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مجلة دورية ت�صدر عن مركز الفهر�س العربي الموحد | مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
العدد )31( | ربيع الآخر 1437هـ | يناير 2016م

يعتبر الأمن الفكري وموثوقية الو�صول اإلى المعرفة من اأهم الركائز التي 
بنيت على اأ�صا�صها المكتبة الرقمية العربية ، اإ�صافة لكونها تخدم الثقافة 

والإرث العربي والإ�صالمي .
ون�صيجها  وقيمها  مبادئها  ت�صويه  محاولة  من  اأمتنا  تواجهه  ما  اإن 
الجتماعي يتطلب عماًل جماعيًا لحماية اأفكار ال�صباب من الأفكار الدخيلة 
م�صادر  اإتاحة  من  المعلومات  ومراكز  المكتبات  تقوم  واأن  والمتطرفة، 
توفير  في  اأهمية  من  الخطوة  لهذه  لما  والم�صتفيدين  للباحثين  معرفتها 

متطلبات المعرفة والحفاظ عليها واإتاحتها .
اإن ما تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة باإتاحة كنوز معرفتها خطوة 
عاتقها  على  تحمل  تزال  فال  الكثير،  الرقمي  لر�صيدنا  وت�صيف  كبيرة 
بالعمل  والدفع  التعاون  على  العربية  المكتبات  جميع  حفز  م�صوؤولية 
خارطة  على  كبيرة  مكانه  بواأها  مما  التجاهات،  جميع  في  الم�صترك 
الن�شاط  في  بارزة  وعالمة  الأو�شط  ال�شرق  في  الثقافية  الم�ؤ�ش�شات 

المعرفي العالمي عبر العديد من م�صروعاتها .
وها ه� مركز الفهر�س العربي الم�حد على م�شارف اإطالق ب�ابات لمكتبات 
�صبع  اأطلق  اأن  بعد  الكويت وذلك  بدءًا من   ٢٠١٦ الجديد  للعام  دول عربية 
بوابات �صابقة لالإمارات وال�صودان وال�صعودية والبحرين وعمان والأردن 
لمن�صوبي  التدريبية  الدورات  بعقد  البدء  الوقت  ذات  وفي  والمغرب، 
الإلكترونية  البيئة  للعمل في  الدول الأع�صاء وذلك بغية تهيئتهم  مكتبات 
وا�صتخدام التطبيقات العالمية الجديدة RDA والتي بات العمل بها اأمرًا 
والتنفيذ  التطوير  تدعم كل توجهات  التي  الندوات  اأن  كما   ، للغاية  مهًما 
مع  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  خاللها  من  يقدم  اأهمية  ذات  تزال  ل 
زياراته  لتكون   ، المعرفة  واإك�صاب  والم�صورة  التباحث  مبداأ  اأع�صائه 
للدول العربية والإ�صالمية قائمًا على توحيد الروؤى والعمل على تقديم كل 

ما تحتاجه اأنظمة المكتبات في الدول الأع�صاء .
مدير التحرير
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المكتبات العربية والمستجدات 

الحضارية من منظور مستقبلي

التغييرات ما بين معيار وصف المصادر 
وإتاحتها )وام( )RDA( وقواعد الفهرسة 

.)AACR2( )2األنجلو أمريكية )ق

الفهرسة التحليلية =
Analytical Cataloging

األمن الفكري وموثوقية مصادر المعرفة
المكتبة الرقمية العربية 

عصر جديد الجتذاب معرفي صحيح..

خالل مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات الـ 26:

ب 47 
ّ
م ورقة عمل  ومعرض ويدر

ّ
الفهرس يقد

 ومشاركة
ً
مشاركا

وزيرة الثقافة األردنية:
ل الوصول الى كنوز 

ّ
الفهرس الموحد سه

معارفنا!
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مت الكثير
ّ
وزيرة ثقافة األردن: السعودية قد

الفهرس العربي الموحد يوثق التاريخ لألجيال الجديدة.. سنغيب وسيأتون

خالل تدشينها موقع الفهرس العربي الموحد: 
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الدكتورة  الأردنية  الثقافة  وزيرة  د�صنت 
المثقفين  من  نخبة  وبح�صور  مامكغ  لنا 
الفهر�س  ب�ابة  والإعالميين  والأكاديميين 
فعاليات  خالل  وذلك  الجديدة  الموحد  العربي 
العربي  لالتحاد  والع�شرين  ال�شاد�س  الم�ؤتمر 
قاعة  احت�صنته  والذي  والمعلومات  للمكتبات 
فندق لند مارك بالعا�شمة عّمان، والذي �شكل 

ح�صورًا عربيًا مهمًا.
تدعو  منا�صبة  اإنها  الوزيرة:  معالي  وذكرت 
للكثير من الفرح والفخر لأننا نتحدث عن جهود 
في  العربي  الت�صبيك  فهذا  وتقّدم،  تبذل  كبيرة 
عام  ب�صكل  المعرفة  وفي  بالمكتبيين  الحتفاء 
والعقل  بخير،  العربي  الوطن  اأن  على  يوؤكد 
ويحتفي  بالعلم  يحتفي  دائمًا عقل  العربي 
وجدته  ما  هذا  واأ�صافت:  المعلومة،  بتوثيق 
العربي  الفهر�س  مركز  اأعجبني  وقد  فعليًا 
البحثية  المراكز  وعدد  وجهوده  الموحد 
العربية  المملكة  في  الموجودة  والتقنية 
الجيل  اأن  اأح�ص�صت  وقد  ال�صقيقة،  ال�صعودية 
الجديد له طريقة معينة لي�س فقط في المعل�مة 
التقنيات  طبعًا  والتحليل،  الربط  في  واإنما 
نحتاجه.  ما  وهذا  ذلك  في  �صاعدت  الحديثة 
الم�حد  العربي  الفهر�س  اأهمية  اإلى  واأ�شارت 
ه�  الم�حد  العربي  الفهر�س  اإن  قالت:  حيث 
باخت�صار �صديد عبارة عن حالة توثيق للتاريخ، 
فنحن  الجديدة،  لالأجيال  كثيرًا  مهم  وهو 
�صنغيب و�صتاأتي اأجيال جديدة �صتجد ما تبحث 
القائمين  كل  اأقدر  فاأنا  الفهر�س،  هذا  في  عنه 
عليه واأقدر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فهو 
اإن  الح�صارية  العربية  للحالة  نوعية  اإ�صافة 
جاز لنا التعبير و�صتبقى حالة عربية ح�صارية 

 الملحق الثقافي ال�صعودي  الدكتور محمد القحطاني

معالي الدكتور علي النملة
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اأن  واأظن  بالأمة،  تمر  التي  الظروف  كل  رغم 
الت�صبيك  من  حالة  وهناك  مت�صافرة  الجهود 

المكتبيين  كل  بين  الرائع 
الم�صروع  وهذا  العرب، 
بالدعم  �صي�صتمر  الريادي 
العلمي  والدعم  المعنوي 
اأي�صًا، واأتمنى للقائمين عليه 

مزيدًا من التوفيق.
الدكتور  ال�صعودي  الثقافي  الملحق  وتحدث 

اأهمية  عن  القحطاني  محمد 
يعك�س  مما  اللقاء  هذا  مثل 
بالمعرفة،  العربي  الهتمام 
الفهر�س  وج�د  واعتبر 

واأكد  العربية،  للثقافة  الموحد مك�صًبا  العربي 
تد�صين  ح�صر  واأن  �صبق  واأنه  اأهميته،  على 

واأطلق  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأطلقها  والتي  الأردنية  المكتبات  ب�ابة 
العديد من بوابات الدول كذلك، واأكد على الدور الذي تقدمه مكتبة الملك 

عبدالعزيز العامة في هذا المجال.
وزير  النملة  علي  الدكتور  معالي  وتحدث 
ال�صوؤون الجتماعية ال�صابق قائاًل: �صيء نفخر 
حتى  مكتبة   5500 يجتمع  فعندما  حقيقة،  به 
اأن  �صعداء  الجميع  وجميل،  رائع  �صيء  الآن 
الفهر�س العربي الم�حد و�شل لهذا الم�شت�ى، واأنه تط�ر كثيرًا وب�شكل 
ملحوظ واأفاد الكثير من مكتبات وطننا العربي، ما يهم الآن هو ا�صتمرارية 
فق�صية  والكفاءة،  الجهد  بذات  الم�صروع  هذا 
الديمومة في الم�صروعات مهمة جدًا والمتابعة 
هم  وال�صابات  ال�صباب  هوؤلء  اأن  �صعيد  كذلك، 
العربي  الفهر�س  هذا  بناء  في  ي�شهم�ن  الذين 
الموحد وهو حقيقة خطوة من خطوات توحيد الأمة العربية علميًا وفكريًا 
وثقافيًا في ال�قت الذي عجزت بع�س المرافق الأخرى اأن تحقق ما ي�شبه 

الملحق الثقافي السعودي باألردن :
مكتبة الملك عبدالعزيز تقدم الكثير 

لثقافتنا العربية

وزيرة الثقافة: الوطن العربي بخير، 
والعقل العربي يحتفي بالعلم 

وتوثيق المعلومة
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هذا التقارب والت�شارك الذي اأحدثه الفهر�س .
العربي  الفهر�س  مركز  مدير  الم�شند  �شالح  الدكت�ر  �شعادة  وتحدث 
والمعلومات  للمكتبات  العربي  التحاد  منا�صبة  اإن  قال:  حيث  الموحد 
بوابة  بتد�صين  المنا�صبة  بهذه  �صعداء  ونحن  مهمة،  معرفية  منا�صبة 
الفهر�س العربي الم�حد بحلتها الجديدة والتي �شممت لتخدم المجتمع 

لنا  الوزيرة  معالي  وح�صور  المعرفي، 
الم�ش�ؤولين  دعم  �شياق  في  ياأتي  مامكغ 
المعرفية  للنه�صة  العربي  الوطن  في 
الفهر�س  مركز  اأهداف  وفق  تت�شكل  التي 
العربي الموحد والمكتبة الرقمية العربية، 

على  مهمة  نافذة  تقدم  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  �شعادته:  واأ�شاف 
على  المعلومات  ومراكز  المكتبات  دعم  في  وجهودها  الحديث،  الع�صر 

الو�صول بالمعرفة العربية للمكانة التي ت�صتحقها .
وتخدم البوابة الباحثين عن المعرفة من خالل واجهة بحث متطورة ت�صهل 
الو�صول اإلى م�صادر المعرفة المتنوعة، وتمكن من تقييد البحث بالم�صدر، 

معالي الدكتور علي النملة : 
هو خطوة التوحيد التي عجزت عنها األمة 

والمو�صوع  الن�صر  ودور  الن�صر،  وتاريخ 
في  البحث  من  تمكن  كما  الخ.   ... والموؤلف 
في  البحث  و�صفحة  الترجمة  الكتب  �صفحة 
الر�صائل  في  البحث  و�صفحة  المخطوطات 
البوابة معلومات متكاملة  تقدم  الجامعية. كما 
التي  والخدمات  الفهر�س  عن 
يقدم باأ�صلوب ع�صري واأنيق. 
خدمات  اأي�ًصا  البوابة  وتقدم 
لالإفادة  الأع�صاء  للمكتبات 
يقدمها  التي  الخدمات  من 
الفهر�س مثل البحث عن الت�شجيالت والفهر�شة 
مكتبة  البوابة  في  ويوجد  والمنقولة.  الأ�صلية 
اإ�شدارات  مل  على  تحت�ي  للفهر�س  رقمية 

الفهر�س ون�شراته. 
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خطوات  العربية  الرقمية  المكتبة  خطت 
المحتوى  لإثراء  عملها  اإنجاز  باتجاه  متقدمة 
اإتاحة  تعتبر  حيث  العربي،  الرقمي  المعرفي 
العامة  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  مقتنيات 
لمد  امتدادًا  وتمثل  كبيرة    اأهمية  ذات  رقميًا 
الفهر�س  مركز  قدمه  الذي  الت�ا�شل  ج�ش�ر 
خالله  من  وفتح  2007م  منذ  الموحد  العربي 
اآفاًقا رحبة للتعريف بالنتاج الفكري والعلمي 
والإبداعي لأبناء الثقافة العربية الإ�صالمية في 
الرقمية  المكتبة  هي  وها   ، العالم  دول  جميع 
العربية تكمل الطريق بهدف تي�شير ال�شتفادة 
الإ�صالمية  العربية  المكتبات  مقتنيات  من 
وذاك  اللغات  بمختلف  المعرفة  م�صادر  من 
الثقافية  لر�صالتها  المكتبة  روؤية  اإطار  في 
ن�صر  في  وجهودها  ال�صاملة  والح�صارية 
الثقافة والمعرفة وخدمة الباحثين والدار�صين 
المملكة  م�صيرة  يج�صد  وبما  العلم  وطالب 

الناجحة في النتقال اإلى مجتمع المعرفة.
برقمنة  العربية  الرقمية  المكتبة  قامت  حيث 
اإ�صداًرا   220 يتجاوز  بما  المكتبة  اإ�صدارات 
و  نادرة  خريطة   800 واأي�صًا   ، الآن  حتى 
اأكثر  اإلى  بالإ�صافة  اأ�صلية  مخطوطة   4600

ف�صاًل  وم�صكوكات  نادر  كتاب   3000 من 
النادرة،  المهجر  دوريات  من  العديد  عن 
للباحثين  الكن�ز  هذه  اإتاحة  بهدف  ذلك  وكل 
المميز  العلمي  العمل  هذا  وياأتي  والدار�صين. 
الهوية  لحفظ  الهادفة  الم�صروعات  �صمن 
العربية واإثراء المحتوى  اللغة  الثقافية ودعم 
العربي في �صبكة الإنترنت، انطالقًا من قناعة 

ًإتاحة مقتنيات
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة رقميا

الثقافية  العالقات  بوجود حاجة حقيقية لو�صيلة يمكن من خاللها ترتيب 
في  ي�صب  المعرفة  مجتمع  اإلى  التحول  نجاح  واأن  الإن�صانية،  والمعرفة 
باأهمية  الوعي  اإلى  بالإ�صافة  ال�صامل،  بمفهومها  التنمية  تحقيق  اتجاه 
ال�صتفادة من تقنيات المعلومات والت�صالت في التعريف بثراء الثقافة 
العربية الإ�صالمية وتنوع اإ�صهاماتها في م�صيرة تطور الإن�صانية على مر 
الع�صور من خالل ما تمثله المكتبة الرقمية من نافذة لإطالع العالم على 
النتاج العلمي والفكري العربي ول�شيما في ظل وج�د �شعف وا�شح في 
المعلومات الرقمية باللغة العربية والتي ل تمثل �صوء ن�صبة �صئيلة للغاية 

من المعارف الكلية المتاحة على �شبكة الإنترنت.
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معالي  الجزائرية  الثقافة  وزير  زار 
رئي�س  ميه�بي  الدين  عز  الدكت�ر 
الجزائري  العربية  للغة  الأعلى  المجل�س 
�صفير  مقدمتهم  في  ووفد  �صابقًا 
المملكة  لدى  الجزائر  جمهورية 
والأديب  دربال  القادر  عبد  ال�صيد 
وم�صت�صار  �صديقي  اإبراهيم  الأ�صتاذ 
الجزائر  ب�صفارة  الخارجية  ال�صوؤون 
خليفي.  محمد  الأ�صتاذ  المملكة   في 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالريا�س.
وكان في ا�صتقبال الوفد الجزائري نائب 
الم�شرف العام على المكتبة الدكت�ر عبد 
الزيد الذي عر�س ملخ�شًا لأبرز  الكريم 
المعرفة  م�صادر  من  المكتبة  مقتنيات 

وزير الثقافة الجزائري يزور مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة

والم�شروعات الثقافية والعلمية التي ت�شرف على تنفيذها ، وما 
و�شل اإليه مركز الفهر�س العربي الم�حد من مكانه متقدمة باإعتبار 
دعمت  التي  الأ�صماء  اأهم  اأحد  الجزائري  الثقافة  وزير  معالي 
الفهر�س في بداياته ، وم�شروع المكتبة الرقمية العربية والتي باتت 
 تت�شكل وفق ما بني عليه الفهر�س العربي الم�حد وقاعدة بياناته  .
المكتبة  بين  التعاون  تعزيز  �صبل  الوفد  مع  الزيد  د.  وبحث 

