النقدية العربية.)املرجع نف�صه(
او  ال�ص��يميوتيقا  )اأو  ال�ص��يمياء  ا�ص��ُتخدمت  وق��د 

يف  الباح��ث(  اأو  للكات��ب  ي��روق  ح�ص��بما  ال�ص��يميولوجيا 
جمالت �ص��تى داخل نطاق العلوم الإن�صانية والجتماعية 
ال�ص��يميائي  التحلي��ل  مث��ال  فنج��د  العم��وم.  وج��ه  عل��ى 
للن�صو���س الأدبي��ة، مث��ل التحلي��ل ال�ص��يميائي للخط��اب 
ال�ص��يميائي  والتحلي��ل  نو�ص��ي؛  املجي��د  لعب��د  الروائ��ي 
والتحلي��ل  بوراي��و؛  احلمي��د  لعب��د  ال�ص��ردي  للخط��اب 
مرتا���س؛  املل��ك  لعب��د  ال�ص��عري  للخط��اب  ال�ص��يميائي 
ب ل�ص��ورة  كم��ا جن��د كتابا بعن��وان حتليل �ص��يميائي مركَّ
الرحم��ن. ويف الإنت��اج الفك��ري الغرب��ي جن��د كتب��ا كرة 
ال�ص��يميائي  والتحلي��ل  للمعن��ى،  ال�ص��يميائي  التحلي��ل  يف 
ال�ص��ينمائي،  للفيل��م  ال�ص��يميائي  والتحلي��ل  للم�ص��رح، 
والتحلي��ل ال�ص��يميائي للمج��الت، ولالإعالن��ات، ولل�صور 

على ال�صفحات الأوىل لل�صحف اليومية، وهكذا.
املعلوم��ات  وعل��م  املكتب��ات  تخ�ص���س  جم��ال  يف  اأم��ا 
فق��د ب��داأ ا�ص��تخدام علم ال�ص��يمياء، وخا�صة �ص��يميوتيقا 
�ص��ارلز بري���س، يف ه��ذا التخ�ص�س يف الولي��ات املتحدة 
الأمريكية يف منت�صف ال�ص��بعينيات من القرن الع�ص��رين 
عل��ى ي��د فريق م��ن الباحثن بقي��ادة واإ�ص��راف اثنن من 
اأ�ص��اتذة اجلامع��ات وهم��ا الدكت��ور فالدمي��ري �ص��الميكا 
 .)Pearson( بري�ص��ون  �ص��ارلز  والدكت��ور   )Slamecka(
وكان امل�ص��روع يحم��ل عن��وان »الأ�ص���س ال�ص��يميائية لعلم 
Semiotic Foundations of Information sci-(« تاملعلوم��ا

 .)NSF( مبنحة مقدمة من املوؤ�ص�صة القومية للعلوم .ence

واأج��ري البح��ث يف مدر�ص��ة عل��م املعلوم��ات واحلا�ص��وب 
مبعه��د جورجيا للتقني��ة مبدينة اأطلنطا بولية بامل�ص��روع 
يف بداية �صنة جورجيا. وقد بداأ العمل 1974 وا�صتمر حتى 
نهاي��ة �ص��نة 1976. و�ص��درت ث��الث تقارير ح��ول املراحل 
الثالث��ة للم�ص��روع: التقري��ر الأول �ص��در يف مار���س 1975 
و�ص��در التقري��ر الثاين يف مار���س 1976، و�ص��در التقرير 
النهائ��ي يف يناي��ر 1977. كان اله��دف املعل��ن للبح��ث هو 
درا�صة الأمناط املختلفة لبنية العالمة sign وفقا لنظرية 
والت��داويل  وال��دليل  الركيب��ي  الت�صني��ف  يف  بري���س 
العالم��ة  بني��ة  ب��ن  العالق��ة  وحتدي��د  )الراجمات��ي(، 
وخوا���س املعلوم��ات. كما يه��دف البح��ث اإىل معرفة دور 
عملي��ة الت�ص��ومي اأو ال�صيميوزي���س )semiosis( يف عمليات 
معاجلة املعلومات، يف نطاق م�ص��كالت خمتارة من داخل 

اإطار هند�صة املعلومات.
بع��د ذل��ك توالت درا�ص��ات وبحوث يف ه��ذا التخ�ص�س 
على ا�ص��تحياء يف دول غربية يف اوربا والوليات املتحدة. 
وعل��ى �ص��بيل املثال جند درا�ص��ة بعنوان »روؤية �ص��يميائية 
للمعلوم��ات: ال�ص��يمياء كاأ�صا���س للبحث يف عل��م املكتبات 
ل�ص��نج- املعلومات��ي«  ال�ص��لوك  جم��ال  يف  واملعلوم��ات 

بعن��وان  درا�ص��ة  وه��ذه   .)Huang,1991 ( ه��واجن  ت�ص��نج 
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»املعلومات كعالمة: ال�ص��يمياء وعل��م املعلومات », لرابرو 
ب��ود )Raber& Budd, 2003(. وه��ذه بعن��وان »اأ�صا���س علم 
املكتبات واملعلوات يف علم املعلومات وال�ص��يمياء ل�ص��ورين 
بري��ري )Brier، 2006(. وه��ذه درا�ص��ة بعن��وان ال�ص��يمياء 
 .)Jayroe, 2008( والتك�ص��يف: ملخ���س نقدي لتينا ج��ارو
والتك�ص��يف:  بعن��وان »ال�ص��يمياء  م�ص��ابهة  درا�ص��ة  وثم��ة 
حتليل لعملية التك�ص��يف املو�صوع��ي »اأعدها جنز- اإريك 
ماي )Mai، 2001(. وهذه الدرا�صة اأو املقالة كانت عر�صا 
خمت�صرا لر�ص��الته الأكادميية بعنوان »عملية التك�ص��يف 
املو�صوعي: درا�صة مل�صكالت التمثيل املعريف« والتي تقدم 
به��ا ملدر�ص��ة علم املكتب��ات واملعلوم��ات بجامعة تك�صا���س 
مبدينة اأو�ص��ن لنيل درجة دكتوراه الفل�ص��فة �ص��نة 2000، 
وت�صتخدم املنهج ال�ص��يميائي ل�صارلز بري�س. كما ُن�صرت 
درا�صة ر�صينة بعنوان »امل�صكالت املتعلقة بعملية التحليل 
�ص��يميائية  مقارب��ة  التك�ص��يف:  وممار�ص��ة  املو�صوع��ي 
هة نحو حاجات امل�ص��تفيدين عند البحث عن  ودللية موجَّ
الوثائق« اأعدها مارتن ثليف�صن مب�صاركة توركيلدثليف�صن 
 .)Thellefsen, Thellefsen, Brier, 2003( و�ص��ورين بري��ري
درا�ص��ة  بري��ري  �ص��ورين  الدكت��ور  ن�ص��ر   2004 �ص��نة  ويف 
بعن��وان »ال�ص��يمياء الف�صائية وم�ص��كالت منوذج معاجلة 
دًا للمعلومات خلف علم  ل ليكون علما موحَّ املعلومات كموؤهَّ

املعلومات للمكتبات.
كان��ت ه��ذه اإطالل��ة عامة �ص��ريعة عل��ى علم ال�ص��يمياء 
واآفاق ا�ص��تخدامه يف املجالت املختلف��ة مع بع�س الأمثلة 
على �ص��يوع ا�ص��تخدامه يف جمال تخ�ص�س علم املكتبات 
واملعلوم��ات يف دول الغ��رب. والأم��ر الالف��ت للنظ��ر ه��و 
غي��اب الإ�ص��هامات العربي��ة يف ه��ذا امل�صمار حت��ى الآن، 
وم��ن هن��ا فاإنني اأعتر ه��ذه املقال��ة دعوة لأ�ص��اتذة علم 
ه��ذا  يف  الباحث��ن  م��ن  وغريه��م  واملعلوم��ات  املكتب��ات 

التخ�ص�س لتقدمي اإ�صهاماتهم يف هذا اجلانب املهم.
المراجع

اأمع�ص�ص��و, فريد )]؟200[(. املنهج ال�صيميائي. - موقع 
اخللي��ل للدرا�ص��ات اللغوي��ة والأدبي��ة. - 19���س.- مت��اح 
http://el-khalil.org/manhadj_semio_word. يف: 

htmlروجع يوم 2\5\1433ه�

ال�ص��يميائية:  عم��ر )2010(.  مو�ص��ى  �ص��عدية  الب�ص��ري, 
اأ�صوله��ا ومناهجه��ا وم�صطلحاته��ا. منتدي��ات مكتبتن��ا 
http://almakta- عل��ى:  مت��اح  21���س.   -  . ةالعربي��

ي��وم  روج��ع   bah.net/vb/showthread.php?t=30243

1\5\1433ه�

بل��وايف حمم��د )2009(. ملحة تعريفية عن ال�ص��يميائية. 
http://www.di- عل��ى:  مت��اح   - الع��رب.  دي��وان  - 

ي��وم  wanalarab.com/spip.php?article18300روج��ع 

1\5\1433ه�

بنك��راد, �ص��عيد )1994(. ال�ص��يميائيات ومو�صوعها. - 
عالمات: جمل��ة ثقافية. - ع. 16)1994(.- �س. 85-77. 

متاح على: موقع �صعيد بنكراد. �صفحة جملة عالمات.
حم��داوي, جمي��ل ) (. مدخ��ل اإىل املنه��ج ال�ص��يميائي. 
- موق��ع اخللي��ل للدرا�ص��ات اللغوي��ة والأدبي��ة. - 6 ���س. 
http://el-khalil.org/madkhal_man- :متاح عل��ى - 

hadj_semio.html. روجع يوم 23\6\1433.