والموؤ�ص�صات الثقافية في الجزائر .
كما قام ال�فد الجزائري باأخذ ج�لة في المكتبة ومركز الفهر�س 
للمكتبات  يقدمها  التي  الخدمات  على  واطلع  الموحد  العربي 

اأع�شاء الفهر�س.
واأعرب معالي الوزير و �صعادة ال�صفير الجزائري والوفد المرافق 
المكتبة في كافة  اإعجابهم بما اطلعوا عليه من مقتنيات  لهم عن 
فروع المعرفة، والم�صروعات الثقافية والعلمية التي تنفذها في 

خدمة الثقافة العربية .
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في خطوة للتبادل الثقافي والتعاون الم�صترك 
عنيزة  في  ال�صالحية  الخيرية  الجمعية  زودت 
الجتماعي  �شالح  بن  �شالح  بمركز  ممثلة 
 52 يقارب  بما  العربية  الرقمية  المكتبة 
لم�شادر  اإلكترونية  هيئة ن�ش��س  على  عن�ان 
وموؤلفاتها  الجمعية  تمتلكها  التي  المعرفة 
مركز  حر�س  اإطار  في  تاأتي  والتي  المتن�عة 
الفهر�س العربي الم�حد لجمع الإنتاج الفكري 

مركز صالح بن صالح يضيف نصوصه 
اإللكترونية للمكتبة الرقمية العربية

 . الثقافية داخل المملكة العربية ال�صعودية وخارجها  والمعرفي للجهات 
هذه   الخطوة   الجادة  اأن  الغذامي  �شالح  الأ�شتاذ  الجمعية  عام  اأمين  وقال 
،   تاأتي   امتدادًا للجهود المبذولة من اأجل خدمة مرتادي المكتبة من مختلف 
وتعد  المعرفة  كنوز  اإلى  المبا�صر  الو�صول  باإتاحة  وذلك  العمرية  الفئات 
الثقافي  الم�صتوى  رفع  في  ت�صهم  م�صرقة  علمية  منارة  بمثابة  المكتبة 
يحتاجه  ما  بكل  المكتبة  وتزخر  المجتمع  لأفراد  والفكري  والعلمي 
العلوم  بمختلف  المتعلقة  والأبحاث  والدرا�صات  الكتب  من  الباحثون 

والمعارف .



قّدم �شعادة الدكت�ر �شالح الم�شند مدير مركز 
نظمتها  اأم�شية  في  الم�حد  العربي  الفهر�س 
بعّمان محا�صرة  ال�صعودية  الثقافية  الملحقية 
ال�صعودية  العربية  المملكة  جهود  بعنوان: 
العربي  »الفهر�س  المعرفي  الإثراء  خدمة  في 
الموحد اأنموذجًا«، وذلك في مقر نادي الطالب 
بالملحقية الثقافية ال�صعودية، بح�صور معالي 
الدكتور علي النملة، والقائم بالأعمال بال�صفارة 
والملحق  ن�ش�ان،  طارق  الأ�شتاذ  ال�شع�دية 
محمد  الدكتور  الأردن  في  ال�صعودي  الثقافي 
ال�صعوديين  اإلى الطالب  القحطاني، بالإ�صافة 

في الجامعات الأردنية .
المملكة  دور  محا�صرته  خالل  �صعادته  وذكر 
بعد  ذا  يزال  ول  كان  الذي  ال�صعودية  العربية 
عربي م�صترك في جميع مجالته وخ�صو�صًا 
خالل  من  اأحدثته  الذي  والإثراء  المعرفية 
المختلفة،  بموؤ�ص�صاتها  ممثلة  م�صاريعها 
ولعل ما تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
خالل  من  والعالمي  العربي  الم�صتوى  على 
من  توا�صل  و  والمعرفية  الثقافية  م�صاريعها 
في  والمعرفة  العلم  ن�صر  من  بداأته  ما  خالله 
جميع اأرجاء وطننا العربي الكبير، اإذا ما اآمنا 
بالترابط الجذري بين المعرفة والتنمية، وبين 
ظهور  على  ي�صاعد  والثقافة،ما  المعلومات 

حقيقي  منتج  واإبراز  فكري  عطاء 
يحفظ التراث وي�صنع الم�صتقبل.

فالفهر�س العربي الم�حد والمكتبة 
التعاون  يج�صدان  العربية  الرقمية 
ومراكز  العربية  المكتبات  بين 

واأداة  المعرفي،  والتكامل  الثقافية  للوحدة  كبادرة  والوثائق  المعلومات 
مهمة لدعم البحث العلمي وتج�صير الهوة الثقافية بين المجتمعات العربية 
انطالقته  ومنذ  الم�حد  العربي  فالفهر�س  الأمة،  كن�ز  لحفظ  والإ�شالمية 
القاعدة  لبناء  تهدف  والتي  التاأ�شي�شية  الخط�ات  عليه  القائم�ن  و�شع 
اأ�صكاله  بكافة  الفكري  الإنتاج  جمع  في  ت�صاعد  والتي  الببليوجرافية 
ومعرفة اأماكن تواجده، ثم بعد ذلك تاأتي المكتبة الرقمية العربية لتر�صد 
المحت�ى الرقمي العربي في اأماكن وج�ده وتتيح للم�شتفيدين ال��ش�ل 
في  الكبير  الأثر  والخطط  الخط�ات  لهذه  كان  لذا  واحد،  مكان  من  اإليه 
علمية،  وفائدة  عملية  كتجربة  منهما  الجهات  كافة  وا�صتفادة  بروزهما 
حجم  ولوجود  والم�صتفيدين،  للباحثين  خدمات  من  يوفرانه  ما  لأهمية 
كبير من التراث على هيئة ورقية بحاجة اإلى معالجة لحفظه واإتاحته، وها 
هي الخطوات ت�صير بنجاح تحدثت عنه جميع القيادات الثقافية والفكرية 
والعلمية بعالمنا العربي اإ�صافة اإلى ثناء المخت�صين في العالم اأجمع على 
الملك  مكتبة  من  المبذولة  بالجهود  ثم  ـ  اهلل  بف�صل  ـ  تنفيذه  ودقة  اأهدافه 
عبدالعزيز العامة والتعاون المتبادل مع الجهات الأع�صاء، لتبقى الجهود 
الإن�صانية،  وح�صارتنا  العربية  ثقافتنا  يخدم  بما  وفاعلة  قائمة  العربية 
اأن  ن�صتطيع  ومتكامل  جماعي  ب�صكل  عملنا  متى  اأننا  دائمًا  نتذكر  ولنبقى 
الكبير  بتراثنا  ونم�صي  بالإنتاج،  تهتم  واأجيال  معرفية،  اأوطاًنا  نبني 

لنباهي به الأمم.

اإلثراء المعـرفي
بين أروقة الملحقية السعودية
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ا من دول عربية، ومشاركة صربيا والسنغال
ً
65 متدرب

 RDA مكتبة الملك عبدالعزيز تحتضن دورة

في ثاني دورة يقيمها الفهر�س العربي الم�حد 
RDA  حول تطبيقات قواعد الو�صف الجديدة
دورة  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  اأقام 
تدريبية مجانية بعنوان: )مقدمة في تطبيقات 
RDA في الفهر�س  و�صف الم�صادر واإتاحتها 
الملك  مكتبة  بمقر  وذلك  الموحد(،  العربي 
وقد  الريا�س.  بالعا�شمة  العامة  عبدالعزيز 
في  المركز  اأقامها  دورة  الدورة  هذه  �صبق 
العا�صمة الأردنية عمان حول المو�صوع نف�صه 
بهدف تهيئة المكتبيين العرب للعمل في البيئة 
الإلكترونية، واإعدادهم لمرحلة تطبيق القواعد 
الجديدة في قاعدة الفهر�س العربي الم�حد مع 

بداية العام الجديد 2016.
اأحدث  لتطبيق  الأ�شا�س  الحجر  الدورة  وتعد 
المعايير الدولية في و�صف الم�صادر واإتاحتها 
RDA في الفهر�س العربي الم�حد، والتي من 

خاللها يتم اإك�شاب الم�شاركين مجم�عة من المعارف والمهارات التمهيدية 
�صارك  وقد   .21 مارك  ل�صيغة  وفقًا  تطبيقها  من  وتمكينهم   RDA لقواعد 
في الدورة 65 متدرًبا ومتدربة يمثلون كاًل من دول )ال�صعودية، الكويت، 

م�صر، ال�صودان، �صوريا، اليمن، ال�صنغال، �صربيا(.
 هذا وقد افتتح الدورة الدكت�ر �شالح بن محمد الم�شند مدير مركز الفهر�س 
العربي الموحد والذي اأعرب عن �صعادته بح�صور المتدربين الم�صاركين 
في الدورة، كما اأ�صار �صعادته اإلى اأهمية مواكبة كل ما هو جديد في عالم 
المكتبات وتنظيم المعلومات، ولفت �صعادته اإلى اأهمية التدريب الم�صتمر 
والذي بدوره ينقل العاملين في مجال المكتبات وتنظيم المعلومات لأحدث 
المجال  في  كبير  ت�صارًعا  ي�صهد  والذي  العالم  في  التقنية  الم�صتجدات 
نف�شه، كما اأو�شح �شعادته عن اإ�شتراتيجية مركز الفهر�س العربي الم�حد 
تقدم في  لم  الدورات  واأن هناك حزمة جديدة من  التدريبية  الدورات  في 
الأعوام ال�صابقة، كلها �صتدور حول تطبيقات القواعد الجديدة RDA. وفي 
ختام الدورة تمنى �صعادته للم�صاركين ح�صن الإقامة في المملكة العربية 
ال�شع�دية واأن تخرج هذه الدورة بالفائدة المرج�ة باإذن اهلل، عقبها تم منح 

المتدربين �صهادات الح�صور. 
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في  ي�شتجد  ما  لكل  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  متابعة  اإطار  في 
العالمي ورغبة منه في ت�فير الأدوات  تنظيم المعل�مات على الم�شت�ى 
الفنية  والأ�صاليب  القواعد  اأحدث  تطبيق  في  العربية  للمكتبات  المالئمة 
اإتاحة  في  البدء  عن  الإعالن  ي�شره  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  فاإن 
 ”»RDA الم�صادر واإتاحتها  “و�صف   : الجديدة  الفهر�صة  تطبيق قواعد 
هذه  وفق  الأولى  المرحلة  في  الكتب  فهر�صة  من  المفهر�صين  وتمكين 
في  �صممت  القواعد  هذه  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر  الجديدة.  القواعد 
التي  الم�شتفيدين  لمتطلبات  وت�شتجيب  الرقمية  البيئة  لتنا�شب  الأ�شا�س 

واأ�صاليب  جديدة  تقنيات  دخول  بعد  تطورت 
متطورة في تنظيم المعرفة. و�صي�صتمر مركز 
البيئة  تهيئة  في  الم�حد  العربي  الفهر�س 
التقنية المنا�صبة والتدريب المتطور بما يمكن 
المكتبات العربية من الإفادة من هذه التطورات 
في  المكتبات  مثل  مثلها  والتنظيمية  التقنية 

اأوربا واأمريكا.

بداية العام الجديد 2016

تشهد تطبيق قواعد
RDA في الفهرس العربي الموحد
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الفهرس يستعد لتدشين بوابة الكويت
ة بمعارفها..

ّ
المسند: ثامن بوابة نسعد بإطالقها، والكويت غني

العبدالجليل: شراكتنا مع الفهرس ستتيح عرض إنتاجنا الفكري

يدشن الفهرس العربي الموحد في الخامس والعشرين من 
1437هـ   لعام  الثاني  ربيع  من  عشر  الخامس  الموافق  يناير 
البوابة المعرفية لدولة الكويت وهي البوابة الثامنة ضمن 
العمل  إطار  ،في  الدول  مكتبات  بوابات  تدشين  سلسلة 
على دعم برامج البنى التحتية العربية في مجال المكتبات 
المنشور  العربي  الفكري  اإلنتاج  وحصر  والمعلومات، 
واألجنبية  العربية  المكتبات  في  والموجود  المنشور  وغير 
فريدة   تسجيلة  مليوني  تجاوزت  ببليوجرافية  قاعدة  في 
الثقافية واألكاديمية  للحركة  البوابة سنًدا  وستكون هذه 
والبحث العلمي في الكويت، ونافذة يطل منها العالم على 

الفكر والثقافة العربية عبر بوابات دولها.
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الم�شند  �شالح  الدكت�ر  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  واأو�شح 
العربية  المكتبات  تعاون  تج�شيد  في  ما�ٍس  الم�حد  العربي  الفهر�س  اأن 
ومراكز المعلومات والوثائق كبادرة للوحدة الثقافية والتكامل المعرفي 
اإل  العربية  لدولنا  البوابات  هذه  وما   ، العلمي  البحث  لدعم  مهمة  واأداة 
ممن  الأر�س  بقاع  �شتى  في  المكتبي�ن  بها  يق�م  التي  الجه�د  ثمرة 
ـ  ـ بف�صل اهلل  ان�صموا لهذا التعاون العربي الكبير والذي ل يزال يحقق  
ثم بالجهود المبذولة من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والتعاون المتبادل 
حيث  الم�صتمر،  والتطوير  النجاحات  من  العديد  الأع�صاء  الجهات  مع 
450 جهة يتبعها اآلف المكتبات،  اأ�شبح ي�شم في ع�ش�يته ما يزيد على 
م�صيرا اإلى اأنه �صبق تد�صين بوابة مكتبات دولة الإمارات العربية المتحدة 
ثم بوابة مكتبات جمهورية ال�صودان ثم بوابة الكتب المترجمة والر�صائل 
مكتبات  بوابة  ثم  ال�صعودية  المكتبات  بوابة  ثم  والمخطوطات  الجامعية 
المملكة الأردنية الها�صمية ثم بوابة المكتبات البحرينية ثم بوابة مكتبات 

�صلطنة عمان ثم بوابة مكتبات المملكة المغربية. 
بالتعاون  الكويت  لدولة  المعرفية  البوابة  تد�صين  "اإن   : قائاًل  واأ�شاف 
اأ�صكالها  بجميع  الكويتية  المكتبات  لت�صم  الكويتية  الوطنية  المكتبة  مع 
واأنواعها في بوابة واحدة وواجهة بحث موحدة اأمر مهم ، فالكويت لديها 
ثراء معرفي كبير ومهم ، ومن خالل ذلك �شت�شاف ل�ؤل�ؤة جديدة في عقد 
ب�ابات مكتبات الدول العربية ، في ال�قت الذي نحن باأم�س الحاجة لتدعيم 
ثقافتنا وتح�صين ال�صباب العربي وت�صليحهم بالمعرفة والطالع، ولذلك 
اأ�شبح مركز الفهر�س العربي الم�حد ي�شكل اأهمية كبيرة في حفظ النتاج 
والمعرفية  العلمية  مكانتها  لالأمة  يحفظ  م�شترك  لعمل  وي�ؤ�ش�س  الفكري 

والثقافية ويقارب بينها وبين الثقافات الأخرى".
الوطنية  الكويت  لمكتبة  العام  المدير  العبدالجليل  كامل  الأ�صتاذ  وتحدث 
�صبكة  بوابة  تد�صين  بقرب  واعتزازي  �صروري  دواعي  من  اإنه  قائاًل: 
لالرتقاء  الوطنية  الكويت  مكتبة  مظلة  تحت  الكويت  دولة  في  المكتبات 
العربي  ال�طن  في  وا�شع  نطاق  على  والمرجعية  المعل�ماتية  بالخدمات 

والكتب  للمراجع  المعلومات  م�صادر  وتوفير 
الك�يتية،  المكتبات  وفهار�س  مقتنيات  من 
الباحثين  مهام  ت�صهل  واحدة  نافذة  عبر 
خالل  من  والجهد  الوقت  وتوفر  والمراجعين 

فهر�س واحد متكاماًل.
مجالت  تدعيم  "اإن  كامل:  الأ�شتاذ  واأ�شاف 
التعاون والعمل الم�شترك مع الفهر�س العربي 
لعر�س  وا�شعًا  مجاًل  يتيح  �ش�ف  الم�حد 
والمراجع   ، الكويتي  الفكري  الإنتاج  واإبراز 
الثرية  الكويتية  والأدبية  والثقافية  التاريخية 
في  للكويت  الكبير  الدور  واإي�صاح  والكثيفة، 
التي  والمعرفة  العربية  الثقافة  دعم  مجال 
اأ�صهمت الكويت في ن�صرها واإي�صالها للعالم".

الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  دور  وعن 
من  الإ�شادة  يجد  الفهر�س  اأن  الحقيقة  قال: 
الثقافية  الم�صاريع  اأهم  اأحد  واأعتبره  الجميع، 
الب�صرية  التنمية  ميدان  في  والمعلوماتية 
والثقافية ، وي�صيف خدمات متميزة للباحثين 
بفتح  رغبة  اأي  وتحت  مكان  اأي  في  والطالب 
وي�صهم   ، الأع�صاء  للدول  المعرفة  بوابات 
من  واإتاحته  العربي  الفكري  لالإنتاج  بفهر�س 
اأجل اإنماء البحث العلمي وتطوير البنية التحتية 
اإطار الفهر�صة التعاونية  للمكتبات العربية في 
الفهر�س  مركز  جه�د  اأثمن  لذا   ، الم�شتركة 
العربي الم�حد والدكت�ر �شالح الم�شند لدوره 
الفّعال وتوا�صله الدائم ودعمه الم�صتمر للدول 
كوادرها  وتدريب  المعرفية  بواباتها  لإن�صاء 

لال�صتخدام التطبيقي ورفع الكفاءة.
اأعرب  الختام  في  كامل حديثه:  الأ�صتاذ  وختم 
واإطالق  بالتد�شين  اأخرى  مره  �شعادتي  عن 
ب�ابة مكتبات الك�يت في الخام�س والع�شرين 
الذي  الم�صترك  والتعاون  المقبل  يناير  من 
الملك  مكتبة  مع  وجديته  اأهميته  لم�صنا 
عبدالعزيز العامة ممثلة بمركز الفهر�س العربي 
الم�حد في فتح الآفاق للتط�ير الفني ، ومنح 
الم�صورة التي ي�صعد المكتبة الوطنية في دولة 
الفهر�س  مركز  من  عليها  تح�شل  اأن  الك�يت 

العربي الموحد.

د. �شالح الم�شنداأ. كامل العبدالجليل
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حلقة وصل
بين الماضي والمستقبل

16

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g



مكتبة الكويت الوطنية.. عراقة المكان :
يتميز موقع المكتبة الوطنية الكويتية بكونه يبعد خطوات عن موقع اأول منطقة 
�صكنت في الكويت و�صميت “الكوت” ويقع �صمن حدوده م�صجد وديوان الخالد 

وم�صجد ال�صرهان الذي تم بناوؤهما في القرن التا�صع ع�صر.
والمحفوظة  المجمعة  للمعلومات  مهمًا  وثقافيًا  ح�صاريًا  مركزًا  وتعتبر 
التي  الم�صتقبل، و  فيها، وحلقة و�صل مهمة بين كويت الما�صي وكويت 
اأنيط بها م�ش�ؤولية جمع وتنظيم وت�ثيق وحفظ التراث والإنتاج الفكري 
الأدبية  الم�صنفات  وكافة  اأ�صكاله  بمختلف  والمدون  الكويتي  الوطني 
والوثائق المتوفرة في الكويت وما في حكمها المتعلقة بالخليج والجزيرة 
بدولة  يتعلق  ما  خا�صة  وب�صفة  والعربية  الإ�صالمية  والح�صارة  العربية 

�صواء  الوطنية  و�صوؤونها  وثقافتها  الكويت 
ال�صادر منها داخل البالد اأم خارجها ، اإ�صافة 
مختارة  عالمية  اأجنبية  مجموعات  تكوين  اإلى 
الكويت  تهم  التي  المو�صوعات  مختلف  في 

والمنطقة العربية والإ�صالمية.

تاريخ بدأ بفكرة:
اإلى  الكويت  في  مكتبة  اأول  اإن�صاء  فكرة  تعود 
ال�صباح  الجابر  اأحمد  ال�صيخ  المرحوم  عهد 

تعد المكتبات الوطنية للدول من اأهم الأدوات التي يمكن ال�صتعانة بها في ن�صر الوعي الثقافي والعلمي 
بين الجماهير، وذلك عن طريق ما تقتنيه من م�صادر معلومات متنوعة وما تقدمه من خدمات معلوماتية. 
وهذا ما مميز المكتبة الوطنية الكويتية وعبر تعاقب اداراتها اإل اأن اأهمية دورها في ن�صر الوعي الثقافي 
والمعلوماتي احدث نقلة مهمة باعتبار اأن المكتبات والموؤ�ص�صات البحثية من اأهم الموؤ�ص�صات التي تعتمد 
تغييرات  واحداث  المجتمع  في  ثقافية  تنمية  باإحداث  ت�صاهم  واأنها  والتنمية،  التقدم  في  الدول  عليها 

ايجابية نحو الأف�صل.
التي  ال�صمات  اأهم  من  فهي  عنه،  والعالم  وتنظيمه  وتوثيقه  الأمة  بفكر  العتناء  عاتقها  على  يقع  واأنه 
تميز الدولة بمقتنياتها التي تعبر بدقة عن تاريخها واأ�شالتها وثقافتها وح�شارتها، وتعك�س تراث الأمة 

وتطورها العلمي والأدبي والثقافي.

مكتبة الكويت الوطنية.. 
صرح ثقافي مميز وذكريات متنوعـة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة..
منارة اإلثراء المعرفي
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اأدباء  من  عدد  اإن�صائها  فكرة  تبّنى  حيث 
الأول  مقرها  في  المكتبة  افتتاح  فتم  الكويت، 
بديوانية ابن عامر في اأواخر عام 1923 واأطلق 
المكتبة  وبقيت  الأهلية.  المكتبة  ا�صم  عليها 
حيث   ، المقر  هذا  في  اأعوام  خم�صة  قرابة 
تلقت المكتبة منذ بدء ن�صاطها مجموعة كبيرة 
من  متنوعة  ومجموعات  القيمة  الكتب  من 
مجموعات  �صمن  كانت  وال�صحف  المجالت 
تم  والتي  الكويتية  الخيرية  الجمعية  مكتبة 
ذلك  بعد  وانتقلت   ،1913 العام  في  تاأ�صي�صها 
لها. مقرًا  لتكون  الأحمدية  المدر�صة   اإلى 

للمكتبة  بناء جديد  اإقامة  تم   1936 العام  وفي 
“مكتبة  هو  جديدًا  ا�صمًا  المكتبة  وحملت 
كبيرًا  دورًا  لعبت  “والتي  العامة  المعارف 
ال�صنوات  خالل  الكويتيين  المثقفين  حياة  في 
الأخيرة من الأربعينيات ، وعّين محمد �شالح 

اأول اأمين لها.
دار  لبناء  المطالبات  تعددت   1954 عام  وفي 
حيث  الكويت   تطور  ت�صاير  للكتب  جديدة 
في  العامة  المكتبات  من  عدد  افتتاح  توالى 

الك�يت، لكن ذلك لم ي�شرف الأذهان عن الحاجة اإلى اإن�شاء مكتبة مركزية 
تليق بما ت�صهده الكويت من تطورات مهمة في مختلف الميادين. ف�صهدت 
بداية ال�صتينيات جهدا ملمو�صًا في هذا التجاه، حيث تعد الفترة من عام 
ا�صتقرت  المكتبة حيث  بها  تنعم  ال�صتقرار  فترة من  اأطول   1976-1958

في �شارع عمان �شكة غزة ، ثم انتقلت اإلى �شالة الم�شرح بمدر�شة المتنبي 
الواقعة في �صارع الهاللي بال�صالحية.

المكتبة المركزية
في عام 1979 تم نقل تبعية المكتبة المركزية اإلى المجل�س ال�طني للثقافة 
و الفن�ن والآداب ، حيث عمل المجل�س على تط�ير مبنى مدر�شة المباركية 
)اأول مدر�صة نظامية في الدولة( ليكون مقًرا لئًقا بالمكتبة المركزية بما 
يحمله من ذكريات �صتى لأجيال ال�صباب الكويتي المتعاقب والذين نهلوا 
واأ�صبحت  العريقة،  المدر�صة  بين جدران هذه  العلم والمعرفة  ينابيع  من 
المكتبة المركزية في مقرها الجديد تمثل المركز الببلوجرافي الأول داخل 

البالد الم�صوؤول عن خدمة وتبادل المعلومات. 

مكتبة وطنية للكويت
في  للعمل  جاهزة  تكون  مركزية  وطنية  مكتبة  لإن�صاء  التو�صيات  بداأت 
عام 1983 واتخذت فكرة اإن�صاء مكتبة وطنية طابعًا عمليًا وتم اإدراج هذا 
المجل�س  و�شعها  التي  الكبرى  الإن�شائية  الم�شروعات  �شمن  الم�شروع 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
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األف   23 الوطني ن�صب عينية في خططه الخم�صية، وعلى م�صاحة قدرها 
متر مربع ب�صارع الخليج العربي وفي اأوائل العام 1990 تم النتهاء من 
الوطنية  المكتبة  لمبنى  الالزمة  والت�صميمات  الفنية  المتطلبات  اإعداد 

الجديد.

أثر الغزو العراقي للكويت 
 في الثاني من أغسطس عام 1990

في عام 1990 تعر�شت المكتبة المركزية اإلى التخريب والتدمير بعد غزو 
النظام العراقي اآنذاك للكويت ، على اأثر ذلك فقدت محتويات ومجموعات 
المكتبة من الكتب و المخطوطات النادرة واأجهزة المكتبة.وقد كان لذلك 
الأثر الكبير في تاأجيل قيام م�صروع المبنى الجديد ل�صنوات عديدة نظًرا 

لرتباط ذلك باأول�يات اإعادة البناء للدولة.
،في عام 1991 تم ا�صتعادة جزء من مجموعات المكتبة المركزية عن طريق 
فرق الأمم المتحدة، اأما المجم�عات الأهم من التراث ال�طني من الكتب 
ال�صحف  ومجموعات  وال�صمعي  الوثائقي  والأر�صيف  والمخطوطات 
والدوريات القديمة والنادرة فقد فقدت اأو اأتلف الجزء الأكبر منها والذي 

ل يقدر بثمن.
إعادة إنشاء مكتبة الكويت الوطنية عام 1994

 اأعطت الحك�مة الك�يتية دعمها لجه�د المجل�س ال�طني للثقافة في اإعادة 
بناء مجم�عاتها والتع�ي�س المرحلي لمقتنيات المكتبة، وت�جتها ب�شدور 

المر�صوم الأميري ال�صامي رقم 52 ل�صنة 1994 
الوطنية  الكويت  مكتبة  باإن�صاء  يق�صي  والذي 
لتكون مكتبة الدولة الر�صمية،  ومنذ ذلك الحين 
لم تاأل المكتبة جهًدا في �شبيل تحقيق الأهداف 
ال�صامي،  الأميري  المر�صوم  لها  ر�صمها  التي 
الأخذ  مع  المكتبة  مجموعات  بناء  اإعادة  من 
التي  الثغرات  �صد  في  ال�صتمرار  بالعتبار 
وعلى  المجموعات  في  العراقي  الغزو  خلفها 
الخ�ش��س في المجم�عات النادرة والتراثية، 
ومن اأجل ذلك و�صعت المكتبة الوطنية خططها 
ال�صاملة للتزويد مركزة على اأهمية دعم ميزانية 
والعمل  المختلفة  مجموعاتها  وتنمية  بناء 
بها  العمل  واآليات  الأداء  وتطوير  تحديث  على 
المكتبة  اأهلت  التي  الم�صروعات  في  والتو�صع 
بخطوات  الثالثة  الألفية  في  الدخول  اإلى 
في  الهائلة  التغيرات  ومواكبة  ومنتظمة  ثابتة 

تكنولوجيا المعلومات.

المكتبة الوطنية الكويتية
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خدمات :
الخدمات  بتقديم  الوطنية  الكويت  مكتبة  تقوم 
المعلومات  م�صادر  في  البحث  و  المرجعية 
والبحث   ، للمكتبة  الآلي  بالفهر�س  بال�شتعانة 
التي ت�صترك فيها  الآلية  في قواعد المعلومات 
 ، الإنترنت  �صبكة  في  ،والبحث  �صنوًيا  المكتبة 
القانوني  والإيداع  الت�صجيل  خدمات  واأي�صًا 
الترقيم  منح  خدمة  و  الم�ؤلفين  حق�ق  لحماية 
وطلب   ،  )  ISBN  ( للكتاب  المعياري  الدولي 
للكتاب  معياري  دولي  رقم  على  الح�صول 
الم�صاندة  الخدمات  تقدم  اأنها  كما   ،  )  ISBN(

للباحثين والطلبة والقراء  .

 القاعات و المسرح : 
ت�صم مكتبة الكويت الوطنية م�صرحًا و قاعتين 
التقنية  الو�صائل  باأحدث  مجهزتين  تدريبيتين 
ال�شمعية و الب�شرية، تمار�س من خاللها اإقامة 

التي  والمعار�س  العمل  ور�س  و  الم�ؤتمرات  وعقد  التدريبية  الدورات 
اأن  تدخل في مجال التنمية الب�صرية و الثقافية و الأدبية و الفنية - على 
تك�ن اأعماًل مجانية غير ربحية - �ش�اء كانت المكتبة ال�طنية هي الجهة 

المنظمة اأم عن طريق جهات ر�صمية اأو خا�صة اأو تطوعية اأخرى. 
مصادر معرفية :

حيث  من  مجموعات  عدة  اإلى  الوطنية  بالمكتبة  المعرفة  م�صادر  تنق�صم 
ر�صائل  ومجموعة  والأجنبية  العربية  الدوريات  مجموعة  مثل:  الكتب، 
واإ�صدارات  الحكومية  المطبوعات  ومجموعة  والماج�صتير  الدكتوراه 
الإ�صالمية  العربية  العلوم  ومجموعة  الدولية  والمنظمات  الهيئات 
بالإ�صافة اإلى مجموعات نادرة من الكتب والدوريات ون�صخ م�صغرة عن 
المخطوطات العربية والإ�صالمية الخا�صة بالمكتبة البريطانية والعديد من 

ق�اعد المعل�مات على خط مبا�شر.
 