ال��راث  يف  ال�ص��يمياء  عل��م   .)2003( بلقا�ص��م  دق��ة, 
العرب��ي.- ال��راث العرب��ي: جمل��ة ف�صلي��ة ت�ص��در ع��ن 
احتاد الكتاب العرب بدم�ص��ق. ���س. 23, ع. 91 )�ص��بتمر 
 http://www.awn- :2003, رج��ب 1424ه�. متاح عل��ى

ي��وم  006htm-dam.org/trath/91/turath91روج��ع 

2006\4\19

الرب��داوي, حممود )2004(. علم ال�ص��يمياء بن الراث 
واحلداثة \ رئي�س حترير جملة الراث العربي. - الراث 
اب العرب  العرب��ي: جملة ف�صلية ت�ص��در عن احتاد الكتَّ
بدم�ص��ق. ���س. 24, ع. 95 )اأيل��ول 2004, رج��ب 1424ه���(. 
http://awu-dam.org/ :منت��دي اإرب��د. -مت��اح عل��ى

htm-trath/95/turath95.001 روجع يوم 27\8\1433

�ص��هاب, اأثري حمم��د. )2012(. الجتاهات ال�ص��يميائية 
املعا�ص��رة ودرا�ص��ة العالم��ة اللغوي��ة. - جري��دة ب��الدي 
مدون��ة   -  .)2012 يولي��و   18(  129 ع.   ,1 ���س.  الي��وم.- 

عبدالقاهر اجلرجاين

»بالدي اليوم«. - 22\2\2012. متاح على:
العرجا, جهاد يو�صف )]؟ 2007؟[(. مفهوم 
الإ�ص��المية،  اجلامع��ة  غ��زة:   - ال�ص��يمياء. 
http://lissaniat. عل��ى:  مت��اح  ]2007؟[. 
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الدوريات اإللكترونية
في المكتبات الجامعية
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اأ. حممود �سيد حممود يو�سف

تمهيد:

الدورية الإلكرونية م�صدر معلوماتي ُيختزن اإلكرونيًا 
ف��ور الإنته��اء م��ن حتريره��ا يف قواع��د البيان��ات وبن��وك 
On- املعلومات، وهي متاحة عن طريق الت�صال املبا�ص��ر
Line اأو ع��ن طري��ق الأقرا���س املدجم��ة CD-ROM وتك��ون 

عملي��ة ا�ص��رجاع املعلومات م��ن الدوري��ة الإلكرونية عن 
طري��ق طلبها م��ن جهاز احلا�ص��ب، حيث يق��وم املوؤلف اأو 
النا�ص��ر م��ن خ��الل طرفيت��ه باإدخ��ال البيان��ات اخلا�صة 
مبوؤلف��ه ووف��ق برجمي��ات مع��دة خا�ص��ة �صم��ن حلق��ات 
ات�صالي��ة اإلكروني��ة متكامل��ة، الأم��ر ال��ذي يجع��ل م��ن 
ا�ص��تخدام امل�ص��تفيد للمكتب��ات ودورياته��ا اأك��ر �ص��هولة 

وفائدة.
تعريف الدورية اإللكترونية:

املطبوع��ة  تل��ك  باأنه��ا  الإلكروني��ة  الدوري��ة  ُتع��ًرف 
ع��ن  تختل��ف  ول  دوري  ب�ص��كل  ال�ص��ادرة  الإلكروني��ة 
املطبوعة التقليدية اإل يف �ص��كل الإ�صدار الذي هو ال�ص��كل 

الإلكروين.
الدوري��ة  اله��ادي  عب��د  فتح��ي  الدكت��ور  وُيع��ًرف 
الإلكروني��ة: باأنها الدورية املن�ص��ورة ب�ص��كل رقمي وميكن 
عر�صها على �صا�صة احلا�صب الآيل، ويعتمد جناحها الآن 
على الإنرنت، وت�ص��اعد على دميقراطية الن�صر يف جمال 
الدوري��ات نظ��را اإىل اأن اأي �ص��خ�س له اإمكاني��ة الو�صول 
اإىل احلا�ص��ب الآيل وميكن��ه كذل��ك م��ن خالل احلا�ص��ب 

اإنتاج وتوزيع الدوريات الإلكرونية.
ماهية الدوريات اإللكترونية:

الدوري��ات الإلكرونية ظهرت مع ظهور احلا�ص��ب الآيل 
والتطور التقني لالت�صالت والأقمار ال�صناعية و�صبكات 
املعلوم��ات وا�ص��تطاعت الدوري��ات الإلكروني��ة اأن تر�ص��خ 
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وجودها يف عامل املعلومات، واأ�صبحت و�ص��يلة من و�صائل 
الن�صر الإلكروين.

ع��ن  الإلكروني��ة  املعلوم��ات  عل��ى  احل�ص��ول  ويت��م 
طري��ق الت�ص��ال املبا�ص��ر On-Line اأو القي��ام بعملي��ات 
البح��ث يف قواع��د البيانات وبن��وك املعلوم��ات املحلية اأو 
الإقليمي��ة والعاملي��ة املتوفرة يف الع��امل واملتاحة للمكتبات 
ومراك��ز املعلوم��ات ع��ن طري��ق الإنرن��ت اأو ع��ن طري��ق 
الأ�ص��رطة املمغنطة التي تعد من اأقدم م�صادر املعلومات 
 CD-Rom الإلكروني��ة اأو ع��ن طريق الأقرا���س املمغنطة

وهي البديل خلدمة البحث الآيل املبا�صر.
�صروري��ا  اأم��رًا  الإلكروني��ة  الدوري��ات  اإتاح��ة  ويع��د 
وحيوي��ًا للمكتبات اجلامعي��ة لأنها تقع �صم��ن احتياجات 
امل�ص��تفيدين والباحث��ن، وع��ادة م��ا يت��م توف��ري الأجهزة 
والأدوات الالزم��ة لتل��ك الدوري��ات يف املكتب��ة، وحت��دد 
�صيا�صات اقتناء هذه الدوريات وطرق متويلها، والعناوين 
الت��ي يحتاجها الباحثون، وط��رق اإتاحتها، اإما عن طريق 
ت�صنيفه��ا �صم��ن م��واد املكتب��ة، اأو اإتاحته��ا ع��ن طري��ق 
الإنرن��ت. ومبا اأن الدورية الإلكرونية وعاء غري تقليدي 
)غ��ري مطبوع( فاإنها تخ�ص��ع اإىل جمموعة من اخلطوات 

الالزمة لإنتاجها وتوزيعها والإفادة منها، منها ما يلي:
يقدم �صاحب املقال الن�س عر اأحد املنافذ املرتبطة . 	

باحلا�ص��ب الإلكروين ويعتمد �صاح��ب املقال يف هذه 
النقط��ة عل��ى اأ�صح��اب اخل��رة والعامل��ن يف نف���س 
وتق��دمي  لقراءته��ا  املقال��ة  عليه��م  ليعر���س  املج��ال 

مرئياتهم عليها.
يتم اإر�ص��ال ن�ص��خة مطبوعة اإىل رئي�س التحرير وبناء . 	

عل��ى تعليمات��ه يت��م قبول اأو رف���س املقالة اأو اإر�ص��الها 
للتحكيم.

يق��دم املحكمون مقرحاتهم وتو�صياتهم على املقالة، . 	
ومن ثم اإر�ص��الها على اخلط املبا�صر لرئي�س التحرير 
لالأخ��ذ بها، واإدخ��ال التعديالت الالزمة اأو اختيار ما 

يراه مالئمًا للن�صر.
تراجع طباعيا على اخلط املبا�صر بعد قبولها النهائي . 	

ع��ن طريق احلا�ص��ب الإلكروين، وتر�ص��ل ن�ص��خة اإىل 
املطبع��ة، ون�ص��خًا م��ن ال�ص��ريط املمغنط اإىل نا�ص��ري 
حتلي��ل  ومراك��ز  وال�ص��تخال�س  التك�ص��يف  خدم��ات 
املعلوم��ات وم��ن ثم تنتقل من امللف اخلا�س اإىل امللف 

الأر�صيفي العام املتاح للم�صركن يف الدورية.
عناصر المعلومات في التسجيالت الببليوجرافية 

للدوريات اإللكترونية في المكتبات الجامعية:

ح��ددت املوا�صف��ة القيا�ص��ية رق��م 690 جمموع��ة م��ن 
عنا�ص��ر املعلوم��ات التي توج��د يف الدوريات �ص��واء كانت 
اكت�ص��بت  العنا�ص��ر  ه��ذه  اأن  اإل  اإلكروني��ة،  اأو  ورقي��ة 
بع���س الت�ص��ميات اأو الإ�صاف��ات الأخرى لإتاحتها ب�ص��كل 

اإلكروين، وهي كالتايل:
العنوان )اإجباري(. 	
�صكل الو�صيط )اإجباري(. 	
الطبعة )اإجباري(. 	
مكان الن�صر )اإجباري(. 	
النا�صر )اإجباري(. 	
تاريخ الن�صر )اإجباري(. 	
تاري��خ ال�صت�ص��هاد املرجع��ي )اإجب��اري للوثائ��ق عل��ى . 	

اخلط املبا�صر(
ال�صل�صلة )اختياري(. 	
التب�صرات )اختياري(. 	

عل��ى . 		 للوثائ��ق  )اإجب��اري  والو�ص��ول  الإتاح��ة 
اخلط املبا�صر(

الرقيمة املوحدة )تدمد(. 		
أسس اقتناء الدوريات اإللكترونية في المكتبات 

الجامعية:

بعملي��ة  الب��دء  قب��ل  اجلامعي��ة  املكتب��ة  عل��ى  يتحت��م 
ال�ص��راك يف الدوري��ات الإلكروني��ة اأن ت�ص��ع عددًا من 
املعايري والأ�ص�س التي تعينها على اختيار اأف�صل الدوريات 
الإلكروني��ة املتاحة �ص��واء يف الأقرا���س املمغنطة اأو على 
اخل��ط املبا�ص��ر، وميك��ن و�ص��ع ه��ذه املعايري عل��ى �صيغة 
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اأ�صئلة كما يلي:
هل الدورية ذات قيمة علمية كبرية؟. 	
ه��ل تخ�صع الدورية للتحكيم من قبل متخ�ص�صن يف . 	

نف�س املجال؟
هل يتنا�صب �صعر الدورية وقيمتها العلمية؟. 	
هل تن�صر املقالت بالن�صو�س الكاملة؟ وما هي حدود . 	

مكية املكتبة )خا�صة بعد انتهاء ال�صراك(
م��ا مدى �ص��رعة وق��وة �ص��بكة الت�صالت الت��ي تعتمد . 	

عليه��ا املكتب��ة يف حال��ة ا�ص��راكها يف دوري��ات عل��ى 
اخل��ط املبا�ص��ر؟ وهل طريقة البحث �ص��هلة اأو معقدة 

بالن�صبة للباحثن؟
ه��ل تتي��ح الدوري��ة الرب��ط ب��ن الوثائ��ق الإلكروني��ة . 	

الأخرى ذات العالقة؟
أنواع الدوريات اإللكترونية في المكتبات 

الجامعية:

اإن اإ�ص��دار الدوري��ات الإلكروني��ة يت�ص��ابه م��ع طريق��ة 
�ص��دور الدورية الورقية، حي��ث اإنها عمل دوري وهي تتاح 
اإم��ا على اأقرا�س ممغنط��ة CD-Rom اأو على الإنرنت اأو 
ق��د تظهر يف ال�ص��كلن مع��ًا، وهناك تق�ص��يمات للدوريات 

الإلكرونية هي:
دوريات جمانية، ودوريات با�صراكات حمددة.. 	
دوريات حمكمة، واأخرى غري حمكمة.. 	
دوري��ات ت�ص��در يف �ص��كل اإلك��روين اأ�صاًل م��ن بداية . 	

الإلك��روين  بال�ص��كلن  ت�ص��در  واأخ��رى  �صدوره��ا، 
والورقي، اأو ت�صدر من خالل �صبكة الإنرنت.