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة :  منارة للعلم والمعرفة
بدورها خطت مكتبة الملك عبد العزيز العامة بثبات من اأجل بناء منظومة 
المحتوى  وتاأمين  القرائية  الخدمات  مفهوم  يتخطى  �صامل،  ثقافي  عمل 
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مرفق  اإلى  المكتبة  فتحولت  مرتاديها،  لكل  تقدمه  الذي  المكتبي، 
ندوات  في  والثقافة  العلم  من  جرعات  والمرتاد  للم�اطن  يقدم  عمالق 
اأهل  من  كوكبة  فيها  ويحا�صر  كافة  المو�صوعات  في  ومتتالية  م�صتمرة 
م�شروع  اأطلقت  بل  الحد  هذا  عند  الأمر  يقف  ولم  والخت�شا�س،  العلم 
المكتبات المتنقلة، بهدف ت�فير م�شادر المعرفة للقارئ اأينما وجد، كما 
الرحب  الم�شتقبل  اآفاق  اإلى  يمتد  وح�شاريًا  علميًا  ن�شاطًا  المكتبة  تبنت 
العربية  والح�صارة  والتاريخ  اللغة  في  المتخ�ص�صة  الموؤتمرات  ويقدم 

والإ�صالمية. 
العربية  المملكة  مو�صوعة  بتد�صين  اأي�صا  المكتبة  منجزات  واأثمرت 
يج�صد  الأول   الطراز  من  علمي  عمل  وهو  مجلدًا   ع�صرين  في  ال�صعودية 
المملكة العربية ال�صعودية تاريخًا وح�صارًة وفكرًا وفنًا واأدبًا واقت�صادًا 
واجتماعا ًوت�شريعًا و�شيا�شًة وتقنيًة واإعالمًا اإلى غير ذلك من م��ش�عات. 
كما قدمت المكتبة للعلم والعلماء جائزة عالمية في حقل الترجمة من واإلى 
اللغة العربية تحمل ا�صم خادم الحرمين ال�صريفين الملك عبد اهلل بن عبد 
واأجانب في احتفالت  عليها علماء عرب  العزيز _رحمه اهلل _ وح�صل 
كبرى داخل المملكة اأو خارجها، حيث جاءت هذه الجائزة للترجمة لت�صهم 
في تالقح الثقافات واإثراء المعرفة، ثم جاء منجز المكتبة الأ�شخم على 

الإطالق وه� م�شروع الفهر�س العربي الم�حد، 
الو�صول  وتي�صير  والباحثين  للبحث  خدمة 
بموافقة  وانطلق  العربي،  الفكري  الإنتاج  اإلى 
والن�صاأة  الفكرة  �صعودي  كم�صروع  �صامية 
والأهداف،  الت�جه  عربي  والإدارة،  والدعم 
وتعاوني  والنتفاع  والفائدة  المق�صد  عالمي 
م�صاركة  خالل  من  وال�صتمرارية  الم�صيرة 
العربية،  وغير  العربية  المكتبات  وع�ش�ية 
الثقافية  الم�صروعات  من  العديد  جانب  اإلى 
تثري  اأو  القراءة  تدعم  اأو  الطفل  تخ�س  التي 
المجتمع والتي ت�شرف عليها مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة ، حيث ت�صطلع مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة منذ اإن�صائها بم�صوؤوليات ثقافية 
اإ�صتراتيجيتها  �صمن  اأ�صهمت  كبيرة،  وفكرية 
ال�صاملة في توحيد الجهود الم�صتركة لالرتقاء 
بم�صيرة العمل الثقافي محليًا وعربيًا وعالميًا .
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األمن الفكري وموثوقية مصادر المعرفة

المكتبة الرقمية العربية 

عصر جديد الجتذاب معرفي صحيح..
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ومن خالل ذلك د�صنت مكتبة الملك عبد العزيز 
تمثل  والتي  العربية  الرقمية  المكتبة  العامة 
ج�صور  مد  في  المكتبة  لإنجازات  امتدادًا 
التوا�صل المعرفي العربي، والتعريف بالنتاج 
الثقافة  لأبناء  والإبداعي  والعلمي  الفكري 
العربية الإ�صالمية في جميع دول العالم وتي�صير 
العربية  المكتبات  مقتنيات  من  ال�صتفادة 
والإ�شالمية من م�شادر المعرفة و�شط ترحيب 
والعلمية  الثقافية  الموؤ�ص�صات  كافة  من  كبير 
من  والإفادة  العربية،  الدول  في  والأكاديمية 
الفكري  الهدف  هذا  لتحقيق  الحديثة  التقنيات 
للنجاح  وا�صتثمارًا  اأمتنا  تحتاجه  الذي  الكبير 
الذي تحقق لم�شروع الفهر�س العربي الم�حد، 
والذي قدمت مكتبة الملك عبد العزيز من خالله 
الم�صتركة  العربية  للم�صروعات  رائعًا  نموذجًا 

في المجال الثقافي والمعرفي .
هاج�ًصا  الأمة  ل�صباب  الفكري  الأمن  �صكل  وقد 
العامة،  العزيز  عبد  الملك  مكتبة  لدى  كبيًرا 
محتوى  تقديم  م�صوؤولية  عاتقها  على  واأخذت 
رقمي  اإطار  في  ومعا�صر  اأ�صيل  عربي  فكري 
متطور و�صامل، وذلك لباعها الطويل في العمل 
خدمة  في  جهًدا  تاأل  لم  اأنها  واأي�صًا  الثقافي 
في  �صواًء  والإ�صالمي  العربي  الثقافي  الإرث 
ال�صابق بتوجيهات مبا�صرة من خادم الحرمين 
 – العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  ال�صريفين 
�صاحب  من  مبا�صرة  متابعة  اأم   - اهلل  رحمه 
اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  الأمير  الملكي  ال�صمو 
الآن،  اإدارتها  مجل�س  رئي�س  العزيز،  عبد  بن 
على  للمتغيرات  ال�صاملة  المكتبة  روؤية  اأن  كما 
مقت�صيات  قراءة  من  مكنتها  العالمي  ال�صعيد 
الحوار  قيم  تعزيز  ت�صتوجب  التي  المرحلة 
الح�شاري المبني على الم�شاركة واإيجاد نقاط 
المكتبة  من  اإيمانا  الختالف،  رغم  اللتقاء 
الإ�صالمية  الر�صالة  باأن  عليها،  والقائمين 
الخالدة لم تكن في يوم من الأيام منغلقة على 
لالآخرين  حتى  جلية  وا�صحة  كانت  بل  ذاتها 
على  يحث  الإ�صالمي  الدين  واأن  المختلفين، 
قيم  من  فيه  ما  لإظهار  الآخرين  على  النفتاح 
حثه  جانب  اإلى  وفكرية،  وح�صارية  روحية 
على  النا�س  بين  والمحبة  ال�شالم  قيم  بث  على 
وثقافاتهم،  وح�شاراتهم  اأديانهم  اختالف 
ومحتوى المكتبة الرقمية العربية يدعم العمل 

األمن الفكري وموثوقية مصادر المعرفة

المكتبة الرقمية العربية 

عصر جديد الجتذاب معرفي صحيح..

واالنفجار  الفكرية،  التحوالت  من  العالم  يشهده  ما 
المعلوماتي بعد ظهور شبكة اإلنترنت وتغلغل استخدام 
الحياة  أشكال  جميع  في  واالتصال  المعلومات  تقنيات 
إلى  الحاجة  وازدياد  والسياسية،  والثقافية  االجتماعية 
المعلومات الصحيحة، والتي ال يمكن تحقيقها إال بتوافر 
واألمن  الوسطية  يعزز  مما  الكاملة  المعرفية  الرؤية 

الفكري الذي جاء به ديننا الحنيف.
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جديدة،  لمرحلة  وي�ؤ�ش�س  الم�شار  هذا  على 
تكون من خاللها المكتبة نافذة معرفية حقيقية 
اإلى  ومدخاًل  العربي،  الثقافي  الموروث  على 
الثري،  مخزونه  من  وال�صتفادة  الطالع 
والو�صائل  ال�صبل  جميع  توافر  مع  ل�صيما 

المعينة على ذلك.
العديد  مع  بالحديث  توجهت  الت�صجيلة  مجلة 
المعرفة  خارطة  على  البارزة  الأ�صماء  من 
)موثوقية  حول  الفكري  واأمنها  العربية 
الناجحة  الو�صيلة  باعتباره  المعرفة  م�صادر 
الإنترنت  �صبكة  باتت  الذي  الجيل  لتح�صين 
اأهم معارفه، ما يوجب مزيدًا من البذل لتاأمين 
والجيد  الدقيق  الإنتاج  حيث  من  المعلومات 
اإليها  الو�صول  �صبل  وتاأمين  المعلومات  لهذه 
وفق متطلبات واحتياجات الجيل  (  فكان هذا 

التحقيق :
اأو�شح د. محمد اأب� �شاق ع�ش� مجل�س ال�ش�رى 
م�صروع  اأن  لل�صباب،  الفكرية  بال�صوؤون  والمهتم 
مكتبة  د�صنته  الذي   العربية  الرقمية  المكتبة 
الم�صاندة  الدواعم  من  يعتبر  عبدالعزيز  الملك 
منبعها،  من  وا�صتخال�صها  المعلومة  لتق�صي 
الغث  اأ�شبحنا نعاني من الخلط وامتزاج  فالي�م 
بال�صمين واإنت�صار ال�صائعات والح�صابات الوهمية 
المغر�شة، وكل ذلك يفتح باًبا على اأفكار منحرفة 
فكري  اأمان  لغر�س  نحتاج  ونحن  اإرهابية،  اأو 
في نف��س النا�شئة من خالل مثل هذه الم�شاريع 
والفكر  والثقافة  المعلومة  تحقق  التي  الرائدة 

ال�صوي .

الث�رة  زخم  يعي�س  الي�م  العالم  فاإن  الع�لمة  ظل  في  اأننا  وبما  واأ�شاف 
معظم  على  اأثرت  التي  والت�صالت،  المعلومات  مجال  في  التكنولوجية 
القيم ال�صائدة في المجتمعات تاأثيًرا بالًغا، بتاأثيراتها الإيجابية وال�صلبية، 
ل �شيما في المجال الفكري للفرد حيث اأ�شبح هدًفا �شهاًل للميل والغ�اية به 
تحت م�شميات ودعاوى مذهبية منافية للفطرة ال�شليمة وخارجة عن نطاق 
العقول ال�صوية، الذي يجتاح العالم الإ�صالمي اليوم ب�صبب ما يعانيه من 
معاي�صة متناق�صات بين الأ�صالة والمعا�صرة، وبين التقريب والتحديث، 

والحرّية وال�شتبداد، ومن ثم م�شكلة التطّرف والتكفير.
وتعليم جيلنا  توعية  بق�صايا  لالهتمام  مدعاة  الحقيقة  هذه  اأ�صبحت  حيث 
الم�صتقبل وقادته، وذلك عن طريق ما يترتب على  اأمل  الذين هم  ال�صاعد 
وتعزيز  غر�س  من  التعليمية  الم�ؤ�ش�شات  في  التعليم  وم�ش�ؤولية  دور 
الأمن الفكري لدى الطالب بمختلف المراحل لمواجهة التغيرات الفكرية 
المتاحة  الو�صائل  خالل  من  الطلبة  يتبناها  قد  التي  المت�صارعة  والثقافية 

كاأدوات التوا�صل الجتماعي.
محاولة  في  الم��ش�ع  هذا  ال�ق�ف ح�ل  علينا  المنطلق وجب  هذا  ومن 
و�صع روؤية حقيقية عن منهج علمي لدور التعليم في تعزيز الأمن الفكري 
لدى الطالب والذي يعد الدرع الح�صين لالأمن الوطني ب�صفة عامة، وذلك 
الأمن  مفهوم  فاإن  �صك  وبال  الفكري  الأمن  اأهمها  محاور  عدة  خالل  من 
الإن�صاني،  المجتمع  اأنه في م�صمونه قديم قدم  اإل  ن�صبًيا  الفكري حديث 
اإيجاد  الأمن  بظاهرة  المعا�صرين  المهتمين  من  كثير  حاول  ولهذا 
الإن�صان  فكر  �صالمة  باأنه:  يعرفه  من  فمنهم  المجال،  هذا  في  التعريفات 
ال��شطية والعتدال في فهمه  وعقله وفهمه من النحراف والخروج عن 
اإلى الغلو والإلحاد  لالأمور الدينية وال�صيا�صية وت�صوره للكون بما يوؤول 
والعلمنة ال�صاملة.ويعرفه اآخرون باأنه: تاأمين اأفكار وعقول اأفراد المجتمع 
المجتمع واأمنه بو�صائل  التي ت�صكل خطرا على قيم  الأفكار الخاطئة  من 
والجتماعية  ال�شيا�شية  الن�احي  لجميع  �شاملة  متعددة  وخطط  وبرامج 

والقت�صادية والتعليمية.
فمهما تعددت التعريفات اإل اأنها تدور ح�ل هدف واحد وهي تاأمين العقل 
التعريفات  من  نالحظ  كما  النحراف،  اأن�اع  من  ن�ع  اأي  �شد  الب�شري 
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ال�شابقة فاإن مفه�م الأمن الفكري مرتبط ارتباًطا وثيًقا ب�ج�د قيم ومثل 
عليا واأعراف اجتماعية وث�ابت تحكم ذلك العقل الذي كرم به اهلل الإن�شان 
منه،  وال�صتفادة  لالآخر  المحاكاة  عدم  ذلك  يعني  ول  �صاأنه،  من  واأعلى 
فالمعيار هنا هو الو�صطية والعتدال وتقبل الراأي والحوار بما ين�صجم مع 

معتقدات وقيم المجتمع.
ينبع من  للثوابت، فهو  الفكري يعد حماية  الأمن  اأن  تحقيق  اإلى  م�صيرا 
ال�صلوك،  وا�صتقامة  العقيدة،  �صالمة  في  المتمّثلة  الأمة  بدين  ارتباطه 
التالحم  وحدة  اإلى  بذلك  يوؤدي  حيث  لها،  والنتماء  الولء  واإثبات 
من  ال�قاية  على  يعمل  الفكري  الأمن  تعزيز  المجتمع.واإن  في  والترابط 
لم�اجهة  المخ�ش�س  الإنفاق  يقل  وبالتالي  معدلتها،  فتنخف�س  الجرائم 
ينفع  بما  الم�صاريع  اإقامة  في  الميزانيات  ت�صخير  ثم  الجرائم، ومن  ِتلك 

المجتمع اقت�صادًيا ومعي�صًيا بالتقدم والزدهار.
الدرا�صات  و  الق�صايا  في  الباحث  الزهراني،  حيد  بن  العزيز  عبد  وقال 
الأمم في ع�شرنا  الفكري هاج�س  الأمن  تعد ق�شايا  الأمنية والجتماعية 
ظل  في  المنفذة  واأ�صاليبها  الجريمة  تعقدت  عندما  وخ�صو�صًا  الحالي 
الفكري  الأمن  �صالمة  تهدد  واأ�صبحت  العنكبوتية  ال�صبكات  ا�صتخدام 
في  والمخت�صون  الباحثون  اأكد  فقد  العمل  و�صواب  العتقاد  و�صحة 
وندواتهم  وموؤتمراتهم  العلمية  لقاءاتهم  كل  في  الفكري  الأمن  ق�صايا 
والأمنية  والتربوية  ال�صرعية  الجهود  توافر  من  لبد  باأنه  وابحاثهم 
واإن  الفكري،  الأمن  ل�صالمة  التكامل  لتحقيق  والجتماعية  والإعالمية 
الجهد المنفرد كالجهد الأمني لي�س كافيًا وحده للحد من ظ�اهر النحراف 
مختلف  في  الجهود  لتظافر  قائمة  زالت  ل  والحاجة  والعقائدي  الفكري 
المجالت عبر خطط وطنية �شاملة تراعي الع�امل والو�شاع والظروف 
الفكرية والثقافية والجتماعية والقت�صادية الموؤثرة في اإحداث ظواهر 
النحراف المتعددة ومن هنا يتعين لنا باأنه لبد من الهتمام بحماية الأمن 
ل�صنوات  والمتراكمة  العالقة  اأو  والدخيلة  المعقدة  ال�صوائب  من  الفكري 
المتطلبات  وت�فير  الفرد  فيه  يعي�س  الذي  بالمحيط  الهتمام  ط�لية 
�شل�ك  اإلى  يتح�ل  ل  حتى  النحراف  من  حمايته  اأجل  من  ال�شرورية 

اإجرامي يهدد الأمن والمجتمع.
مبداأ  لتر�صيخ  جهود  من  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  به  قامت  وما 
عن  الباحثين  على  �صهل  الرقمية  البوابة  خالل  من  الفكري  الأمان 
مكان  في  وهو  دولة  من  اأكثر  ومن  م�صدرها،  من  اخذها  المعلومة 
للمراجع. الباهظة  والتكاليف  والبحث  ال�صفر  عناء  دون   واحد 

ويبقى الت�صاوؤل الذي يجب اأن نطرحه جميعًا على اأنف�صنا: من الم�صوؤول 
عن حماية الأمن الفكري في بلداننا ؟ والإجابة المو�صوعية نحن جميعًا 
�صركاء في الم�صوؤولية لتح�صين المجتمعات من الأفكار الزائفة والأحالم 
منظومة  في  الزاوية  حجر  هي  ال�صحيحة  ال�صالمية  فالتربية  ال�صائعة 
جهود حماية الأمن الفكري وتبداأ الم�صوؤولية من الأ�صرة ثم الموؤ�ص�صات 
والعمل  والإعالم  بالدعوة  المعنية  الموؤ�ص�صات  و  والجامعات  التعليمية 
حماية  عن  م�صوؤولون  فالجميع  الأمنية  والجهات  والثقافي  الجتماعي 
تخريبها  على  وتعمل  ت�صتهدفها  محاولت  اأي  من  و�صبابنا  اأبنائنا  عقول 
والعقل  والنف�س  الدين  وهي  الخم�س  الكليات  على  المحافظة  من  وتبداأ 
والن�صل والمال،من هنا وجب علينا جميعًا اأن نعمل لمحا�صرة انت�صار هذا 

الع�شر  في  اإلينا  يت�شلل  الذي  المنحرف  الفكر 
ومواقع  الف�صائية  القنوات  عبر  الحا�صر 
الأ�ش�اق  التي تعج بها  الإنترنت والإ�شدارات 
التوا�صل  مواقع  حماية  فيجب  والمكتبات 
والإلكترونية  الورقية  والموؤلفات  الجتماعي 
المخت�صين  قبل  من  والمراجعة  بالمراقبة 
والقتناء،  النت�صار  قبل  مجاله  ح�صب  كل 
طرح  في  لتعذر  المتخ�ص�صة  فالموؤ�ص�صات 
الفكر  حق�ق  حماية  اأجل  من  اقتراح  اأو  فكرة 
ممن  ما  كل  وتهيئة  والهتمام،  واإبراز حقوقه 
�صاأنه حماية العقل الب�صري في مجالت التفكير 
في  وال�طنية  الدينية  ال�حدة  على  وال�ق�ف 
الم�شميات  باختالف  الإ�شالمية  المبادئ  ظل 
والثقافات والأهم من ذلك تبني فكرة التعاي�س 
ال��شطي للحياة الجتماعية بمختلف ال�شرائح 
الفكرية  للحماية  خطط  وو�شع  والمبادئ 
اأو�شاط  من  المنبثقة  والمعقدة  ال�شائبة 
والمفهوم  ال�صرعية  اإلى  تفتقر  مجتمعات 
الثقافات  اأدوار  الإ�صالمي والعمل على تحجيم 
المهزومة الموؤثرة في الفكر و�صالمة العتقاد 
وذلك من مبداأ ن�صر وتطبيق الظالل الإ�صالمي 
المتاأ�صل  والمفهوم  ال�صحيحة  بالتربية 
والأمنية  المدنية  الموؤ�ص�صات  اأدوار  وترتيب 
والتجارب  الخبرات  وتناقل  الجهود  وتوحيد 
الدخيلة  ال�صيئة  العادات  انت�صار  من  والحد 
التي توؤثر في بناء الفكر الن�صاني و توؤدي اإلى 

انهيار الوحدة والتما�صك الفكري.
�صرحان  محمد  من�صور  الدكتور  �صعادة  وتحدث 
البحرين   في  الوطنية  عي�صى  ال�صيخ  مكتبة  مدير 
قائاًل: اإننا عندما نن�صد موثوقية م�صادر المعرفة 
باعتبارها اأهم اأداة لتح�صين الجيل الذي باتت 
هذا  علينا  يوجب  معارفه  اأهم  الإنترنت  �صبكة 
من  المعلومات  لتاأمين  البذل  من  مزيدًا  الأمر 
المعلومات  لهذه  والجيد  الدقيق  الإنتاج  حيث 
متطلباتهم  وفق  اإليها  الو�صول  �صبل  وتاأمين 
المكتبات  وجود  اأن  والحقيقة  واحتياجاتهم، 
عنها  غنى  ل  ملحة  �شرورة  اأ�شبح  الرقمية 
الفكر  ب�صيانة  يعنى  والذي  المجال  هذا  في 
من  الهائل  الكم  واأن  بخا�صة  وحمايته، 
�شدورها  اختالف  على  والأبحاث  الدرا�شات 
تقليدية  لمكتبة  يمكن  ل  ن�صرها  وو�صائل 
بال�صرعة  والدار�صين  الباحثين  اإلى  تقديمها 
ويزداد  الحديث.  التقني  وبال�صكل  المطلوبة 
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اإلى  نظرنا  ما  اإذا  �صعوبة  الأمر 
المعرفي  بالنفجار  يعرف  ما 
والمذهلة،  المت�صارعة  بوتيرته 
التقليدية  المكتبات  يجعل  ما 
ا�صتيعاب  عن  عاجزة  تقف 
وبالتالي  المعلومات  تلك 
تقديمها  عن  عاجزة  تكون 
التقدم  بنا�صية  اأخذ  لجيل 
العلمي من خالل ا�صتخدامه 
الإلكترونية  الو�صائل 
اأمور  معظم  في  الحديثة 
بها  ي�ؤثر  واأ�شبح  حياته 
خاللها. واأردف  من  ويتاأثر 
عي�صى  ال�صيخ  مكتبة  مدير 
نلحظ  ما  دائمًا  الوطنية: 
باأهمية  توؤمن  التي  الإرادة  في 
اإليه  تو�صل  ما  اأحدث  من  ال�صتفادة 
مجال  في  تقدم  من  الب�صري  العقل 
تطوير المكتبات. وهكذا برزت مكتبة الملك 
في  الوحيدة  الموؤ�ص�صة  باعتبارها  عبدالعزيز 
العالم العربي القادرة على تبني م�صروع “المكتبة 
ون�صرها في العالم العربي، لكونها تمتلك  الرقمية” 
اأهمها الخبرة  جميع المقومات المطلوبة، والتي من 
تمتلك  كما  الحديثة،  التقنية  الأمور  مع  التعاطي  في 
الإرادة والدعم المادي، ويمكن القول اأن التاريخ يعيد 
م�صروع  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  تبنت  فكما  نف�صه، 
الأمه  اأجيال  يخدم  الذي  الم�حد  العربي  الفهر�س 
اأرجاء  في  المكتبات  اآلف  منه  وا�شتفادت  ومعرفتها 
“المكتبة  م�صروع  اليوم  تتبنى  فاإنها  العربي،  الوطن 
ما يجعلنا جميعا ننظر اإليها بالفخر والعتزاز  الرقمية”، 

والتقدير.
الفكري  الأمن  اأن   القحطاني  ح�صين  ال�صحفي  الكاتب  ويرى 
يمثل المنطلق الأ�شا�س الذي يكّ�ن لالإن�شان ت�ش�راته نح� عالقته 
والكون،  وبالحياة  حوله،  من  وبالآخرين  بنف�صه  وعالقته  بخالقه، 
وبالتالي يفهم واجباته وحق�قه من خالل اأ�ش�س ثابتة ا�شتنادًا لفهم 
ُتبنى عليه  اأن  ينبغي  الحياة، وما  ال�شرعية ولطبيعة  للن�ش��س  �شليم 
العالقات والمواقف، وعلى ذلك فالأمن الفكري يمّثل الح�صانة الفكرية 
باأمان، وفي  للتكّيف الجتماعي والتعاي�س  الفرد  ت�ؤّهل  التي  والترب�ية 
مواجهة  على  قادرًا  يجعله  الذي  الذاتي  الوعي  ت�صكيل  الوقت  ذات 

النحرافات والأفكار الفا�صدة. 
فالأمن الفكري ي�شعى ل�شالمة فكر الإن�شان وعقله وفهمه من النحراف 
والخروج عن الو�صطية والعتدال، في فهمه لالأمور ال�صيا�صية والدينية 
الإلحاد  اإلى  اأو  والتنّطع  الغلو  اإلى  اإما  به  يوؤول  بما  للكون  وت�صّوره 

والعلمنة ال�صاملة. 
لذلك ه� يدور ح�ل تح�شين العق�ل والنف��س 
التم�شك  على  وي�ؤكد  والغل�،  النحراف  من 
بالقيم ال�صامية والمبادئ النبيلة، وعدم التاأثر 
الإ�صالمي  ديننا  الغريبة عن  الفكرية  بالتيارات 

الحنيف وعن وطنّيتنا الأ�صيلة. 
يجد  الجارية  العالمية  لالأحداث  المتفح�س  اإن 
�صراع  هو  الأمم  بين  الآن  الدائر  ال�صراع  اأن 
ذات  الدول  تلجاأ  فقد  الأولى،  بالدرجة  فكري 
الفكرية  البنية  خلخلة  اإلى  الت��ّشعية  الأهداف 
فتغزوها  عليها،  بال�صتيالء  تطمع  التي  للدول 
لغزوها  تمهيدًا  كيانها،  ُت�صعف  باأفكار  فكريًا 
الدول  على  يجب  المنطلق  هذا  ع�صكريًا.. ومن 
مكّونات  على  بالحفاظ  كبير  ب�صكل  تهتم  اأن 
ما  لكل  بقوة  والت�صدي  واأ�صالتها،  ثقافتها 
باأن  تفيد  التي  القناعة  مبداأ  من  اأمنها؛  يهّدد 
الأمن الفكري ه� الأ�شا�س المتين الذي ت�ؤ�ش�س 

عليه كل اأ�صكال الأمن الأخرى. 
مجتمع  لكل  الفكري  الأمن  اأهداف  اأبرز  من 
من  اأبنائه  عقول  وحماية  هويته  على  الحفاظ 
والتطّرف  الثقافي  والنحراف  الفكري  الغزو 
لحماية  الأمنية  ال�صرورات  من  وهو  الديني، 
ما  كل  �شد  حزم  بكل  وال�ق�ف  المكت�شبات 
وهذا  الوطني..  بالأمن  الإخالل  اإلى  يوؤدي 
ي�صتدعي وْعيًا حقيقيًا، وجهودًا كبيرة ومن�صقة 
باختالف  الدولة  وم�ؤ�ش�شات  وزارات  بين 
مواقعها وتوّجهاتها لحماية المجتمع وثوابته، 
هذا  اأجل  من  علمية  منهجية  برامج  واإيجاد 
من  تبداأ  الحماية  هذه  اأن  �شك  وبال  الهدف.. 
الأ�صرة فالمدر�صة ثم الم�صجد والمجتمع عامة؛ 
المجتمع  ي�صعى  التي  الو�صائل  اأحد  والتعليم 
وال�صتقرار  الأمن  تحقيق  اإلى  خاللها  من 
والطماأنينة لأفراده، من خالل ُمحاربة الجهل، 
والفهم  الوعي  وتحقيق  الأمية،  على  والق�صاء 
ُت�شاعد  ال�شحيح للدين، واإ�شاعة المعرفة التي 
والخطاأ،  ال�صواب  بين  التفريق  على  الفرد 

والخير وال�صر. 
لقد تعاظمت في وقتنا الحالي م�صوؤولية المعلم 
اإي�صال  في  مح�صورة  تعد  فلم  طالبه  تجاه 
نتيجة  تغيرت  بل  والمعارف،  المعل�مات 
في  الثورة  منها  التي  المختلفة  للتطورات 
والبث  الإنترنت،  وظهور  المعلومات،  مجال 
مختلف  بين  والتقارب  والرتباط  الف�شائي، 
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هذا  في   - فالمعلم  واحدة..  قرية  العالم  اأ�صحى  حتى  وال�صعوب  الأمم 
لذلك  ال�صابق،  في  كان  كما  للمعلومة  الوحيد  الم�صدر  يُعد  لم   - الع�صر 
الفكر  تق�يم  واأ�شبح  التعليمية،  من  اأكبر  الترب�ية  م�ش�ؤوليته  اأ�شبحت 
وتنمية ال�شل�ك، وغر�س القيم النبيلة تحتل مكانة بارزة �شمن م�ش�ؤولياته. 
بالق�شير  لي�س  وقتًا  معه  يمكث�ن  حيث   - طالبه  في  م�ؤثر  المعلم  ولأن 
يكون  اأن  ينبغي  لذا   - وت�صرفاته  اأفعاله  وُيقلدون  ب�صلوكه،  فيتاأثرون 
قدوة ح�صنة لهم في جميع اأحواله، ويتعامل معهم بالرفق واللين والخلق 
تقوم  . وما  وياأخذوا عنه.  عليه، وي�صتفيدوا منه،  ُيقبلوا  الإ�صالمي حتى 
به مكتبة الملك عبدالعزيز من جهود لتوثيق الم�صادر للمعلومة من خالل 
البوابة الرقمية لهو جهد مبارك وواجب على كل فرد من اأفراد المجتمع 
تو�صيع دائرة التعريف بهذه المكتبة حتى ن�صنع جيل واعي ي�صتطيع اأخد 
والمعل�مات  ال�شائعات  وراء  النجراف  وعدم  م�شدرها،  من  المعل�مة 

المغلوطة .
الم�شتقبل:  ال�شقاف رئي�س مركز درا�شات  الدكت�ر فار�س  من جهته قال 
في  وتعليمية  ثقافية  مو�صوعة  )الإنترنت(  المعلوماتية  ال�صبكة  ت�صكل 
اأي�صا وعاء لن�صر الكتب  جميع المجالت وبجميع اللغات العالمية، وهي 
اإعالمية  ك��شيلة  حاليا  ت�شتخدم  اأ�شبحت  كما  والمعارف.  والدوريات 
ال�صبكة  هذه  اأ�صبحت  حين  وفي  والثقافات.  والدول  بال�صعوب  للتعريف 
ت�صكل الطريقة الأ�صهل والأ�صرع لإي�صال المعلومة والو�صول اإليها، لذا 
جاءت مبادرة الملك عبد اهلل للمحتوى العربي انطالقا من الدور الح�صاري 
العربي والإ�شالمي. وت�شرف  فيها  بما  الم�شت�يات  للمملكة على مختلف 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على تنفيذ هذه المبادرة بالتن�صيق 
بالمحت�ى  للنه��س  وخارجها  المملكة  داخل  العالقة  ذات  الجهات  مع 
العربي كمًا وكيفًا؛ محتوى لغوي واأدوات معينة له، وذلك لقناعة المدينة 
باأن المحتوى العربي ل يتوقف بنهاية تاريخ معين بل هو م�صروع م�صتمر 
ينم� ويتط�ر مع مرور ال�شنين كما اأنه ل يخ�س جهة بعينها بل ه� م�شاهمة 

جهات عديدة وت�صافر مختلف الجهود، ولذلك 
وفي هذا الوقت بالذات لبد من بذل الكثير في 
بموثوقية  يعنى  رائد  ثقافي  عمل  ن�صاأة  �صبيل 
الطرح واأهمية التاأكد من �صالمة المحتوى في 
مكائد  من  والأمة  ال�شباب  له  يتعر�س  ما  ظل 
ووج�د  المعل�مات،  وخلط  عق�ل  وت�شميم 
مكتبة رقمية عربية تحت مظلة وا�صحة ي�صهل 
العتماد عليها والتوا�صل معها �صيكون له اأثر 

كبير لالأجيال القادمة .
بجامعة  والترجمة  اللغات  اأ�صتاذ  وتحدثت 
الأدبي  النادي  وع�صوة  عبدالعزيز  الملك 
هذا  اإن  قائله:  ك�صغري  اميره  الدكتورة  بجدة 
الوقت الذي نمر به يتطلب منا بذل الكثير من 
والح�صاري  الثقافي  تقدمنا  لنوا�صل  الجهد 
لدى  فكرية  اإ�صكالت  من  طراأ  وما  المم،  بين 
ال�صباب واإ�صتغاللهم ل يمكن ال�صيطرة عليها اإل 
برفع م�صتوى الوعي واإتاحة الفر�صة للمعلومة 
ال�صحيحة ان تتواجد ب�صكل كبير،  اإن م�صروع 
ن�صر  باإ�صتطاعته  العربية  الرقمية  المكتبة  مثل 
نحو  العمل  واأي�صًا  ووعينا وح�صارتنا  ثقافتنا 
التغلب على ال�صكاليات الطارئة والموؤدية الى 
�صعوبة التوا�صل بين الحركة الثقافية والأدبية 
الخرى  المجتمعات  وبين  العربي  العالم  في 

الغربية على وجه الخ�ش��س.
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خالل مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات بدورته الـ 26:

 ومشاركة 
ً
ب 47 مشاركا

ّ
 ويدر

ً
م ورقة عمل  ومعرضا

ّ
الفهرس يقد

د. المسند: نشجع الجهود التعاونية والتكاملية 
لصناعة معرفتنا بأنفسنا، والفهرس أنتم مركزه