الن�ص��ر الإلك��روين، وه��و عبارة عن مق��الت واأبحاث . 	
متفرق��ة يق��وم الأف��راد بن�ص��رها من خ��الل حمركات 
البحث، وتن�ص��ر ب�ص��كل غ��ري منتظم يف مواق��ع املوؤلف 

اخلا�صة على �صبكة الإنرنت.
وت�صنف الدوريات الإلكرونية كما يلي:

تتن��اول . 	 ودقيق��ة،  متخ�ص�ص��ة  معلوم��ات  م�ص��ادر 
مو�صوع��ًا حمددًا مرابطًا يف فرع م��ن فروع املعرفة، 
Med- وم��ن اأ�ص��هر اأمثلتها قاع��دة املعلوم��ات الطبية

.Line

م�ص��ادر معلوم��ات ذات تخ�ص�ص��ات �ص��املة، متت��از . 	
بال�صمولية والتنوع املو�صوعي لقواعد البيانات، وتفيد 
.Dialog املتخ�ص�صن وغري املتخ�ص�صن من اأمثلتها

م�ص��ار معلوم��ات ذات توجهات اإعالمي��ة عامة لكافة . 	
النا���س وعل��ى اخت��الف تخ�ص�صاته��م واهتماماته��م 

املو�صوعية
م�ص��ادر معلوم��ات تابع��ة ملوؤ�ص�ص��ات جتاري��ة، هدفها . 	

Orbit :الربح املادي من املعلومات التي ت�صوقها، مثال

م�صادر معلومات تابعة ملوؤ�ص�ص��ات غري ربحية، تهدف . 	
اإىل دع��م التق��دم الثق��ايف والعلم��ي والبحث��ي، منه��ا: 

MARC

	 . LC :م�ص��ادر معلوم��ات اإلكرونية ببليوجرافي��ة، منها
MARC

م�صادر معلوم��ات اإلكرونية غري ببليوجرافية وت�صم . 	
الن���س  ذات  الإلكروني��ة  امل�ص��ادر  امل�ص��ادر:  ه��ذه 
الكام��ل وم�صادر معلومات رقمي��ة وم�صادر معلومات 

الن�صية الرقمية.
مميزات الدوريات اإللكترونية في المكتبات 

الجامعية:

للدوريات الإلكرونية مميزات يف نواحي عدة، منها:
مميزات متعلقة بالعاملين في المكتبة، ويمكن 

تلخيصها فيما يلي:

اأن املكتبة امل�ص��ركة يف الدوري��ات الإلكرونية وتطبق . 	
الأنظم��ة الآلية للعمليات الفنية تتي��ح للعاملن اإدخال 
البيان��ات اأثن��اء العم��ل وبع��ده ب�ص��هولة وي�ص��ر وذل��ك 

.Online Public Access Catalogs با�صتخدام
اأدى التو�ص��ع يف احل�صول على الدوري��ات الإلكرونية . 	

اإىل ا�ص��تحداث وظائ��ف جدي��دة، مث��ل: مدي��ر موق��ع 
املكتب��ة عل��ى الإنرنت، وم�ص��وؤول اخلدم��ات املرجعية 

الإلكرونية، ومفهر�س املواقع الإلكرونية.
احل��د م��ن الأعم��ال اليدوي��ة الت��ي يق��وم به��ا موظفو . 	
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املكتب��ة م��ن اإج��راءات التزوي��د والت�ص��ال بالنا�ص��ر 
اأو امل��وزع ومتابعة الأعداد وت�ص��جيلها اإذا اأن الو�ص��يلة 
دق��ة  اأك��ر  ب�ص��كل  ال�ص��تخدامات  ه��ذه  تتي��ح  الآلي��ة 

واأف�صل اأداء.
مميزات خاصة بالمؤلفين، ويمكن إيجازها فيما 

يلي:

م��دى معرف��ة اإقبال امل�ص��تفيدين والباحثن يف البحث . 	
عن اأعماله.

وتق��دمي . 	 مبا�ص��رة  واملوؤل��ف  الق��ارئ  ب��ن  التفاع��ل 
الإلك��روين  موقع��ه  ع��ر  واملقرح��ات  التو�صي��ات 

اخلا�س.
اإمكانية التعديل على املقالت.. 	
اإعط��اء فر�ص��ة لأكر عدد من امل�ص��تفيدين والباحثن . 	

لالإطالع على املقالت يف نف�س الوقت.
الرب��ط الإلك��روين بالوثائ��ق الأخ��رى ذات العالق��ة . 	

باملو�صوع نف�صه، اأو مقالت اأخرى للموؤلف نف�صه.
اإمكانية ت�صوير املقالت وطباعتها.. 	

مزايا خاصة بمحتوى الدورية، ويمكن إيجازها فيما 
يلي:

اأو . 	 الدال��ة،  الكلم��ات  با�ص��تخدام  البح��ث  اإمكاني��ة 
باملوؤلف، اأو البحث الب�صيط اأو املركب.

اإمكانية الربط باأ�صكال متعددة الو�صائط.. 	

الإلكروني��ة . 	 الدوري��ة  مق��الت  ب��ن  التنق��ل  اإمكاني��ة 
وفقراتها، ح�صب حاجة واهتمام الباحثن.

وغ��ري . 	 م�ص��تمرة  دوري��ة  ب�صف��ة  �صدوره��ا  اإمكاني��ة 
م�صتمرة.

اإخ�صاع بع�صها للتحكيم العلمي، اإ�صافة اإىل ذلك لها . 	
كًتاب متعددون.

ميك��ن اإتاحته��ا بع��دة اأ�ص��كال: اأقرا���س مدجمة، على . 	
الإنرنت، �صكل ن�س.

مزايا خا�صة باملكتبات، وميكن اإيجازها فيما يلي:
تقلي���س حج��م تخزي��ن املعلوم��ات املح�صو���س وذل��ك . 	

با�صتخدام امليكنة للنظم املعلوماتية الآلية واإندماجها 
م��ع التطور ال�ص��ريع لل�ص��بكة العنكبوتي��ة العاملية التي 
تعتم��د عل��ى اإتاح��ة امل��واد الإلكروني��ة وذل��ك نتيج��ة 

التو�صع يف ا�صتخدام تقنية املعلومات.
اأ�صب��ح الباحثن غري مقيدي��ن مبواعيد زيارة املكتبة، . 	

لأن��ه ع��ن طري��ق موق��ع املكتب��ة الإلك��روين اخلا���س 
ميكنهم الدخول يف اأي مكان واأي زمان.

اإذ . 	 الببليوجرافي��ة  الت�ص��جيالت  اإتاح��ة  يف  التو�ص��ع 
مل يع��د وجوده��ا يقت�ص��ر عل��ى تخزي��ن املعلوم��ات يف 
فهر���س اآيل، ب��ل تع��داه لإتاحتها عر ال�ص��بكة وقواعد 

املعلومات.
ومن هنا يتعن على املكتبة تغري �صيا�صتها نحو التعاون، 
بحي��ث اأنه��ا لب��د اأن تك��ون اأكر قابلي��ة ومرون��ة وفاعلية 
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لالندم��اج م��ع املحيط الإلك��روين للمعلوم��ات مبا يخدم 
التطور املهني واملعلوماتي.

مزايا خاصة بالناشرين، ويمكن إيجازها فيما يلي:

اأ�صبح بع�س النا�ص��رون يعتمد على �صبكات املعلومات . 	
لب��ث وثائقه��م الإلكرونية وذلك بهدف تو�ص��يع نطاق 

قراءة الدوريات التي ين�صرونها.
يحر�س النا�ص��رون على درا�ص��ة الحتياج��ات الفعلية . 	

للبح��ث العلمي والتقني وبالتايل تتج��ه اأنظارهم نحو 
الدوريات الإلكرونية وت�صويقها.

ت�صدر الدوريات الإلكرونية يف وقت قيا�صي.. 	
م�صاكل الدوريات الإلكرونية يف املكتبات اجلامعية:

الدوري��ات  ا�ص��تخدام  يف  وم�ص��كالت  �ص��لبيات  هن��اك 
الإلكرونية �ص��واء يف طبيعتها اأو اقتنائها اأو ا�ص��تخدامها 

وميكن اإيجازها فيما يلي:
م�ص��اكل متعلق��ة بالت�ص��ال املبا�ص��ر، فال ج��دوى من . 	

ا�ص��تخدام الدوري��ة الإلكروني��ة ال�ص��تخدام الأمث��ل 
وال�ص��تفادة منه��ا ال�ص��تفادة الق�ص��وى م��ا مل تك��ن 
خطوط الت�صال على قدر عال من الكفاءة وال�صرعة.

تاأهي��ل . 	 الإلكروني��ة  الدوري��ة  يف  ال�ص��راك  يتطل��ب 
وتدري��ب العامل��ن يف املكتب��ة اجلامعي��ة عل��ى النظ��م 

الآلية للمكتبات.
حتت��اج املكتبات اإىل خط��وات اإيجابية لتخاذ قرارات . 	

ب�ص��اأن ا�ص��راكات الدوري��ات الإلكروني��ة، وه��ل يت��م 
ال�ص��راك فيه��ا اأو �صراوؤ�ص��ها، وهل ت�ص��تبدل ال�ص��كل 
للمكتب��ة  يح��ق  وه��ل  بالإلك��روين،  املطب��وع  الورق��ي 

الإفادة من الدوريات الإلكرونية ال�صابقة؟.
م�ص��اكل العتداءات الفردية املعروفة Hacking ويقوم . 	

بها اأ�ص��خا�س معروفن با�صم الهاكرز وما يرتب على 
اأعماله��م الت��ي يقوم��ون به��ا به��دف التخري��ب بحيث 
اأنهم يخرقون �ص��بكات املعلومات ويدمرون املعلومات 

املخزنة فيها.
فريو�ص��ات احلا�ص��ب الآيل وه��و م��ن اأخط��ر واأح��دث . 	

التهديدات التي يتعر�س لها اأمن احلا�صب.
م�ص��اكل متعلق��ة بطبيع��ة الإنرن��ت، حي��ث اإن بع���س . 	

امل�ص��تفيدين اأو حت��ى العامل��ن لديه��م عوائق نف�ص��ية 
اإىل  امللمو���س  الورق��ي  ال�ص��كل  م��ن  التغي��ري  جت��اه 
ال�ص��تخدام الآيل، اإ�صاف��ة اإىل ذل��ك مواقع الإنرنت 
غ��ري ثابتة، ومعايري ال�صبط الببليوجرايف اجليد غري 
متع��ارف عليها وبع���س املواقع حتت��اج اإىل كلمة مرور 
لال�صتخدام وعدم دقة املعلومات املتاحة فيها والنظر 
يف م�صداقيتها وم�صاألة امللكية الفكرية لدى املوؤلفن.