28

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g
ية

ط
غ

ت



افتتحت  الأردني   ال�زراء  رئي�س  رعاية  تحت 
مامكغ  لنا  الدكتورة  الأردنية  الثقافة  وزيرة 
والع�شرين  ال�شاد�س  الم�ؤتمر  فعاليات  م�ؤخرًا 
والمعلومات  للمكتبات  العربي  لالتحاد 
للمكتبات  العربي  التحاد  ينظمه  الذي  "اأعلم" 
المكتبات  جمعية  مع  بالتعاون  والمعلومات 
البلقاء  وجامعة  الأردنية  والمعلومات 
التطبيقية تحت عنوان "اخت�صا�صيو المكتبات 
والمعلومات كعمال معرفة"، والذي يهدف اإلى 
مناق�صة الدور المتغير لخت�صا�صي المعلومات 
م�ا�شفات  على  والتعرف  المعرفة،  ع�شر  في 
وموؤهالت عمال المعرفة، وعلى اآليات واأدوات 
اإعداد وتاأهيل وتدريب عمال المعرفة، ومناق�صة 
عمال  لإعداد  الميدانية  والتطبيقات  التجارب 
المعرفة، وت�شليط ال�ش�ء على ال��شع الراهن 
والأر�صيف  والمعلومات  المكتبات  لأق�صام 
العربية لمعرفة دورها في اإعداد عمال المعرفة، 
اأيام  ثالثة  ا�صتمر  الذي  الموؤتمر  في  و�صارك 
نحو 365 م�صاركا وم�صاركة من عدة دول عربية 

واأجنبية.
 وكان الموؤتمر قد بداأ حفله الخطابي بالقراآن 
الكريم ثم األقى رئي�س التحاد العربي للمكتبات 
رحب  كلمة  حلبي   خالد  الدكتور  والمعلومات 
فيها بالم�صاركين وعبر عن �صكره لالأردن على 
الثقافة  وزيرة  ولمعالي  الموؤتمر  ا�صت�صافة 
من  واأكد  للموؤتمر،  ت�صريفها  على  الأردنية 
في  التطورات  مواكبة  اهمية  على  كلمته  خالل 
علم المكتبات انطالًقا من عنوان الموؤتمر لهذا 
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العام، م�صيًرا اإلى الإنجازات التي تحققت في 
ال�شبكة  م�شروع  اإطالق  في  ال�شابقة  الأع�ام 
النا�صئين،  المبدعين  المكتبات  لقادة  الدولية 
واإ�شدار دورية التحاد التي اأ�شبح لها مكانة 
�صبكة  على  التحاد  ومواقع  مرموقة،  علمية 

الإنترنت، ومواقع التوا�صل الجتماعي.
الأردنية  الثقافة  وزيرة  لمعالي  كلمة  وفي 
عقد  توقيت  اإن  قالت:  مامكغ  لنا  الدكتورة 
ي�صكل  المطروح  العنوان  وبهذا  الموؤتمر 
المعلومات  اأهمية  لتعزيز  نوعية  اإ�صافة 
التي  للمعرفة  خدمة  الهتمام  وطرق  وقيمتها 
هي معركتنا مع الآخر في ظل وجود تحديات 
العربي  التحاد  اإن   : واأ�صافت  اأمامنا،  كبيرة 
ا�صتطاع من خالل هذا  للمكتبات والمعلومات 
الموؤتمر الذي يعقد للمرة 26 اأن يحقق وحدة 
في  المو�صوع  كان  واإن  الأ�صقاء  بين  عربية 
اخت�شا�شييها،  ودور  المكتبات  عمل  نطاق 
لأ�صباب  وذلك  م�صرقة  حالة  يمثل  ولكن 
لجمعية  و�صنوي  دائم  ح�صور  اأنه  عديدة،  
ولالتحاد  الأردنية  والمعلومات  المكتبات 
اإلى  اإ�صافة  والمعلومات،   للمكتبات  العربي 
اأن الموا�صيع التي يطرحها تحتفي بالمعرفة 

المعلومات وخدمة  على  الح�صول  ت�صهل  التي  الحديثة  التقنيات  وتواكب 
الباحث، واأ�صافت: لقد �صعدت جًدا لروؤية هذه الطاقات من الوطن العربي 
ولذلك العدد الهائل من المراكز العربية والمعرفية، وبعد اأن كانت المكتبة 
الحديثة  التقنيات  بف�صل  �صعوبة  فيه  المعلومة  وتقديم  طاردة  حالة 
والع�صرين  ال�صاد�صة  دورته  في  الموؤتمر  هذا  اإن  المنال.  �صهلة  اأ�صبحت 
وهذا يعني اأن كل موؤتمر عقد في دولة عربية وبذلك حقق الوحدة العربية 
وهموم المكتبات والمعرفة واأحدث رابًطا متيًنا، كما كل من يعمل بالمكتبة 
هم عمال معرفة وت�صمل اأي�صا البنية الفوقية اأي الحالة الذهنية، ومعركتنا 

مع الآخر هي معركة معرفة ونحن على قدر هذه التحديات.
كلمة  ال�ش�اقفة  نبيل  الدكت�ر  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  األقى   كما 
يمثل  عربي  لقاء  فر�صة  ي�صكل  الأردن  في  الموؤتمر  عقد  اإن  فيها:  قال 
�صورة توا�صل عربي تحترم عمل المكتبات وم�صاهمتها في م�صيرة العلم 
والح�شارة، واأ�شاف نحن ن�ؤمن بما للمكتبات من اأهمية في م�شيرة العلم 
والتقدم والح�صارة، ونوؤمن اأي�ًصا اأن الجامعة هي اأ�صتاذ وطالب ومكتبة، 
الهتمام  على  الأولى  بالدرجة  قائم  ر�صالتنا  هو  الذي  العلمي  فالبحث 
جامعتنا  لمكتبات  فائقة  عناية  اأولينا  هنا  ومن  المعرفة،  وعاء  بالكتاب 
والمكتبات القائمة في كليات الجامعة المنت�صرة عبر ربوع الوطن، واأ�صار 
للتط�ر  م�اكبة  والمعل�مات  المكتبات  تخ�ش�س  تدر�س  الجامعة  اأن  اإلى 

العلمي واهتماما منها في بالبحث العلمي وبالكتاب.
 وعر�س رئي�س جمعية المكتبات والمعل�مات الأردنية الدكت�ر ربحي عليان 
منذ  الها�صمية  الأردنية  المملكة  في  المكتبات  ون�صاأة  م�صيرة  كلمته  في 
تاأ�شي�س اأول مكتبة مدر�شية عام 1926 في مدر�شة ال�شلط مروًرا بالمكتبات 
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اإلى  المتخ�ص�صة والجامعية الموجودة في الوقت الحالي والتي و�صلت 
م�صتوى متقدم مع مواكبتها للتطور في العالم من حولنا.

 
من  ال�صتفادة  اإلى  الم�صاركين  كلمة  في  بادي  �صهام  الدكتورة  ودعت 
في  النقا�س  واإثراء  المقدمة  العلمية  الأوراق  العربية من خالل  الخبرات 
وا�شت�شراف  التحديات  ا�شت�شعار  بغر�س  المختلفة  الم�ؤتمر  جل�شات 

الفر�س نح� ثقافة عربية في ع�شر المعرفة.

 اأهداف مختلفة :
لعمال  المختلفة  المجالت  متعددة  محاور  �شمن  الم�ؤتمر  في  ن�ق�س 
كعمال  ووظائفهم  المعلومات  لخت�صا�صيي  المتغير  والدور  المعرفة، 
وتدريب  وتاأهيل  واإعداد  المعرفة،  لعمال  الوظيفي  والتو�صيف  للمعرفة، 
اخت�صا�صي  ودور  المعلومات،  ومراكز  المكتبات  في  المعرفة  عمال 
ومجتمع  اقت�صاد  نحو  المجتمعات  توجه  دعم  في  والمعرفة  المعلومات 
العربية  الدول  في  المعرفة  عمال  لإعداد  الميدانية  والتجارب  المعرفة، 

والأجنبية.

  ختامها جوائز :
 وفي ختام اأعمال الموؤتمر اأعلن عن الفائزين لالن�صمام لأحدث الم�صروعات 
التدريبية لالتحاد وهو م�صروع ال�صبكة الدولية لقادة المكتبات المبدعين 
النا�شئين في ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا )2015 – 2017( الذي نفذ 

بدعم رئي�شي من م�ؤ�ش�شة »بيل وميلندا جيت�س«.

وتوزيع  تكريم  على  الختامي  الحفل  وا�صتمل 
الجوائز على النحو التالي: جائزة اأف�صل بحث 
بيانات  قاعدة  من  مقدمة  الموؤتمر  في  علمي 
اأف�شل  وجائزة  معت�ق،  خالد  للدكت�ر  معرفة 
بيانات  قاعدة  من  مقدمة  لل�صباب  علمي  بحث 
ال�صمير  علي  الباحث  عليها  وح�صل  معرفة 
و�صهرزاد جبارة، وجائزة اأف�صل ر�صالة علمية 
النملة  على  الدكتور  من  مقدمة  للماج�صتير 

وح�شل عليها فار�س على عثمان.
كما تم تقديم جائزة اأف�صل ر�صالة علمية للدكتوراه 
عليها  وح�صل  النملة  علي  الدكتور  من  مقدمة 
حميدات  ر�صالن  �صادي  الدكتور  من  كل  منا�صفة 
ال�هاب  عبد  مجدى  غدير  والدكت�رة  الأردن  من 
من م�صر، وجائزة ال�صريحي لجيل اأعلم عن اأف�صل 
محمد  الأ�صتاذ  عليها  وح�صل  لل�صباب  م�صروع 
التحاد  وجائزة  الفقي،  طاهر  والأ�صتاذ   مهدى 
م�صروع   لأف�صل  والمعلومات  للمكتبات  العربي 
في المكتبات لعام 2015 م وح�صل عليها الأ�صتاذ 
اإلى  اإ�صافة  الهادي،  عبد  فتحي  محمد  الدكتور 
جائزة الرواد التي تقدمها �صركة ن�صيج لعام 2015 

لالأ�صتاذ الدكتور �صعبان عبد العزيز خليفة.
تكريم  على  الختامي  الحفل  ا�صتمل  كما 
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المتطوعين بتقديم درع التحاد لهم لدورهم الفعال 
في تنظيم فعاليات الموؤتمر اإ�صافة اإلى تكريم رعاة 
الموؤتمر على دعمهم ودورهم الفعال في ا�صتمرار 
وموؤ�ص�صة  ن�صيج،  �صركة  وهم:  لالتحاد  عطائهم 

قطر، ودار المنظومة، وقاعدة بيانات معرفة. 

تو�صيات الموؤتمر 26 :
اأو�صى الم�صاركون في الموؤتمر  في ختام اأعماله 
للعاملين  والتدريب  بالتاأهيل  الهتمام  بزيادة 
المكتبات  اخت�صا�صي  من  المعرفة  مجال  في 
والمعلومات، و بتطوير برامج الأق�صام الأكاديمية 
العربية  الجامعات  في  والمعلومات  للمكتبات 
اإدارة المعرفة في اإطار التطورات  بالتوجه نحو 
العلمية والتكنولوجية الحديثة، اإ�صافة اإلى تبادل 
المعرفة  المعلومات  موؤ�ص�صات  بين  الخبرات 
المعلومات  موؤ�ص�صات  وبين  وبينها  العربية 

والمعرفة على النطاق الدولي.
في  العربية  الم�صطلحات  توحيد  على  والعمل 
ودعوة  والمعرفة  والمعلومات  المكتبات  مجال 
وو�صع  بذلك  لالهتمام  العربية  اللغة  مجامع 
في  المعرفة  لعمال  الوظيفي  للتو�صيف  معايير 

العالم العربي.

 الفهر�س العربي الموحد يقّدم ورقته : 8 �صنوات م�صيئة .
العربية  الرقمية  والمكتبة  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  تحدث 
بداية  من  الفهر�س  تط�ر  مراحل  عن  الم�شند  �شالح  الدكت�ر  �شعادة 
خدمة  من  الرائد  الم�صروع  هذا  قدمه  وما  م،   2007 اأبريل  في  تد�صينه 
من  المعلومات  ومراكز  المكتبات  عن  ف�صاًل  العربية  والمعرفة  للثقافة 
حيث الأع�صاء والت�صجيالت الببليوجرافية والملفات ال�صتنادية وخدماته 
اإليه هذا المنجز والذي  اإلى الخليج، وما و�شل  التي و�شلت من المحيط 
اأ�ش�س لتكامل عربي وتعاون م�شترك ون�شاطاته في بناء مجتمع المعل�مات 
العربي، واأكد بالأرقام تزايد اأع�شاء الفهر�س العربي الم�حد من المكتبات 
 460 العربي حيث بلغ عددها  العالم  اأقطار  المعلومات من جميع  ومراكز 
جهة يتبعها اآلف المكتبات ومراكز المعل�مات. واأو�شح �شعادته اأن حجم 
كًما  ب�صورة م�صطردة  ينمو  الببليوجرافية  والقاعدة  ال�صتنادية  الملفات 
ونوًعا حيث  تجاوز عدد الت�صجيالت الببليوجرافية مليوني ت�صجيلة مغطية 
ومخطوطات  جامعية  ور�صائل  كتب  من  المعلومات  اأوعية  اأ�صكال  جميع 
وم�شادر اإلكترونية وغيرها من الأوعية، وبلغ عدد ت�شجيالت ملف الأ�شماء 

520 األف ت�شجيلة، وملف روؤو�س الم��ش�عات 230 األف ت�صجيلة. 

�ش�ف  التي  والخدمات  العربية  الرقمية  المكتبة  عن  الحديث  تناول  كما 
الفهر�س  خطط  اإلى  اأ�شار  كما  والدرا�شين،  والباحثين  لالأع�شاء  تقدمها 
والملفات  الببليوجرافية  القاعدة  على    RDA قواعد  وتطبيق  الم�صتقبلية 
التدريب  برامج  وتطوير  العربية  الرقمية  المكتبة  وتطوير  ال�صتنادية، 

لتكون متوافقة مع متطلبات القواعد الجديدة.
ت�شجيع  اإلى  تهدف  العربية  الرقمية  المكتبة  اأن  اإلى  المركز  واأ�شار مدير 
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عن  �صت�صفر  والتي  الرقمنة  مجال  في  التكاملية  و  التعاونية  الجهود 
ا�صتثمارات كبيرة في �صناعة المعرفة و البحث العلمي وتقنيات المعلومات 
والت�صالت للو�صول اإلى مجتمع المعرفة، ودعم الت�صال والتعاون مع 
المكتبات العربية و الجامعات، وموؤ�ص�صات البحث العلمي، و دور الن�صر، 
و الموؤلفين و �صناع المعرفة، وبناء مكتبة رقمية عربية تغطي اأكبر قدر 
من المقتنيات الإلكترونية باأ�صكالها المختلفة، واإتاحة المعلومات ليتمكن 
وي�صر،  ب�صهولة  عنه  يبحث  الذي  المحتوى  اإلى  الو�صول  من  باحث  اأي 
هذا  من  لال�صتفادة  ي�صتخدمها  برامج  خالل  من  اأم  مبا�صر  ب�صكل  �صواًء 
المحتوى، وتقديم خدمات معلومات افترا�صية للباحثين و الم�صتفيدين، 
فئاته  بكافة  المجتمع  اأفراد  بين  المعلوماتية  الثقافة  ن�صر  اإلى  اإ�صافة 
ال�صعودية،  المكتبات  من  العربي  الرقمي  المحتوى  وتجميع  وطبقاته، 
العربية  المقتنيات  ثم  العربية،  المكتبات  في  العربية  المقتنيات  يليها  ثم 
الفريدة في المكتبات العالمية. واأكد الدكتور الم�صند على اأن لدى المركز 
بالتعاون  العربية  الدول  بوابات مكتبات جميع  تد�صين  خطًطا ل�صتكمال 
والتن�شيق مع المكتبات ال�طنية  خالل الفترة القادمة، فالفهر�س العربي 

الم�حد اأنتم مركزه وبكم ي�شرق دائمًا.