السياسات واللوائح المنظمة لالشتراكات 
للدوريات اإللكترونية في المكتبات الجامعية:

اإن م�ص��وؤولية و�صع ال�صيا�ص��ات واللوائح اخلا�صة بتنمية 
املجموعات بي��د اأع�صاء الهيئة التعليمية وموظفي املكتبة 
احتياج��ات  وف��ق  دائم��ا  اخلط��ة  وتو�ص��ع  وم�ص��وؤوليتها، 
اجلامع��ة الأم التي تتبع لها املكتبة. وت�ص��عى املكتبات اإىل 
حتقي��ق ر�ص��التها من خالل الت��وازن بن م��واد املعلومات 
الورقي��ة والإلكروني��ة مب��ا ي�ص��اعد للو�ص��ول اإىل املعلومة 
جمموع��ات  ب��ن  ت��وازن  اإيج��اد  م��ع  كان��ت،  �ص��كل  ب��اأي 
التخ�ص�ص��ات املو�صوعية. وملا للدوري��ات من خ�صو�صية 
يف املعاجل��ة ع��ن غريه��ا م��ن باق��ي امل��واد ف��اإن املكتب��ة 
تخ�ص�س �صيا�ص��ات تنظم عملية ال�صراك يف الدوريات 
وا�ص��تمراريتها، وط��رق حفظها، وتخزينه��ا، اإذا ما كانت 
على اأقرا�س ممغنطة. وتتجه �صيا�ص��ة املكتبات اجلامعية 
نح��و اقتناء الدوريات الإلكروني��ة ملا لها من مزايا تتعلق 
بالتزويد وتكلفتها املادية مع وجود خدمة تو�صيل الوثائق 

و�صبطها، وتق�صم اإىل اجتاهات ثالث هي:
ال�ص��راك املبا�ص��ر ع��ن طري��ق النا�ص��ر اأو ع��ن طري��ق . 	

املورد وي�صبح للمكتبة كلمة مرور، حتدث ب�صفة دورية 
منتظمة تتيحها بعد ذلك للباحثن وامل�صتفيدين.

ر�ص��د الدوريات املجانية املتاحة على �ص��بكة الإنرنت . 	
اإج��راء  املكتب��ة  يف  املخت���س  عل��ى  يتوج��ب  الت��ي 
املتاح��ة  الدوري��ات  لأف�ص��ل  ودقيق��ة  عميق��ة  درا�ص��ة 
واختياره��ا، وم��ن ث��م عم��ل قوائ��م اإلكروني��ة خا�صة 
منه��ا. للم�ص��تفيدين  جاري��ة  اإحاط��ة  عم��ل  ث��م  به��ا، 

ا�ص��راك يف الدوريات الإلكروني��ة املتفرقة يف مواقع . 	
متخ�ص�ص��ة، يتم ن�ص��رها مبعرفة موؤلفيه��ا، فت�صنف 

املكتبة تلك املواقع وفق اهتماماتها املو�صوعية.
المراجع:

اإبراهيم، ال�ص��عيد مروك. املكتب��ة اجلامعية وحتديات 
جمتم��ع املعلوم��ات. - ط. 1. - الإ�ص��كندرية: دار الوف��اء 

لدنيا الطباعة والن�صر، 2009 م.
الب�صتنجي، اأمين. الدوريات الإلكرونية واقع وم�صتقبل 
ن�ص��ر الدوري��ات العربي��ة والعلمي��ة والأكادمي��ة واملحكمة 
ع��ر الإنرن��ت. - جملة املكتبات واملعلوم��ات العربية. - 
���س 23، ع1 )يناي��ر 2003 م/ ذو القع��دة 1423 ه�(. - �س 

�س 65-58.
قا�ص��م، ح�ص��مت. م�ص��ادر املعلوم��ات وتنمي��ة مقتنيات 

املكتبة. - القاهرة: مكتبة غريب، 1993 م.
مت��ويل، نارمي��ان اإ�ص��ماعيل. الجتاه��ات احلديث��ة يف 
اإدارة وتنمي��ة مقتني��ات املكتب��ات ومراك��ز املعلوم��ات. - 

القاهرة: الدار امل�صرية اللبنانية، 2002 م.0
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يحيى ريا�ض يو�سف*

تعتر وجوه الفيوم، تلك الأيقونات املر�صومة لالأ�صخا�س 
ف��ى الع�ص��ر الرومانى ف��ى م�صر، اأقدم توثي��ق للوجه فى 
الع�ص��ور القدمي��ة، كم��ا تع��د اعم��ال الفن��ان الت�ص��كيلى 
الهولن��دى رومران��د Rembrand )1606- 1669م( املمثلة 
ف��ى ثمانن لوحة بورتريه اأنتجها على مدى ثمانن �ص��نة، 
اأهم عملية توثيق لوجوه �ص��خ�صيات فى تاريخ الإن�ص��انية 
ف��ى الع�ص��ر احلدي��ث، اىل اأن مت اخ��راع اآل��ة الت�صوي��ر 
الت��ى  الكام��ريا  �صن��ع  ث��م  1816م،  �ص��نة  الفوتوغراف��ى 
ت�ص��تطيع التق��اط 16 �صورة فى الثانية، وم��ع نهاية القرن 
التا�ص��ع ع�صر، متكن العامل اإدي�ص��ون Edisson من اخراع 
اآل��ة الفونغراف التى �ص��اعدت كثريا عل��ى حفظ الذاكرة 

ال�صمعية للمجتمع.
ال�ص��معية  امل��واد  و�ص��ع  اأن  الدولي��ة  التقاري��ر  وت�ص��ري 
والب�صري��ة املحف��وظ عليه��ا ذاكرة املجتمع على م�ص��توى 
العامل يواجه خطرا �ص��ديدا، حيث اأ�ص��ارت تلك التقارير 
اأن ثلث��ي الأف��الم املنتجة قبل ع��ام 1940م اختفت متاما، 
كما ت�صري تقارير اليون�صكو اإىل اأنه اإذا مل تتخذ اإجراءات 
عاجل��ة فاإن %80 من جملة 200 مليون �ص��اعة من الراث 
ال�ص��معى الب�صرى العاملى ميك��ن اأن يختفى اإىل الأبد فى 
ظرف ع�ص��ر �ص��نوات، وي�ص��مل هذا الراث وثائ��ق اأ�صلية 
ف��ى �ص��كل متاثل��ي ويختف��ى مع��ه جزء مه��م م��ن الثقافة 

املعا�صرة)	(.
وق��د طال��ت تلك املخاوف بل��دان العامل اأجم��ع، املتقدم 
والنام��ى عل��ى ح��د �ص��واء، وه��و ما دع��ى كاًل من فرن�ص��ا 
واإيطاليا واأملانيا وبريطانيا اإىل و�صع الدرا�صات واخلطط 
للمحافظ��ة على اأر�ص��يفها ال�ص��معى الب�ص��رى الذى يقدر 
بح��واىل 50 ملي��ون �ص��اعة، فتاأ�ص�ص��ت بروم��ا الفيدرالي��ة 

الدولية لأر�صيف التليفزيون »FIAT« �صنة 1977م)	(.

(1)  Unesco, recommandation for the safeguarding 
and preservation of moving images/
recommandation pour la sauvegarrde et la 
conservation des images en mouvement 
(adobtee per la conference a sa 21 e session , 
belgrade,27 oct 1980.
|||  �ص��كر بن ن�صري، امتدادا للحوار املهنى: حفظ الر�ص��يف ال�ص��معى 
الب�صري، جملة احتاد الذاعات العربية، تون���س،ع||||،|م، �س 

والو�ص��ع ف��ى الع��امل النامى 
يعد اأ�ص��واأ، وفى عاملنا العربى 
لأن  ذل��ك  ال�ص��وء،  �ص��ديد 
املعوق��ات الت��ى تواجه املنطقة 
ومتع��ددة،  كث��رية  العربي��ة 
الأم��ر ال��ذى يجعله��ا م��ن اأقل 
م��ن  ا�ص��تفادة  الع��امل  دول 
جم��ال  ف��ى  الرقمي��ة  الث��ورة 
حفظ واأر�ص��فة املواد ال�صمعية 
الب�صري��ة، ويتعل��ق بع�س هذه 

ال�صعوب��ات بقل��ة الإمكاني��ات و�صعفها قيا�ص��ا مبتطلبات 
التط��ور التكنولوجي الذى يحتاج اإىل كلفة عالية، بجانب 
اإنه لي�س مي�صورًا فى كل احلالت الو�صول اإىل التكنولوجيا 
املالئم��ة وتوظيفه��ا ف��ى ال�ص��ياق املالئم بحك��م الأو�صاع 
الدولي��ة م��ن جهة والإمكاني��ات الذاتية م��ن جهة اأخرى، 
وكذل��ك انت�ص��ار الأمي��ة الأبجدي��ة ف��ى املنطق��ة العربي��ة 
الت��ى ت�ص��ل اإىل حدود %44 م��ن جممل ال�ص��كان)	(. من 
جه��ة اأخ��رى ف��ان امل�ص��هد ال�ص��معي والب�ص��ري العرب��ي 
يع��اين م��ن اإ�ص��كالية خط��رية ذل��ك لن هن��اك ك��م هائل 
م��ن امل��واد الراثية اأو املنتج��ة حديثا وعدده��ا فى تزايد 
م�ص��تمر ملتطلب��ات الب��ث الف�صائ��ى نتيج��ة ذل��ك الع��دد 
الف�صائي��ة  القن��وات  م��ن  با�ص��تمرار  واملتزاي��د  ال�صخ��م 
الت��ى حتت��اج اإىل امل��واد ال�ص��معية الب�صرية مللء �ص��اعات 
الإر�ص��ال،وهذا الكم ال�صخم معر���س لفقدان جزء كبري 
من��ه اأو مت فق��ده نتيجة لعوامل التلف اأو ال�ص��رقة اأو �ص��وء 
التخزي��ن اأو التدم��ري نتيجة للحروب، كم��ا هو احلال فى 
اأر�ص��يفات القن��وات اللبناني��ة والعراقي��ة والكويتي��ة عل��ى 

�صبيل املثال)	(. 

.|||-|||
|||  حمم��د حمم��د اأحمدي��ن، الر�ص��يف الإلك��روين: رقمن��ة ال��راث 
ال�ص��معى والب�ص��رى العرب��ى، جمل��ة احت��اد الذاع��ات العربي��ة، 

تون�س،ع||||،|م، �س ||.
|||  حممد حممد اأحمدين، الر�صيف الإلكروين: رقمنة 

الراث ال�صمعى والب�صرى العربى، جملة احتاد 
الذاعات العربية، تون�س،ع||||،|م، �س ||.