دورة تدريبية للفهر�س العربي الموحد:
دورة  الأردنية،  الجامعة  مع  بالتعاون  الم�حد  العربي  الفهر�س  نظم 
 RDA واإتاحتها  الم�صادر  و�صف  تطبيقات  في  مقدمة  بعنوان  تدريبية 
ح�صرها   2015/10/29-28 ي�مين  لمدة  الم�حد  العربي  الفهر�س  في 

ما يقرب 47 متدرًبا ومتدربة من اخت�صا�صيي 
اإدارة  على  الإ�شراف  يت�ل�ن  الذين  المكتبات 
اأق�صام الفهر�صة والت�صنيف والمفهر�صون في 
مختلف المكتبات العربية الأع�شاء في الفهر�س 
الحجر  الدورة  هذه  باعتبار  الموحد،  العربي 
في  الدولية  المعايير  اأحدث  لتطبيق  الأ�شا�س 
الفهر�س  في   RDA واإتاحتها  الم�صادر  و�صف 
العربي الموحد، والتي من خاللها يتم  اإك�صاب 
والمهارات  المعارف  من  مجم�عة  الم�شاركين 
التمهيدية لقواعد RDA وتمكينهم من تطبيقها 
الدورة  هذه  نفذ  وقد   21 مارك  ل�صيغة  وفقًا 

المهند�س عبدالعزيز ال�شل�م.
الجامعة  مكتبة  مدير  الدورة  افتتح  وقد 
اأعرب  والذي  مبي�صين  مهند  الدكتور  الأردنية 
العربي  الفهر�س  ا�شتمرارية  في  �شعادته  عن 
العربية  للمكتبات  الدعم  تقديم  في  الموحد 
اأ�صاد  كما  التدريبية،  الدورات  عقد  خالل  من 
يقدمها  التي  الدورات  تلك  بنوعية  �صعادته 
مع  تتما�شى  والتي  الم�حد  العربي  الفهر�س 

التطور المعرفي الجديد في العالم.
قدمها  والتي  التدريبية  الدورة  اأهداف  وتاأتي 
بقواعد و�صف  للتعريف  ال�صلوم  عبدالعزيز  اأ. 
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الفروق  ومعرفة   ،RDA واإتاحتها  الم�صادر 
 RDA و AACR2 بين قواعد الأنجلو-اأمريكية
، واأي�صًا تطبيق قواعد RDA على حقول مارك 

.21

اإلى  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  واأ�شار 
يطرحه  �ش�ف  وما  التدريبية  الدورات  اأهمية 
اأحدث  تطبيق  من  القادمة  المرحلة  في 
الدولي  التقنين  وبالأخ�س  الدولية  المعايير 
ذات  التدريبية  دوراته  RDA،باعتبار  الجديد 
من  العربية  الجهات  مختلف  لدى  عالية  قيمة 
المتخ�ص�صين والمهتمين واأكثر احترافية في 

مجال تنظيم المعلومات.   
: ADR ور�صة عمل 

تحت عنوان ) تطبيق قواعد RDA في الفهر�س 
التي  العمل  ور�صة  انطلقت  الموحد(  العربي 
الجامعات  مكتبات  مديري  من   11 �صّمت 
الحك�مية الأردنية تم من خاللها عر�س خطة 
ومناق�صة   RDA ق�اعد  تطبيق  في  الفهر�س 
خطة التدريب التي و�شعها الفهر�س و مناق�شة 
 .RDA الجديدة  القواعد  تطبيق  مراحل 

تحديد  اأهمها  من  وتو�صيات  بنتائج  الخروج  الحلقة  انعقاد  خالل  وتم 
بدًءا  الأردنية  الجامعية  المكتبات  في   RDA قواعد  تطبيق  موعد  تاريخ 
الق�اعد  في  تدريبي  برنامج  بتنفيذ  الفهر�س  يق�م  واأن   ،2016/1/1 من 
الجديدة لمجموعة مختارة من المفهر�صين في المكتبات الجامعية الأردنية 

ليقوموا بتدريب المفهر�صين هناك.

وتيرة اللقاءت م�صتمرة
• عقد �شعادة الدكت�ر �شالح الم�شند لقاًء مع م�شت�شار البحث والتط�ير 	

العمل  اآفاق  لبحث  فار�س  با�شم  الأ�شتاذ  الأونروا  مكتبات  في 
والمكتبة  الفهر�س  لخدمات  المكتبات  ا�شتخدام  لتفعيل  الم�شترك 
الرقمية العربية والذي رّحب بالفهر�س العربي الم�حد وثّمن جه�ده 
اأ�صاد �صعادة  والدعم الذي يقدمه لبرنامج المكتبة الإلكترونية، وقد 
الدكت�ر �شالح الم�شند بجه�د العاملين ب�كالة غ�ث الدولية الخا�شة 
تط�ير  الخ�ش��س  وجه  وعلى  الإلكترونية  المكتبة  برنامج  بتط�ير 
الممار�شات  تح�شين  اإلى  يهدف  الذي  المعل�ماتي  ال�عي  برنامج 
على  ت�شجعهم  التي  الأ�ش�س  و�شع  حيث  من  للمعلمين  ال�شفية 
خالل  وتم  الم�صادر  على  المعتمد  التعلم  ا�صتراتيجيات  ا�صتخدام 
العربية  الرقمية  المكتبة  العمل وتزويد  ا�صتمرار  التاأكيد على  اللقاء 
بالبحوث والدرا�صات والمطبوعات ال�صادرة من  الأونروا والمراكز 
التابعة لها. علمًا باأن �شعادة الدكت�ر �شالح الم�شند قد ح�شر حفل 
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اأن الأ�صتاذ  2012 م ، كما  انطالقة برنامج المكتبة الإلكترونية عام 
الخام�س  الملتقى  في  والتعليم  التربية  دائرة  مثل  قد  فار�س  با�شم 
لأع�شاء الفهر�س العربي الم�حد والذي عقد في مدينة الدار البي�شاء 
بالمغرب ، حيث تم تكريم برنامج المكتبة الإلكترونية بجائزة التميز 

با�شتخدام الفهر�س العربي الم�حد. 
• بغية 	 الجهات  مع  المركز  مدير  يعقدها  التي  اللقاءات  وتيرة  على 

العربية  المكتبات  م�صتوى  رفع  �صبيل  في  والتعاون  التكامل 
رئي�صة  مع  لقاًء  �صعادته  عقد  الرقمي  المحتوى  دعم  في  والت�صارك 
جمعية المكتبات الفل�صطينية الأ�صتاذة رندة كمال لالطالع على اأين 
العربي  الفهر�س  مركز  يقدمه  وما  الفل�شطينية  المكتبات  و�شلت 

الموحد لها  ، ونتج عن اللقاء:
الرغبة في تد�شين ب�ابة المكتبات الفل�شطينية. -
الم�افقة على حث المكتبات غير الأع�شاء لال�شتراك في ع�ش�ية  -

الفهر�س
الم�افقة على تزويد الفهر�س بالمحت�ى الرقمي الخا�س  -

بجامعة القد�س

• كما عقد �صعادة الدكتور �شالح الم�صند لقاًء مع مدير مكتبة عبدالحميد 	
لتفعيل  الم�شترك  العمل  اآفاق  لبحث  م�شع�د  غالب  الأ�شتاذ  �ش�مان 
العربية، و  الرقمية  الفهر�س والمكتبة  المكتبات لخدمات  ا�شتخدام 

اإمكانية  درا�صة مركز عبدالحميد �صومان 
الفهر�س  في  الم��شع  المكنز  اإتاحة 

للمكتبات الأع�صاء. 
• العربي 	 الفهر�س  مركز  مدير  عقد  كما 

الم�شند  �شالح  الدكت�ر  �شعادة  الم�حد 
لقاًء بمدير مكتبة الجامعة الأردنية �صعادة 
مكتبة  مدير  مبي�صين  مهند  الدكتور 
الأ�صتاذة  وبح�صور  الردنية  الجامعة 
الفنية  الإجراءات  مدير  العمري  اإيمان 
الم�شترك  العمل  اآفاق  لبحث  بالمكتبة 
لخدمات  المكتبات  ا�صتخدام  لتفعيل 
وتم  العربية.  الرقمية  والمكتبة  الفهر�س 
التعاون  اأوجه  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل 
مع  بالتعاون  تدريبي  دبلوم  وتنفيذ 
اعتماد  اإلى  بالإ�صافة   ، الأردنية  الجامعة 
م�صاركة مكتبة الجامعة باإثراء المحتوى 

الرقمي في المكتبة الرقمية العربية. 
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وزيرة الثقافة األردنية في حوار خاص:

ل 
ّ

الفهرس الموحد سه
الوصول الى كنوز معارفنا!

حاورها/ �صالح العبدالكريم
ن�صت�ص��يف في هذا العدد �صخ�ص��ية لها باع طويل في الم�ص��هد الثقافي والإعالمي ، اإ�صافة لكونها 
اأ�ص��تاذة جامعية ، اأختيرت ل�ص��غل حقيب��ة وزارة الثقافة في التعديل ال��وزاري الذي اأجري على 
حكوم��ة الدكت��ور عبداهلل الن�ص��ور ف��ي 21 اآب )اأغ�ص��ط�س( 2013 ، تعد م��ن الإعالميي��ن الأوائل في 
التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية، ن�صعد بحوار مع �صعادة الدكتورة لنا مامكغ وزيرة الثقافة 

الأردنية .  

ار
حو

36

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g



مدى  ويقي�صون  الع�صر،  متغّيرات  ير�صدون 
الّت�ازن بين مدخالته وخ�شائ�س الّلغة العربّية 
جديدة  اّت�صال  ج�صور  وبناء  وف�صاءاتها، 
اإلى  ت�صتند  وثقافاتها  الأخرى  الأمم  لغات  مع 
الّنظرّيات  على  مبني  جديد  وفكر  الّلغة،   فقه 
واأكثر  اأرحب  اآفاق  اإلى  ينطلق   ، الأ�شا�شّية 

تفاعاًل مع الع�صر ومتطّلباته.
ما اقتراحاتكم لتعزيز مكانتها العالمية؟

اإّن اللغة هي اأ�شا�س الح�شارة ومرتكز الّثقافة، 
اأّمة حّية؛  وهي الب�صمة الوراثّية الخا�ّصة لأّي 
لذا فاإّن ال�ق�ف عند حّد معّين في تط�ير الّلغة 
وتطويعها رّبما يوؤّدي اإلى اأن يهجرها اأبناوؤها، 
ان�صجاًما مع  الأكثر  البديلة  الّلغات  ت�صود  واأن 
الأخرى  الّلغات  اأبناء  يترّدد  وقد   المتغّيرات، 
في الإقبال على تعّلم الّلغة العربّية ودرا�صتها، 
بتراجع  مرتبطة  خطيرة  نتائج  الواقع  ولهذا 
الّثقافة  وحرمان  واإليها،  العربّية  من  الّترجمة 
من  العالم  نح�  النطالق  من  العربّيين  والفكر 

جديد كما كانت له الّريادة في الما�صي.
بفعل  القّيمة  العلمّية  الّلقاءات  تدعيم  من  لبّد 
الإن�صان  ت�صجيع  في  ي�صهم  مبا�صر  تطبيقّي 
هذا  ففي  �صليمة؛  لغة  تداول  على  العربّي 
ال�ّشياق، - على �شبيل المثال ل الح�شر- خطت 
في  وا�صعة  خطوات  الأردنّية  الّثقافة  وزارة 
مجال حفظ الّلغة العربّية واإعادتها اإلى مكانتها 
لحماية  خا�ّس  قان�ن  �شدر  اإذ  ت�شتحق،  اّلتي 
غاية  خط�ة  في  الما�شي،  العام  العربّية  الّلغة 

اأن�صاأت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة م�صروع »الفهر�س العربي الموحد« وا�صتكملت 
العناية  بهدف  عالمية  وموا�صفات  بمعايير  العربية«  الرقمية  »المكتبة  بم�صروع 

بالمعرفة والإنتاج الفكري العربي ، ما روؤيتكم في الأردن لهذه الم�صاريع ؟

الم�شاريع  اأحد  ب��شفه  الم�حد  العربي  الفهر�س  بم�شروع  الأردن  يهتم 
في  دوره  ويقدر  العربي،  والفكري  المعرفي  الجانب  خدمة  في  الريادية 
اإليها  للرجوع  الباحثين  اأمام  الفر�صة  واإتاحة  المعرفة،  م�صادر  تنظيم 
والدورات  الندوات  وتعقد  والجهد؛  الوقت  وتوفير  وي�صر،  ب�صهولة 
في  العاملين  تجربة  تط�ير  اإلى  تهدف  التي  المتخ�ش�شة  التدريبية 
الخبرات  ونقل  الأردن،  في  المكتبيين  مهارات  وتنمية  الم�صروع،  هذا 

المعرفية، واأدواتها التي تعتمد المنهجية العلمية.
والتي  للدول  الإلكترونية  البوابات  تد�صين  عبر  القراء  اإثراء  لجهود  تقييمكم  هو  ما 
والإ�صالمي؟ العربي  الثقافي  الإرث  على  والحفاظ  المعرفية،  مقتنياتها   تبرز 
في الحقيقة اأننا نثّمن الجهد الذي قام به مركز الفهر�س العربي الم�حد 
م�صكورًا في تد�صين بوابة مكتبات الأردن والذي من خالله �صهل الو�صول 
اإلى كنوز المعرفة الأردنية ، كما بقيت بوابات الدول التي اأعلن عن تد�صينها 
واأطالقها للف�صاء الثقافي، ومن خالل ذلك اأعطانا ت�صورًا عن اأهمية اإثراء 
المعلومات  ومراكز  العربية  المكتبات  في  العاملين  لدى  المعرفي  الزاد 
واأرى   ، الحديثة  التقنيات  المختلفة وتدريبهم واطالعهم على م�صتجدات 
اأن الفهر�س الم�حد ه� تفعيل حقيقي لل�شراكات الثقافية وتظافر الجه�د 
ه�يتنا  على  والحفاظ  العربية  ثقافتنا  لنه�شة  اأو�شع  اآفاقًا  تفتح  واأي�شًا 

ومكت�صباتنا التاريخية .