رقمنة
المواد السمعية والبصريةفى العالم العربى
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امل��واد  املكتب��ات  جلمعي��ات  ال��دوىل  الحت��اد  ويع��رف 
ال�ص��معية والب�صري��ة باأنه��ا »اأي �ص��وت م�ص��جل اأو �صورة 
متحركة اأو ثابتة، اأو ما ي�صم الثنن اأو اأكر من الو�صائل 

ال�صمعية الب�صرية« 
يت��م  الت��ى  فه��ى »العملي��ة   ،Digitization الرقمن��ة  اأم��ا 
مبقت�صاه��ا حتوي��ل البيان��ات اإىل �ص��كل رقم��ي ملعاجلتها 
ه��ذا  ي�ص��تخدم  م��ا  وع��ادة   « الآيل  احلا�ص��ب  بو�ص��طة 
امل�صطلح فى نظم املعلومات لالإ�ص��ارة اإىل حتويل الن�س 
املطبوع اأو ال�صور اإىل اإ�ص��ارات ثنائية با�ص��تخدام اأحدث 
�صا�ص��ة  عل��ى  عر�صه��ا  وميك��ن  ال�صوئ��ي  امل�ص��ح  اأجه��زة 

احلا�صب الآىل)	(. 
وق��د و�ُسع��ت العدي��د م��ن التقان��ن واملعاي��ري الدولية 
ال�صرورية لفهر�ص��ة املواد ال�صمعية والب�صرية والو�صائط 
الو�صفي��ة  للفهر�ص��ة  والإلكروني��ة  التقليدي��ة  املتع��ددة 
والتحليلية لتلك املواد تعتمد على قواعد وطنية اأو دولية، 
منه��ا قواع��د مقنن��ة عل��ى �ص��كل معاي��ري اأكره��ا �ص��هره 

التقانن الدولية للو�صف الببليوغرايف )تدوب(:
Inrernational Standard Bibliographic Description 

(ISBD) 

الت��ى ي�ص��رف عليها الحتاد ال��دوىل جلمعيات املكتبات 
واملوؤ�ص�صات ) اإفال (

INTERNATIONL FEDERATION FOR LIBRARIES AND IN-

)STITUTIONS ) IFLA

وق��د خ�ص�س هذا التقن��ن )تدوب( ق�ص��ما للمواد غري 
اإ(،  الإلكروني��ة )م  للم�ص��ادر  واآخ��ر  ك(،  غ  الكت��ب )م 

وكذلك تدوب املدمج)	(.
وال ) ت��دوب ( اخلا���س بامل��واد غ��ري الكت��ب )م غ ك( 
)NBM( والذى �صدرت الطبعة الثالثة منه فى عام 1998م، 
ق��د ع��رف امل��واد غ��ري الكت��ب باأنه��ا »امل��واد اأو الوثائ��ق 

)( اأبو بكر حممود الهو�س، التحول من الن�صر   |||
الإلكروين، بحث قدم فى اأعمال املوؤمتر العا�صر لالحتاد العربى 

للمكتبات الإلكرونية والن�صر الإلكروين وخدمات املعلومات فى الوطن 
العربى، تون�س ||||م، �س |||.

) ( �صالح الدين بن عي�صى، الفه�صة الو�صفية والتحليلية   |||
للمواد ال�صمعية الب�صرية والو�صائط املتعددة.. اجليل اجلديد من 
القواعد اأدوات الو�صف والتحليل، جملة اإحتاد الإذاعات العربية، 

ع||||،|م، �س ||-|.

خمتلف��ة ال�ص��كل واملحتوى، �ص��ور ثابتة، ت�ص��جيل �صوتى، 
فيدي��و، جمموع��ة متع��ددة الو�ص��ائط، فيل��م �ص��ينمائى، 
�صورة جم�ص��مة ثالثي��ة الأبعاد، �ص��ورة معرو�صة بجهاز، 

م�صغر )ميكروفيلم، منظور (، جم�صم«.
 ،)E R ( )اأما ) تدوب ( اخلا�س باملواد الإلكرونية ) م اإ
وه��و الأه��م - م��ن وجهة نظ��ري - فقد �ص��در تعوي�صًا ل 
)تدوب( ) م ح ( اخلا�س مبلفات احلا�صب، وذلك نتيجة 
للتط��ورات ال�ص��ريعة التى َعرفته��ا امل�ص��ادر الإلكرونية، 
وكذل��ك به��دف اإتاح��ة امل�ص��ادر الإلكروني��ة ع��ن بع��د 
امل�ص��ادر  اإنت��اج  وتقني��ات  والوي��ب  الإنرن��ت  بوا�ص��طة 
واملكتب��ات  الرقم��ي  التليفزي��ون  وانت�ص��ار  الإلكروني��ة، 
الرقمي��ة، وهو ُيع��رف امل�صادر الإلكروني��ة )م اإ( باأنها 
»كل وثيق��ة ل ميك��ن اإ�ص��تخدامها ب��دون احلا�ص��ب الآيل 
حتت��وي معلوم��ات )بيان��ات - برجمي��ات( م�ص��فرة لأجل 
معاجلتها اآليا، وت�ص��تمل وثائق ت�ص��تعمل بوا�ص��طة طرفن 
مرتبطن باحلا�صب وخدمات على اخلط املبا�صر«، وهذا 
ال )ت��دوب( يتم��ري باأن��ه يو�ص��ف الوثيقة بالبيان��ات التي 
تظهر على �صا�ص��ة احلا�ص��ب فقط، اأما البيانات املوجودة 
على الوعاء فال ت�صتخدم اإل ا�صطرارًا، كما يحدد احلقل 
الثال��ث نوع وحجم امل�صدر بطرقة اأكر و�صوحا مما كان 

فى تدوب ) م ح (.
كما �صدر عن الإفال �صنة 2007م تدوب املدمج:

International Standard Bibliographic Description 

Preliminary Consolidated Edition (ISBD)

ليتم دمج جميع اأنواع الو�صف لوثائق املكتبات املو�صوفة 
فى فهار�ص��ها، وهى ُتخ�صع و�صف ه��ذه الوثائق لنموذج 

ال�صروط الوظيفية للت�صجيالت الببليوجرافية:
Function Requirements Of Bibliographic Records 

(FRBR)

لإدخال املزيد من الو�صوح والت�صاق عليها وهى تهدف 
اإىل:-

�صم��ان الو�صوح والت�ص��اق ف��ى وثيقة مرجعي��ة واحدة، 
ت�ص��هل التبادل ال��دوىل للت�ص��جيالت الببليوجرافية وفهم 

هذه البيانات رغم احلواجز اللغوية.
لأى  الببليوجرافي��ة  البيان��ات  اإىل  ال�ص��ريع  الو�ص��ول 
م�صدر من�صور فى اأى بلد والتعامل املتبادل مع مو�صفات 

املحتوى الأخرى.
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ت�صهيل عمل الخت�صا�صين والهيئات لتي�صري ال�صتجابة 
حلاجات م�صتخدمى املعلومات الببليوجرافية.

املعلوم��ات  وتب��ادل  الفهار���س  حو�ص��بة  ت�ص��هيل 
الببليوجرافية.

الببليوج��رايف  لل�صب��ط  مرجعي��ة  موا�صف��ات  توف��ري 
الدويل. 

ل �ص��ك اأن تكلف��ة اإقام��ة اأر�ص��يف اإلك��روين ه��ى تكلفة 
عالي��ة، اإل اأن حج��م الإف��ادة من��ه تف��وق بكث��ري اأ�صع��اف 
م��ا �ص��وف يتم اإنفاقه، ه��ذا اإىل جان��ب العائد احل�صارى 

والقومي الذي ل يقدر بثمن)	( ذلك اأنه:-
ي��وؤدى حتويل ال�ص��رائط ال�صوتية واملرئية اإىل �ص��رائط 
ملف��ات  �ص��كل  ف��ى  وجتميعه��ا   ،DATA TAPES كمبيوت��ر 
اإلكرونية با�صتخدام التقنيات احلديثة اإىل خف�س احليز 
الذى ت�ص��غلة تل��ك ال�ص��رائط ومتطلبات التخزين بن�ص��بة 
ت�ص��ل اىل %90 مب��ا يعنيه ذل��ك من اإمكانيات ا�ص��تيعاب 
اأعداد هائلة �صواء من املواد الراثية القدمية اأو احلديثة 
ف��ى اأقل حي��ز، وبنظام متكامل مرن ي�ص��مح بالقدرة على 

تلبية كافة املتطلبات من هذه املواد ب�صرعة وكفاءة.
اإىل  اإ�صاف��ة  املونت��اج،  عملي��ة  ف��ى  �ص��هولة  اإىل  ي��وؤدي 
حت�ص��ن فى ال�صوت وال�صورة، واإج��راء املعاجلات الفنية 

باإ�صتخدام برامج كمبيوتر متخ�ص�صة.
توفر اإمكانية البث املبا�صر اأو البث على �صبكة الإنرنت 

) ( حممد حممد اأحمدين، الأر�صيف الإلكرونى: رقمنة   |||
الراث ال�صمعى والب�صرى العربى، جملة احتاد الذاعات العربية، 

تون�س، ع |، ||||، �س ||-||.

اأو الطباعة املبا�ص��رة للفيديو على الأ�ص��طوانات ال�صوئية 
باأنواعه��ا املختلف��ة )DVD - CD( دون احلاج��ة اإىل اأي��ة 

معاجلات اإ�صافية.
احلف��اظ على املحتوى الأ�صل��ى من اأي تالعب باعتباره 

ذاكرة الأمة، واإنتاجها الإبداعى والتاريخى.
الإع��الم  و�ص��ائل  ل��كل  ب�ص��هولة  العلمي��ة  امل��ادة  توف��ري 

امل�صموع واملرئى.
توف��ري عائ��د م��ادي مل��ن ميتل��ك الأر�ص��يف الإلك��روين 
وذل��ك بت�ص��ويق ه��ذا الأر�ص��يف اإىل املحط��ات الف�صائية 

والإذاعية.
املحافظة على احلقوق التاريخية للوطن العربى، وتعتر 
ق�صية طابا امل�صرية التى ا�صردت فيها م�صر جزءًا من 
اأرا�صيه��ا م��ن اإ�ص��رائيل دليل عل��ى �صرورة اأر�ص��فة املواد 
التاريخي��ة واأهميته��ا، وهو ما يتطلب من��ا املحافظة على 
الأفالم الوثائقية القدمية التى ت�صم الأحداث التاريخية 
واحل��روب الت��ي خا�صته��ا اأمتن��ا العربية كون اأنه��ا وثائق 
اإثب��ات حق��وق، كما اأنه��ا حق من حقوق الأجي��ال القادمة 

على الأجيال احلالية.
ل��دول  والب�صري��ة  ال�ص��معية  الذاك��رة  م�ص��روع  ويعت��ر 
البحر املتو�ص��ط MED - MEM، والذي ي�صم جمموعة من 
الهيئ��ات والحتادات الإذاعي��ة والتليفزيونية لبع�س دول 
البح��ر املتو�ص��ط ) م�ص��ر - ليبي��ا - اجلزائ��ر - املغرب 
املوؤ�ص�ص��ات  م��ن  جمموع��ة  م��ع  فل�ص��طن(،  الأردن -   -
 - EBU املعني��ة ف��ى اأوروب��ا )احت��اد الإذاع��ات الأوروب��ي
مرك��ز البح��ر املتو�ص��ط CMC - املوؤمت��ر الدائم للو�ص��ائل 

رامراند اإدي�صون   
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 COPEAN ال�ص��معية والب�صري��ة حلو���س البح��ر املتو�ص��ط
 INA املعه��د الوطني الفرن�ص��ى لل�ص��معيات والب�صريات -
( اأول مب��ادرة حقيقي��ة اإيجابية حلماية الراث ال�ص��معي 
والب�ص��ري لتل��ك الدول، ت�ص��جيع التقارب ب��ن الثقافات 
م��ن  لال�ص��تفادة  والدار�ص��ن  للباحث��ن  الإتاح��ة  توف��ري 
ال��راث ال�ص��معي الب�ص��ري، وفك��رة امل�ص��روع تق��وم على 
اإن�ص��اء بوابة اإلكرونية على �ص��بكة الإنرنت ت�ص��مح لتلك 
ال��دول بتحمي��ل م��واد تراثية ت�ص��ل اإىل 30 دقيق��ة للعمل 
الواح��د، م��ع بيان��ات تت�صمن ) عنوان العم��ل - نبذة عن 
العم��ل - جه��ة الإنتاج - املدة (، وذل��ك بثالث لغات هى 

العربية والإجنليزية والفرن�صية.
ل��ذا يقع على عات��ق العاملن فى جمال حفظ وفهر�ص��ة 
وت�صنيف وخدمات املعلومات - كما هو دائما - م�صوؤولية 
املحافظ��ة عل��ى ت��راث اأمته��م العربي��ة، خا�صة بالن�ص��بة 
للم��واد ال�ص��معية والب�صرية، ففي درا�ص��ة حت��ت عنوان » 
واقع خدمات مراكز الأر�ص��يف فى الهيئ��ات التليفزيونية 
والإذاعي��ة العربي��ة » ف��ى 2008م، اأظه��رت الدرا�ص��ة اأن 
الع��امل العرب��ى  و�ص��ع الأر�ص��يف ال�ص��معي الب�ص��ري يف 
يحت��اج اإىل الكث��ري م��ن اإع��ادة النظ��ر ملا يرب���س به من 

اأخطار اأمكن حتديدها فى:-
- ت�ص��تت وح��دات املعلومات املنوط به��ا املحافظة على 
الأر�ص��يف ال�ص��معي الب�صري وعدم اإدراجها حتت �صلطة 

اإ�صراف واحدة.
- نق���س الوع��ي باأهمية الن�ص��خ لغر���س املحافظة على 

الوثائق الأ�صلية.
- ع��دم �صيان��ة الأر�ص��يف الق��دمي، واإن مت ف��ال يك��ون 

بال�صكل العلمى املطلوب ) %46 يتم بال�صكل العلمي(.
- اإن العامل��ن فى جمال حفظ و�صيانة املواد ال�ص��معية 
الدقي��ق  التخ�ص���س  اأ�صح��اب  م��ن  لي�ص��وا  والب�صري��ة 
لالر�ص��يف ال�صمعى والب�صرى وفق ما تن�س علية منظمة 

اليون�صكو.
- غي��اب خطط التدريب للعاملن فى جمال الأر�ص��يف 
)الفهر�ص��ة  تخ�ص���س  ف��ى  خا�ص��ة  الب�ص��ري  ال�ص��معي 
واحلف��ظ - ال�صيان��ة  واملكان��ز  والت�صني��ف  والتك�ص��يف 

والرميم (.
- ع��دم مالئمة بع�س مراكز حفظ الأر�ص��يف ال�ص��معي 
الب�صري مما قد ي�صبب تلف املواد ال�صمعية والب�صرية ) 
�صيق املبنى - الرطوبة - تلوث الهواء - ت�ص��رب املياة - 

الأمن ال�صناعى - املجال املغناطي�صى (.
- ع��دم وج��ود تع��اون ب��ن مراك��ز الأر�ص��يف ال�ص��معي 
الب�ص��ري واملحط��ات التليفزيوني��ة العربي��ة لعر���س م��ا 

متلكة تلك املراكز من مواد �صمعية وب�صرية.

- الأخط��ار الكيميائية، حيث اأن هذه الأفالم - خا�صة 
القدمية - كانت ت�صنع من مواد قابلة للتحلل ) النيرات 

- ثالثى احلام�س ال�صليلوزى (.
- تق��ادم اأجهزة القراءة، و�صعوبة وجود اجلديد منها اأو 
قطع الغيار نظرًا للتطور الهائل فى التكنولوجيا والجهزة.
اإن تل��ك املخاطر التى تواجه املواد ال�ص��معية والب�صرية 
تتطل��ب من��ا اأن ن�ص��رع برقمنة املواد ال�ص��معية وال�ص��معية 
الب�صري��ة، حي��ث اإن التكنولوجيا الرقمية ت�ص��مح برميم 
الوثائ��ق اآليا، وبن�ص��خها على ااأوعية �صوئية تي�ص��ر اإجناز 
�ص��هولة  ب��كل  الرقمي��ة  املحتوي��ات  عل��ى  فني��ة  عملي��ات 
و�ص��رعة، كما اإن ال�ص��تثمار فى الإن�ص��ان هو اأهم مراحل 
عملي��ة التنمي��ة، وه��و م��ا يدعون��ا اإىل القاء ال�ص��وء على 
و�صع العاملن فى جمال الأر�ص��يف ال�ص��معي الب�صري يف 

العامل العربي فى مقال لحق باإذن اهلل.
المراجع:

الإلك��روين:  الر�ص��يف  اأحمدي��ن،  حمم��د  1-حمم��د 

رقمن��ة الراث ال�ص��معى والب�صرى العرب��ى، جملة احتاد 
الذاعات العربية، تون�س،ع4،2010م.

2- Unesco, Recommandation For The Safeguarding 
And Preservation Of Moving Images/Recommanda-

tion Pour La Sauvegarrde Et La Conservation Des Im-

ages En Mouvement ) Adobtee Per La Conference A Sa 
21 E Session, Belgrade,27 Oct 1980.
3- �ص��كر ب��ن ن�ص��ري، امت��دادا للح��وار املهن��ى: حف��ظ 

الر�ص��يف ال�ص��معى الب�ص��ري، جمل��ة احت��اد الذاع��ات 
العربية، تون�س،ع1،2008م.

الن�ص��ر  م��ن  التح��ول  الهو���س،  حمم��ود  بك��ر  اأب��و   -4

العا�ص��ر  املوؤمت��ر  اأعم��ال  ف��ى  ق��دم  بح��ث  الإلك��روين، 
لالحتاد العربى للمكتبات الإلكرونية والن�صر الإلكروين 

وخدمات املعلومات فى الوطن العربى، تون�س 2001م.
الو�صفي��ة  الفه�ص��ة  عي�ص��ى،  ب��ن  الدي��ن  �ص��الح   -5

والو�ص��ائط  الب�صري��ة  ال�ص��معية  للم��واد  والتحليلي��ة 
املتع��ددة... اجليل اجلدي��د من القواع��د اأدوات الو�صف 

والتحليل، جملة اإحتاد الإذاعات العربية، ع4،2010م.
ال�ص��معى  الر�ص��يف  اإىل  احلاج��ة  ق��دورة،  وحي��د   -6

الب�صرى لإنتاج الوثائقيات: بن احلفظ والرقمنة، جملة 
اإحتاد الإذعات العربية، تون�س، ع2، 2007.

7- حممد روؤوف يعي�س، الخبار الإذاعية والتليفزيونية 

وفر���س الإ�ص��تفادة م��ن الث��ورة الرقمي��ة، جمل��و اإحت��اد 
الإذاعات العربية، ع4، 2009م.

*مكتبة القاهرة الكرى
ع�صو جمل�س ادارة املنتدى الثقافى امل�صرى
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اأن�ص��ئت املكتب��ة تزامنَا مع افتتاح املعه��د يف  26 فراير 
ع��ام 2011م تع��د مكتب��ة املعه��د العايل للق�ص��اء من اأكر 
املكتب��ات املتخ�ص�صة يف �ص��لطنة عم��ان  يف علم القانون 
وفروع��ه ت�ص��تخدم املكتبة نظ��ام اآفاق املعرف��ة 2  مرتبط 
وجمه��زه  املكتب��ة  اأوعي��ة  يف  للبح��ث  الإنرن��ت  ب�ص��بكة 
بتقني��ة ال�ص��تعارة الذاتي��ة ونظ��ام اأمان  للكت��ب باأحدث 
 RFID التقنيات الع�صرية للمكتبات والتي ت�ص��تخدم تقنية
ت�صتخدم املكتبة نظام ت�صنيف ديوي الع�صري والفهر�صة 
املو�صوعي��ة بنظام مارك 21 حتت��وي املكتبة  على 20.000 

كتاب و 300 ر�صالة علمية.
الإلكروني��ة   امل�ص��ادر  م��ن  جمموع��ة  ت�ص��م  كم��ا  
بال�ص��راك مع جمل�س البحث العلمي وحتتوي على ق�صم 
للدوري��ات املتخ�ص�ص��ة يف القان��ون، وكذل��ك عل��ى رك��ن 

للدوريات املجلدة 
)جتربة املكتبة يف ا�صتخدام الفهر�س العربي املوحد(

من��ذ بداي��ة تاأ�صي���س املكتب��ة يف فراي��ر 2011، �ص��عت 
مكتب��ة املعه��د لالن�صم��ام اإىل ع�صوي��ة الفهر���س العربي 
املوحد وتزامنا مع احلدث نظم الفهر���س العربي املوحد 
اأثن��اء املوؤمت��ر ال�ص��نوي ال�ص��ابع ع�ص��ر جلمعي��ة املكتب��ات 

الفهر�ص��ة  يف  دورة  العرب��ي  اخللي��ج  ف��رع  املتخ�ص�ص��ة 
با�ص��تخدام الفهر�س العربي املوحد وقد مت الإ�صراك يف 

الدورة وت�صجيل طلب الع�صوية.
ويف ماي��و 2011م ح�صل��ت املكتب��ة  عل��ى الع�صوي��ة وبداأ 
العم��ل يف فهر�ص��ة الكت��ب  مبا�ص��رة يف الفهر���س العربي 
املوح��د وق��د �ص��هل الفهر���س عم��ل املكتب��ة والإ�ص��راع يف 
فهر�ص��ة الكتب ب�ص��كل كبري حي��ث و�صل عدد ت�ص��جيالت 
املكتبة يف اكتوبر 2011 اأي بعد خم�ص��ة اأ�ص��هر  اىل 10000 

ت�صجيله.
تطور استخدام الفهرس:

 مب��ا اأن املكتب��ة جدي��دة يف طور الإن�ص��اء فقد مت و�صع 	 
خط��ة لفهر�ص��ة جمي��ع مقتني��ات املكتب��ة ع��ن طري��ق 

الفهر�س العربي املوحد 
وم��ن واق��ع جتربتن��ا يف بن��اء املكتب��ات اجلدي��دة على 	 

الفهر�س العربي املوحد يجب توفري :
نظ��ام للمكتب��ة يدع��م نقل الت�ص��جيالت من الفهر���س 	 

العربي املوحد 
مت تق�صيم العمل اإىل فريقن:	 

مكتبة المعهد العالي للقضاء 
بسلطنة عُمان
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فريق التنزيل والتعديل والنسخ 

يق��وم بالبح��ث ع��ن الت�ص��جيالت املوج��ودة وحفظه��ا 	 
للتنزيل 

تعديل الت�صجيالت اإذا وجدت بها اأخطاء  	 
اخذ ن�صخه من ت�صجيله الفهر�س والقيام بتعديلها 	 
الفهر�ص��ة 	  فري��ق  اإىل  املوج��ودة  غ��ري  الكت��ب  حتوي��ل 

اجلديدة 
فريق الفهرسة الجديدة

يق��وم بفهر�ص��ة الكت��ب اجلدي��دة يف الفهر���س العرب��ي 	 
املوحد مبا�صرة وحفظها لتنزيل نهاية كل يوم عمل

العرب��ي  الفهر���س  ا�ص��تخدام  يف  املكتب��ة  اح�صائي��ات 
املوحد

2522الفهر�صة اجلديدة 

7463التنزيل 

3672الن�صخ 

6432التعديل 

20.089املجموع 

األثر اإليجابي الستخدام الفهرس العربي الموحد

توفري الوقت واجلهد يف اأعمال الفهر�صة 	 
احل�صول على ت�صجيالت ذات جودة عالية 	 
تقنن ا�صتخدام �صيغة مارك بطريقة �صليمة 	 
تقنن ا�صتخدام عالمات الرقيم 	 
توحيد املداخل وروؤو�س املو�صوعات 	 
الإيواء املوؤقت للت�صجيالت يف الفهر�س 	 
خدم��ة اإمكاني��ة نق��ل امللف��ات ال�ص��تنادية وح��د جميع 	 

الت�صجيالت 
التوصيات والمقترحات :

دول 	  كل  يف  املوح��د  العرب��ي  للفهر���س  ممث��ل  توكي��ل 
التدري��ب  عملي��ات  ع��ن  م�ص��وؤول  ويك��ون  الأع�ص��اء 

وال�صراك ومتابعة املكتبات الأع�صاء.
عمل برنامج للفهر�س على الأجهزة املحمولة.	 
نتيج��ة 	  وذل��ك   )   App Store و   Android تطبيق��ات   (

التطور ال�صريع 
حل م�صاكل تكرار الت�صجيالت واأرقام الت�صنيف والتي 	 

�صبق ومت ذكرها.
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جامعة ظفار بسلطنة عمان 
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هي مكتبة اجلامعة الرئي�ص��ة والت��ي يطلق عليها مكتبة 
العملي��ة  ركائ��ز  اأح��د  وتع��د  املع�ص��ني،  م�ص��تهيل  ال�ص��يخ 
م�ص��ادر  توف��ري  به��ا  فين��اط  اجلامع��ة،  يف  التعليمي��ة 
املعلوم��ات املطبوع��ة والإلكروني��ة، �ص��واًء الت��ي تدع��م 
الرامج الدرا�صية يف اجلامعة اأم التي هي عامة وثقافية 
تخ��دم جمتم��ع اجلامعة ب�ص��كل خا���س اأو املجتمع املحلي 
ب�ص��كل ع��ام، اأو الباحث��ن اأيًا كانوا. تق��ع املكتبة يف مبنى 
منف�صل يتكون من ثالثة طوابق مب�ص��احة اجمالية تقدر 
ب��� 4000 م��ر مرب��ع، جمه��زة مب�صع��د كهربائ��ي، حي��ث 
حتتل مكانًا ا�صراتيجيًا. ت�صتخدم املكتبة نظام ت�صنيف 
مكتب��ة الكوجنر���س، ونظام م��ارك 21 وقواعد الفهر�ص��ة 
�صيا�ص��ة  تعتم��د  الثاني��ة.  طبعته��ا  يف  الأجنلو-اأمريكي��ة 
ال��رف املفت��وح ال��ذي يتي��ح مل�ص��تخدمي املكتب��ة التعام��ل 
ال�ص��ريع م��ع موجوداته��ا. حتت��وي املكتب��ة عل��ى جمموعة 
متوازن��ة من م�ص��ادر املعلوم��ات املطبوع��ة والإلكرونية 
والر�ص��ائل  والدوري��ات  واملراج��ع  الكت��ب  ب��ن  موزع��ة 
اجلامعي��ة وقواعد البيان��ات الإلكرونية، منظمة ب�ص��كل 
ي�صهل على امل�صتفيدين الو�صول اليها باأ�صرع وقت ممكن 
وباأ�ص��هل الطرق، ميكن البحث عن اأي من هذه امل�صادر 

من خالل موقع املكتبة الإلكروين
.www.du.edu.om/library
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الرؤية: 

تطم��ح مكتب��ة جامع��ة ظف��ار اأن تك��ون مكتب��ة جامعي��ة 
متمي��زة توظ��ف بتمي��ز امل�ص��ادر املطبوع��ة والإلكرونية 
لإيج��اد بيئ��ة علمي��ة متاح��ة عر احلي��ز امل��كاين واحليز 
الفرا�ص��ي الرقمي خلدم��ة خمتلف امل�ص��تفيدين وتلبية 

احتياجاتهم التعليمية والبحثية يف الوقت املنا�صب.
الرسالة:

ت�ص��عى مكتبة جامعة ظفار اإىل خدمة املجتمع اجلامعي 
املتمث��ل يف الطلبة واملوظفن والهيئة التدري�ص��ية، وكذلك 
املجتم��ع املحل��ي والعم��اين ب�ص��كل ع��ام، وذل��ك بتوف��ري 
م�صادر املعلومات باأ�ص��كالها املختلفة واملتجددة، وتقدمي 
الت�ص��هيالت واخلدم��ات بكفاءة عالية وبج��ودة ترقى اإىل 
م�ص��توى توقع��ات امل�ص��تفيدين ومب��ا يتالءم م��ع متطلبات 
املناه��ج الدرا�ص��ية باجلامع��ة. ه��ذا بالإ�صاف��ة اإىل خلق 
والدرا�ص��ة  البح��ث  عل��ى  ي�ص��اعد  ال��ذي  املنا�ص��ب  اجل��و 

والتعلم.
األهداف:

توظي��ف 	  عل��ى  املكتب��ة  يف  العامل��ن  وتدري��ب  تاأهي��ل 
الأ�ص��اليب املهنية والتقنية احلديث��ة يف جتهيز وتقدمي 
خدم��ات املعلوم��ات واخلدمات املرجعية للم�ص��تفيدين 

من املكتبة.
تنمي��ة واإدارة مقتني��ات املكتبة املطبوع��ة والإلكرونية 	 

بج��ودة وفاعلي��ة تكف��ل التح��ول اإىل تق��دمي خدم��ات 
معلوم��ات تتواف��ق م��ع احتياجات خمتلف امل�ص��تفيدين 

وتفي بتوجهات اجلامعة.
توف��ري الو�ص��ول اإىل املواد املكتبية من خ��الل امل�صادر 	 

الإلكروني��ة داخل املكتب��ة اأو املوقع الإلكروين للمكتبة 
عر �صبكة الإنرنت. 

اأع�ص��اء 	  م��ن  اجلامع��ة  جمتم��ع  وم�ص��اعدة  تدري��ب 
هيئ��ة التدري���س وموظف��ن وطلب��ة عل��ى كيفي��ة البحث 
م�ص��ادر  ا�ص��تخدام  وعل��ى  الإلك��روين  الفهر���س  يف 
املعلومات ا�ص��تخدامًا فعاًل �ص��واًء داخل املكتبة اأو على 

املوقع الإلكروين على �صبكة الإنرنت.
�صيانة املواد والأجهزة الإلكرونية يف املكتبة با�صتمرار 	 

من اأجل حت�صن جودة اخلدمات.
العم��ل عن كثب مع امل�ص��تفيدين، وحتديد احتياجاتهم 	 

واهتماماتهم.
ال�صتجابة ملعايري العتماد وجتاوزها.	 

المجتمع المستفيد من المكتبة

الطلبة مبختلف م�صتوياتهم الأكادميية وتخ�ص�صاتهم . 	

العلمية.
 اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة.. 	
الباحثون يف خمتلف املجالت واملو�صوعات.. 	
الهيئ��ة الإدارية يف اجلامعة م��ن موظفن وعاملن يف . 	

خمتلف الدوائر الإدراية.
اأفراد املجتمع املحلي.. 	

قاعات المطالعة:

تتك��ون املكتب��ة م��ن اأربع قاع��ات مطالعة ت�ص��توعب 480 
مقعد واأربع قاعات للدرا�ص��ة الذاتية ت�ص��توعب 100 مقعد 
كم��ا يوج��د قاع��ة خم�ص�ص��ة لأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س 
واح��دة  الأرف��ف  ح��ول  وقاعت��ن  مقع��دًا،   25 ت�ص��توعب 
للطالب والأخرى للطالبات ت�صتوعبان حوايل 24 مقعدًا.

النظام األلي:

عم��دت املكتب��ة من��ذ �ص��نة 2008 اإىل توفري وا�ص��تخدام 
وا�ص��رجاع  لإدخ��ال   )Virtua( املتكام��ل  الآيل  النظ��ام 
املعلومات ميكن امل�صتفيدين من ا�صتخدام واجهة له على 
�ص��بكة الإنرن��ت )Based Web( فت��م ت�صميم��ه ليتنا�ص��ب 
م��ع اأحدث املعايري واملوا�صف��ات العاملية، فى جمال اإدارة 
م�ص��ادر املعلومات يف املكتبات. وُيع��ّد هذا النظام نقلة 
نوعي��ة يف نظ��م اإدارة املكتب��ات، كم��ا اأن��ه يدع��م خدم��ة 
ا�ص��ترياد ت�ص��جيالت ببليوجرافية عن طري��ق برتوكولت 
عاملي��ة ت�ص��تخدم تقني��ةZ39.5 لالت�ص��ال بقواع��د بيانات 
والفهر���س  الكوجنر���س  مكتب��ة  مث��ل  الأخ��رى  املكتب��ات 
 )MARC( العرب��ي املوح��د ت�ص��تخدم نف���س القواع��د مث��ل
21 وقواع��د الفهر�ص��ة الأجنل��و اأمريكي��ة. يتمي��ز النظ��ام 

بتعري��ب واجه��ات ال�ص��تخدام وتخزي��ن البيان��ات باللغة 
العربي��ة ويعط��ي حلول لكل خدم��ات املكتبة ) الفهر�ص��ة، 

التزويد، الدوريات، الإعارة، نظام اإدارة املكتبة(.
ته��دف كل ه��ذه اجله��ود لتو�ص��يع اإمكاني��ات وق��درات 
املكتب��ة لتلبي��ة احتياجات امل�ص��تفيدين، ويف نف���س الوقت 
املكتب��ة  ا�ص��تخدام  ع��ن  موؤ�ص��رات  املكتب��ة  اإدارة  تعط��ي 
حي��ث  النظ��ام.  يف  املتواف��رة  الإح�صائي��ات  با�ص��تخدام 
ميكن النظام من البحث عن امل�صادر املتوفرة يف املكتبة 
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م��ن داخل وخ��ارج اجلامع��ة وخارجها ومعرف��ة مكان كل 
مرج��ع عل��ى الرفوف وكذل��ك معرفت��ه اإن كان متوفرًا يف 

املكتبة اأو معار متى تاريخ اإرجاعه.
ت�ص��تخدم املكتبة نظام الردد الال�صلكي )RFID( لإدارة 
امل�ص��ادر عل��ى الرفوف واإج��راء جرد دقي��ق للمجموعات 
واحلفاظ عليها من الت�صرب خارج املكتبة. ميكن البحث 
عن الكتب من خالل الفهر���س اليل للمكتبة املتوفر على 
موق��ع املكتب��ة الإلكروين م��ن داخل اجلامع��ة وخارجها، 
م��ن  ذاتي��ًا  الكت��ب  ا�ص��تعارة  للم�ص��تفيدين  وميك��ن  كم��ا 
خ��الل جه��از خا�س يعمل ببطاق��ات ال��� )RFID( التي هي 
البطاق��ة اجلامعي��ة للطلب��ة والبطاقة الوظيفي��ة لأع�صاء 
الهيئ��ة التدري�ص��ة والإدارية يف اجلامعة وت�ص��تخدم اأي�صًا 
للن�ص��خ والطباعة �صعيًا من املكتبة لتجميع تلك اخلدمات 
وا�ص��تخدامها اآلي��ًا بطريق��ة تكنولوجي��ة متط��ورة منظمة 
وب�صفة ذاتية من خالل بطاقة موحدة ت�صهل ال�صتخدام 

وحتفظ النظام.
خدمات المكتبة:

اأ- اخلدمات الفنية اأو اخلدمات غري املبا�صرة: 
ويق�صد به��ا اخلدمات املتعلقة بالإج��راءات والعمليات 
الفني��ة الت��ي يقوم به��ا العاملون دون اأن يراهم امل�ص��تفيد 
له��ذه  النهائي��ة  النتائ��ج  م��ن  ي�ص��تفيد  ولكن��ه  مبا�ص��رة 

اخلدمات وت�صمل اخلدمات الآتية: 
 التزوي��د: وتتمث��ل يف توف��ري وتنمية م�ص��ادر املعلومات 

باملكتبة عن طريق ال�صراء اأوالتبادل اأوالإهداء 
الفهر�صة والت�صنيف: وذلك باملعاجلة الفنية للمجموعات 

املكتبية وفقًا خلطة ت�صنيف مكتبة الكوجنر�س.
ب- اخلدمات املبا�صرة:

مكتب��ة . 	 يف  الإنرن��ت  خدم��ة  تق��دمي  يت��م  الإنرن��ت: 
اجلامعة جلميع امل�صتفيدين ل�صتخدامها يف املجالت 
خمت��ر  املكتب��ة  توف��ر  حي��ث  والأكادميي��ة  العلمي��ة 

لالإنرنت يحوي عدد كبري من اأجهزة احلا�صوب.
البحث الآيل: حيث يتم البحث عن م�صادر املعلومات . 	

املكتب��ة  يف  املتوف��رة  �ص��واًء  اجلامع��ة  توفره��ا  الت��ي 
البيان��ات  كقواع��د  ال�ص��بكة  طري��ق  ع��ن  املتوف��رة  اأو 

والكت��ب  الإلكروني��ة،  والدوري��ات  الإلكروني��ة، 
الإلكرونية، واملراجع الإلكرونية.

الرد على ا�صتف�ص��ارات امل�ص��تفيدين: اإما �ص��خ�صيًا اأو . 	
عن طريق الهاتف اأو الريد الإلكروين.

املراجع: يقوم ق�صم املراجع يف املكتبة مب�صاعدةامل�صتفيدين . 	
والباحث��ن يف احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات املطلوب��ة بدق��ة 
و�ص��هولة م��ن واق��ع جمموع��ات الكت��ب واملراج��ع وم�صادر 

املعرفة املختلفة واملتاحة باملكتبة.
الإر�صاد: هي خدمة اإر�صادية وتدريبية تقدمها املكتبة . 	

للم�ص��تفيدين بهدف توعيته��م بخدماته��ا ومقتنياتها 
واإر�ص��ادهم وتدريبهم على كيفية ا�ص��تخدام الفهر�س 
الآيل وم�ص��ادر املعلومات املختلف��ة وقواعد املعلومات 
العم��ل  ور���س  بع���س  عق��د  خ��الل  م��ن  الإلكروني��ة 

والرامج الإر�صادية.
الن�ص��خ والطباع��ة: تق��دم املكتب��ة خدم��ة الن�ص��خ والطباعة . 	

ملقتنياته��ا م��ن الكت��ب والدوري��ات العلمي��ة اأو الطباع��ة من 
قواعد البيانات الإلكرونية با�صتخدام البطاقات اجلامعية 
)RFID( الت��ي ميك��ن �ص��حنها واع��ادة �ص��حنها وذل��ك وفق��ًا 
ل�صيا�ص��ة الن�ص��خ والطباعة املعتمدة لقاء ر�صم رمزي وقدرة 
)ري��ال واح��د ل��كل 		 �صفح��ة(. ويحظ��ر ت�صوي��ر كت��اب اأو 

دورية باأكملها حفاظ�ًا على حقوق التاأليف والن�صر.
خلدم��ات . 	 احلي��وي  الع�ص��ب  ه��ي  الإع��ارة  الإع��ارة: 

املكتب��ات واملعلومات ب�ص��كل ع��ام، وتعت��ر واحدة من 
اأه��م اخلدمات العامة التي تقدمه��ا املكتبات ومراكز 
املعلوم��ات واأحد املوؤ�ص��رات املهمة عل��ى فعالية املكتبة 
الإع��ارة  ق�ص��م  يف  امل�ص��تفيدين.  مبجتم��ع  وعالقته��ا 
باملكتب��ة تتم عملية ا�ص��تعارة امل��واد املكتبية اأو جتديد 
م��دة ا�ص��تعارتها اأو اإعادته��ا اإلكروني��ًا. كذل��ك ميكن 
التق��دم بطل��ب حج��ز م��ادة مكتبي��ة اأو الإب��الغ ع��ن 
فقدانه��ا اأو �صياعه��ا والإ�صتف�ص��ار ع��ن مبل��غ غرام��ة 

تاأخري املادة املكتبية عن موعد اإعادتها.
الدورات التدريبية:

تهت��م املكتب��ة بتدري��ب موظفيه��ا من خ��الل تدريبهم يف 
جمي��ع اأق�ص��ام املكتب��ة، وابتعاثه��م اىل خمتل��ف اجله��ات 
دورات  وتنظ��م  كم��ا  عمل��ه،  طبيع��ة  ح�ص��ب  كٍل  للتدري��ب 
حملي��ُا(  ال�صي��ف )اخلري��ف  ف�ص��ل  يف  �ص��نوية  تدريبي��ة 
للمجتمع املحلي وذلك بالتن�صيق مع جهات خارجية اأخرى 

كاجلمعية اعمانية للمكتبات والفهر�س العربي املوحد.

* مدير املكتبة
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جنح الفهر�س العربي املوحد يف اإحداث نقلة نوعية ملكتباتنا العربية من خالل 
تطوي��ر قواعده��ا الببليوجرافي��ة وتاأهي��ل كوادره��ا الفني��ة بالتدريب واكت�ص��اب 
املهارات الالزمة للعمل يف البيئة الرقمية. كما �صاعد الفهر�س املكتبات الكرى 
يف الوط��ن العرب��ي يف بناء بوابات املكتب��ات يف الدول العربية والتي هي  �صرورة 
وبني��ة اأ�صا���س يف ع�صر املعرفة حيث كانت حلًما حتق��ق بف�صل اهلل ثم باجلهود 
الت��ي بذل��ت يف تاأ�صي���س الفهر���س العربي املوح��د وال�ص��تمرار يف تطويره وعقد 
الع��دد من ال�ص��راكات العاملي��ة التي زادت من عطائ��ه واأثبت��ت اأن العمل العربي 

يتكامل متى ما كانت الهمم عالية الأهداف وا�صحة والعمل دقيق.
ل��ذا فق��د اآن الأوان لالنتقال اإىل مرحلة اأخرى من العم��ل املعريف املنظم تتيح 
املحتوى العربي رقمًيا، حيث اأجمع اخلراء واملتخ�ص�صون على �صرورة تطوير 
اآلي��ات عمل الفهر���س العرب��ي املوحد م�ص��تقباًل ل�صمان اإن�ص��اء املكتب��ة الرقمية 
العربي��ة، والت��ي اأطلقته��ا مكتبة املل��ك عبدالعزي��ز العامة موؤخرًا وب��داأت بو�صع 
الدرا�ص��ات واخلط��ط الالزم��ة لتنفيذه��ا باأعلى املعاي��ري واملوا�صف��ات الدولية. 
وتدع��م اإمكانات مكتبة املل��ك عبدالعزيز العامة وخرتها يف اإدارة امل�ص��روعات 
الثقافية وبخا�صة الفهر�س العربي املوحد جناح م�صروع املكتبة الرقمية العربية 
يف خدمة الثقافة العربية والإ�ص��المية كمكون رئي���س يف خارطة املعرفة العاملية 
بح�صر الإنتاج الفكري العربي ورقمنته واإتاحته عر اأحدث الو�صائل والتقنيات. 
وروؤي��ة مكتب��ة املل��ك عبدالعزي��ز العام��ة للمكتبة الرقمي��ة العربية لي�ص��ت وليدة 
اللحظ��ة حي��ث كان��ت �صم��ن الروؤية العام��ة للفهر���س العربي املوح��د يف مرحلة 
التخطي��ط والدرا�ص��ات. وق��د اآن الأوان ليدخ��ل هذا امل�ص��روع حي��ز التنفيذ بعد 
اأن اكتمل��ت البنية الأ�صا�ص��ية املمثلة يف الفهر���س العربي املوح��د بكامل مكوناته 
واإجنازاته وعالقاته بجميع املكتبات العربية، ل �ص��يما واأن املكتبة الرقمية اأحد 
امل�صروعات املهمة ل�صد ما ي�صمى بالفجوة الرقمية؛ لأهمية ما توفره من خدمات 
للباحثن وامل�ص��تفيدين، ولوجود حجم كبري من الراث على هيئة ورقية بحاجة 
اإىل معاجل��ة حلفظ��ه واإتاحته. كما اأنه��ا اأحد اأهم امل�ص��روعات الثقافية العربية 
الت��ي يج��ب ع��دم التاأخ��ر يف تنفيذه��ا؛ فاملكتب��ة الرقمي��ة العربية لي�ص��ت ترًفا 
ثق��ايًفا ول جترب��ة تقنية معزولة، يف ع�صر اأ�صبح فيه الهتمام باملعرفة العربية 
وتي�صري الو�صول اإليها �صرورة ملحة لتعزيز انت�صار اللغة العربية وقوتها لتناف�س 

اللغات العاملية احلية.

د. �سالح بن حممد امل�سند
مدير مركز الفهر�س العربي املوحد

مرحلة جديدة من
العمل المعرفي المنظم 
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