 كيف ترون دور اللغة العربية في الإ�صهام الح�صاري والم�صاركة العلمية العالمية ؟

�شاركت في الريا�س هذا العام في م�ؤتمر "الّلغة العربّية منطلقًا للّتكامل 
الّثقافّي الإن�صانّي"، وقلت حينها: اإّن الّلغة العربّية لغة را�صخة ومتجّذرة في 
الفكر والح�صارة ، حملت ر�صالة دينّية واإن�صانّية خالدة، ووّثقت ح�صارة 
و�صتظّل  كانت  العربّية  الّلغة  اأّن  ليوؤكد   ، بها  ونفتخر  نعتّز  عريقة  عربّية 
بوابة الّتوا�صل، وهمزة الو�صل ل الف�صل بين الأمم بف�صل علمائها اّلذين 
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اأن�صطة  من  به  تقوم  لما  اإ�صافًة  الأهّمّية،  في 
عبر برامجها المتنّوعة المتعّلقة برعاية الأدب 
الأ�صرة«  ومكتبة  الّن�صر،  وبرامج  العربّي، 
مهرجان القراءة للجميع«، وم�شروع ت�شحيح 
وزارة  موقع  عبر  ال�ّصائعة  الّلغوّية  الأخطاء 
الإبداعّية  والم�صابقات  الإلكترونّي،  الّثقافة 
اّلتي تعمل على تن�شيط القراءة والكتابة بالّلغة 

العربّية ال�ّصليمة.
هل النفتاح على العالم ياأتي عبر تغيير ثقافتنا ولغتنا 

كما يح�صل في عديد من المنا�صبات ؟ 

حا�صمة،  تاريخّية  مرحلة  اأمام  اليوم  نقف 
لغتنا  اإلى  الحاجة  مدى  معها  نعي  اأن  يجب 
العربّية قوّية مطواعة، وقادرة على ن�صر الفكر 
لبناء  الوقت  لذلك، حان  العالم؛  في  الم�صتنير 
اإلى  نّتجه  واأن  جديدة،  عربّية  لغوّية  نظرّية 
والجامعات؛  والمدار�س  الأُ�شر  عبر  الّن�سء 
ثقافتنا،  خلع  يعني  ل  العالم  على  فالنفتاح 
وتغيير لغتنا، بل تعميقهما وتطوير الّنظرّيات 
الفكرّية والعلمّية فيهما ، والّت�صال مع العالم 
الأخرى  الّلغات  باإتقان  ولي�س  العربّية،  بالّلغة 

وح�صب.
في  �صواًء  العربية  الثقافة  م�صاريع  اإلى  تنظرون  كيف 
الأردن اأو خارجها ؟ وما دور وزراء الثقافة العرب في 

ذلك ؟ 

الأردّن  في  العربّية  الذَّخيرة  م�صروع  اإّن 
م�صروع ثقافي وطنّي، ياأتي في اإطار م�صروع 
العربّية  الّدول  جامعة  ترعاه  قومّي  عربّي 
الأردنّية  المملكة  في  الّثقافة  وزارة  وتنّفذه 

الها�صمّية.
كّل  من  طلبت  العربّية  الّدول  جامعة  وكانت 

لجنة  ت�صكيل  عربّية  دولة 
على  تعمل  خا�ّصة  وطنّية 
الم�صروع  متطّلبات  تنفيذ 
تراثها  جمع  خالل  من 

الفكرّي، والعلمّي والّثقافّي، وحفظه في موقع 
عمل  ل�شتكمال  تمهيًدا  بها؛  خا�ّس  اإلكترونّي 
واحد  م�صروع  في  جميعها  العربّية  الّدول 
ما  كّل  ت�شمل  عربّية  ذاكرة  اإن�شاء  اإلى  يهدف 
اأّلفه العرب قديًما وحديًثا، وتحميله على موقع 
والو�صول  البحث  عملية  لت�صهيل  اإلكترونّي؛ 
العربي  الجهد  يظهر  وهذا  المعلومات،  اإلى 

الم�صترك الجاد لتعزيز الخدمات المقّدمة للقّراء.
تعاون و�صراكة عربية تخدم  اإلى  يف�صي  ما  اإلى تحقيق كل  ن�صعى  ونحن 
تحقيقها  يتنظرون  التي  الحتياجات  تلبية  اإلى  الو�صول  وت�صهل  الأجيال 
في الجوانب الثقافية والمعرفية و�صناعة الم�صتقبل الذي ل يلغي التراث 

بل يحفظه .
الأخالقية  وامتداداتها  المعرفة  م�صادر  على  ال�صيطرة  ي�صعب  الإنترنت  ع�صر   في 
فكرياً  وتح�صينهم  ال�صباب  تثقيف  اأم  الفكر  على  الرقابة  مع  معاليكم  هل   ، وال�صلوكية 

وعقدياً؟ وكيف نوجد البدائل التي ت�صاعد الأ�صرة والمجتمع للحفاظ عليهم؟

العربية  المجتمعات  على  الحالي  ع�صرنا  في  التكنولوجيا  ا�صتخدام  اآثار 
ا�صتخدامًا  باعتبارها  وميزات  دوافع  لها  والأطفال  ال�ّصباب  فئة  خا�صة 
للتكنولوجيا الحديثة مما يك�صب هذه الفئة الثقافة العامة و�صهولة و�صرعة 
اأنه في  ، ولكن �صلبياتها  الح�صول على المعلومة وتوفير الوقت والجهد 
اإلى  الباحث  يدفع  المعلومة  على  الح�صول  كان  الما�صي 
الرجوع اإلى م�صادر معرفية عدة مّما يجعله يجني معرفة 
لها  عالقة  ل  ربما  جديدة  معلومات  ويكت�صف   ، اأو�صع 
بالبحث لكنها تو�صع مداركه. لكن المعلومة الآن ناق�صة 

وخارجة عن ال�شياق.
الزائف  بالكتمال  بع�صهم  لدى  �صعوًرا  اأوجد  مما  التعبير،  حرية  اأتاحت 

عبر عدد ردود الإعجاب) ليك( النطباعية المجاِملة.
غياب ثقافة الح�ار في محيط الأ�شرة؛ فخرج الح�ار عن مبادئه اإلى خالف 
لتاأخذ مكاًنا  الأفق  اله�يات �شيقة  اأمام  الباب  الآخر، وفتح  �شخ�شي مع 
في الم�صهد العام مثال: الهجمة ال�صر�صة على الإ�صالم؛ فمعظم �صبابنا ل 
يتقنون اللغات الأجنبية للدخول في حوار عميق؛ لذلك يتطرفون في الدفاع 

للخروج من مأزق العالم 
االفتراضي .. هذه وصيتي !
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عن الإ�صالم، وي�صوب الموقف البعد العاطفي اأكثر من المنطق والعقل. 
العربي  ال�شباب  ل�شتقطاب  الإباحية  تعتمد  الإلكترونية  الم�اقع  بع�س 

خا�صة مع تاأخر �صن الزواج.
الف�صائيات:

بع�س الف�شائيات اعتمدت الإثارة الإعالمية التي ربما تك�ن على ح�شاب 
المو�صوعية للو�صول اإلى المتلقي مثال: تكرار ثيمة الموت اأدى اإلى ثقافة 
ت�شتبيح الحياة الب�شرية في ت�شهيل وا�شت�شاغة فكرة القتل؛  مّما اأدى اإلى 

ارتفاع ن�صبة الجريمة.
التقنيات الب�صرية الحديثة �صّهلت عملية الت�صليل الإعالمي، وقلب الحقائق 

وتزييفها) تركيب �صور خادعة(.
بع�س الف�شائيات التي تتمتع بدعم مالي باذخ مع المهنية العالية مّهدت 
للربيع العربي) الإع�صار العربي(؛ اإْذ اأدخلت المتلقي في حالة من فقدان 
العربية  ال�شع�ب  بع�س  انزلق  يف�شر  وهذا  بالعدمية،  والإح�شا�س  الأمل 

اإلى الف��شى وفقدان الب��شلة في التجاه ال�شحيح.
الهوية  تفتعل  الرقابة  عن  الخارجة  الأطفال  اإلى  الموّجهة  الف�صائيات 
الدينية لتك�صب ثقة اأولياء الأمور، وتو�صل عبر ذلك الر�صائل المريبة اإلى 

اأطفالنا.
التو�صيات:

اأن ن�صون ال�صباب من مخاطر العالم الفترا�صي والخروج  - يمكننا 
خير  هي  التي  العربية  الدراما  �شناعة  بت�شجيع  الماأزق  هذا  من 
في  خا�صة  العربية  الدول  بين  العاطفي  الإن�صاني  للت�صبيك  و�صيلة 

ظّل ط�فان الدراما غير العربية التي تبهر 
و�صخ�صياتها،  باأماكنها  العربي  المتلقي 
اإليها  ينتمون  التي  البلدان  وا�صتثمرت 

ا. الأمر �صياحيًّا واقت�صاديًّ
التوا�صل  - مواقع  مخاطر  من  حمايتهم 

الجتماعي
للمجتمع  - الأ�صا�صية  بالبنية  الهتمام 

تنظيم  ت�صجيع  في  خا�صة  )الأ�صرة( 
يتيح  الإنجاب  عملية  تنظيم  اأي  الأ�شرة 
للتوا�صل  الوقت  من  مزيًدا  لالأبوين 
لالأبناء؛  والعاطفي  النف�صي  والحتواء 
العالم  على  التكالب  من  فيحميهم 
الفترا�صية  وال�صداقات  الفترا�صي، 
الجتماعي،  التوا�صل  لمواقع  الخادعة 
ح�صن  واآدابه:  الحوار  لغة  فيهم  وتنمي 
الإن�صات، وتبادل الآراء، واحترام الراأي 
ال�صباب  مرحلة  في  الأبناء  وبين  بينهم 

ت�صونهم من مخاطر العالم الفترا�صي.
المواهب  - تنمية  باأهمية  الوالدين  وعي 

الإبداعية)فنون ت�صكيلية، واأدب، وريا�صة 
الذوات  تحقيق  في  ت�شهم  اإْذ  وغيرها(؛ 

لدى الأبناء. 
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الفهرس العربي الموحد واألونروا

شراكة على طريق بناء
المجتمع المعرفي

أ. باسم فارس
مستشار البحث والتطوير في مكتبات األونروا

ل
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لقد لعبت ال�شراكة مع الفهر�س العربي الم�حد 
مكتبات  �شبكة  اإطالق  في  الأهمية  بالغ  دورًا 
الم�حد  العربي  الفهر�س  وفر  حيث  الأونروا، 
في  المعلومات  لأخ�صائيي  الفنية  الإمكانية 
اأوعية  لفهر�صة  والتعليم  التربية  برنامج 
تم  حيث  متخ�ش�س،  ب�شكل  المعل�مات 
ا�شتيراد اآلف الت�شجيالت من الفهر�س العربي 
المكتبات  �شبكة  عبر  ُمتاحة  لت�شبح  الم�حد 
لقواعد  وفقًا  بالأونروا،  الخا�صة  الإلكترونية 
على  الحفاظ  في  ي�صهم  وهذا  موحدة،  قيا�صية 
الم�صتوى  على  الثقافي  العمل  ويعزز  التراث 
�شيفتح  ال�شراكة  ا�شتمرارية  اإن  العربي، حيث 
التربية  دائرة  مع  التعاون  تزيد  جديدة  اآفاقًا 
الرقمية  المكتبة  لإثراء  بالأونروا  والتعليم 
العربية من خالل ت�صجيع جهود فريق الأونروا 
والتي  الرقمنة  مجال  في  الإلكترونية  للمكتبة 
المجتمعات  في  المعرفة  �صناعة  من  �صتمكنها 
فريق  ي�صعى  حيث  الأونروا،  في  التعليمية 
بناء  اإلى  الأونروا  في  الإلكترونية  المكتبة 
وتتيح  المدر�شية  المناهج  تثري  رقمية  مكتبة 
التي  المعلومات  م�صادر  اإلى  الطلبة  و�صول 
والنمائية،  التعلمية  لحتياجاتهم  ت�صتجيب 
الم�حد  العربي  الفهر�س  اإلى دعم  حيث يتطلع 
اإنتاج  على  الإلكترونية  المكتبة  فريق  لي�صاعد 
م�صادر المعلومات الرقمية باأ�صكالها المختلفة 
) كتب رقمية ، ن�ش��س، �ش�ر ، ملفات �ش�تية 
هذه  �صتكون  حيث   ،)  PDF ملفات  فيديو،  و 
الم�صادر ُمتاحة لأكثر من ن�صف مليون طالب 
الفل�صطينيين في مختلف مناطق  الالجئين  من 
في  العرب  للطلبة  وكذلك  الأونروا  عمليات 
هذه  �صتكون  حيث  تواجدهم،  اأماكن  مختلف 
في  دولية  لمعايير  وفقًا  مبنية  الرقمية  الكتب 
الرقمي  الإنتاج  اأف�صل  تحاكي  التاأليف  مجال 

في العالم . 

الفهرس العربي الموحد واألونروا

شراكة على طريق بناء
األونروا المجتمع المعرفي في  اإللكترونية  المكتبة  برنامج  يتطلع 

الموحد  العربي  الفهرس  مع  الشراكة  تعزيز  إلى 
تحتية  بنية  لبناء  السعودية  العربية  بالمملكة 
عمل  أقاليم  في  والمعلومات  المكتبات  مجال  في 
الغربية وقطاع  األونروا خاصة في كل من الضفة 
غزة، كي يصبح عمل المكتبات ومراكز المعلومات 
منسجمًا مع المعايير والمواصفات العالمية، وبحيث 
يتم توحيد بيانات أوعية المعلومات لتسهيل تبادل 
وكذلك  المباشر،  الخط  عبر  البيليوغرافية  البيانات 
الضفة  في  المعلومات  ومراكز  المكتبات  لتكون 
الغربية وقطاع غزة جزءًا من العمل العربي المشترك 

الذي يقوده الفهرس العربي الموحد .
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المت�شمنة  المتحدة  الأمم  اأهداف  ولتحقيق 
تقديم تعليم ذي جودة عالية، وي�صعى لتخريج 
الذاتي  التعلم  مهارات  من  متمكنين  طلبة 
لديهم  تكون  وكذلك  الحياة  مدى  الم�صتمر 
برنامج  ي�صعى  الناقد؛  والتفكير  التاأمل  ملكتا 
مع  �صراكات  بناء  اإلى  الإلكترونية  المكتبة 
الموؤ�ص�صات الإقليمية والدولية لإنجاز برنامج 
الوعي المعلوماتي والذي �صيكون الأداة التي 
والمعلمون  المعلومات  اأخ�صائيو  ي�صتخدمها 
من  تحويه  بما  الأكاديمية  المكتبات  لدمج 
العملية  في  اأ�صكاله  بمختلف  معرفي  ر�صيد 
اإلى  عمليًا  �صيوؤدي  وهذا  التعلمية،  التعليمية 
والغرفة  المدر�صية  المكتبة  جدران  تخطي 
الالجئين  طلبة  بمقدور  ليكون  ال�صفية، 
المعلومات  بم�صادر  الحتكاك  الفل�صطينيين 
خالل  وذلك  ت�اجدهم  اأماكن  عن  النظر  بغ�س 

البيئة الرقمية  
لذلك فاإن التعاون مع الفهر�س العربي الم�حد 
ال�صفة  في  بالمكتبات  خا�صة  بوابة  وبناء 
الغربية وقطاع غزة �شيتيح الفر�شة للمكتبات 
�صمنها  ومن  فل�صطين  في  اأنواعها  بمختلف 
مكتبات الأونروا )مكتبة جامعية في رام اهلل، 
المهني  التدريب  لكليات  تابعة  مكتبات  واأربع 
اأن  غزة(  وقطاع  الغربية  ال�شفة  من  كل  في 
في  الم�صترك  العربي  العمل  من  جزءًا  تكون 
�شتتيح  حيث  المعل�ماتية،  الخدمات  مجال 
هذه البوابة الفر�صة لأكثر من 240 األف طالب 
وطالبة في قطاع غزة و 97 األف طالب وطالبة 
في ال�صفة الغربية بالإ�صافة اإلى معلميهم اأن 
ت�شتفيدوا من جه�د الفهر�س العربي الم�حد 
والأدبي  الفكري  التراث  جمع  اإلى  الهادفة 
مجال  في  الدولية  للقواعد  وفقًا  الفل�صطيني 
المكتبات والمعل�مات، وكذلك �شيتيح الفر�شة 
ال�صتفادة  والمعلومات  المكتبات  لأخ�صائيي 
الفهر�س  يقدمها  التي  الفنية  الدورات  من 
العربي الموحد لأخ�صائيي المعلومات، بحيث 
المعرفي  المجتمع  بناء  في  جزءًا  يكونون 

العربي  
 تحسين جودة التعليم :

يهدف برنامج المكتبة الإلكترونية في الأونروا 
اإلى تخطي جدران المكتبة المدر�صية والغرفة 
لطلبة  المعلومات  خدمات  ليقدم  ال�صفية، 

الالجئين الفل�شطينين في البيئة الرقمية، ولبل�غ ذلك الهدف تق�م دائرة 
بقيادة  الدولية في عمان  الغوث  لوكالة  العامة  بالرئا�صة  والتعليم  التربية 
المدار�س  جميع  ت�شمل  مدر�شية  مكتبات  �شبكة  تاأ�شي�س  اأجل  من  العمل 
تح�صين  في  ي�صاعد  مما  الأونروا،  في  التدريبية  والمراكز  والجامعات 
اأكثر انخراطًا في  ليكونوا  الطلبة  التعليم من خالل تطوير كفايات  نوعية 
المعرفة من خالل  لتمكينهم من �صناعة  التعلمية؛ وذلك  التعليمية  العملية 
الم�صتمر مدى  و  الم�صادر  القائم على  الذاتي  التعلم  تمكنهم من مهارات 
طلبة  تمكن  الأونروا  مكتبات  �شبكة  فاإن  الهدف  هذا  ولتحقيق  الحياة. 
المعلومات  م�صادر  اإلى  الو�صول  من  والموظفين  والمعلمين  الأونروا 
المرتبطة بنموهم العلمي والمهني، فتحتوي �صبكة مكتبات الأونروا على 
اأكثر من 9000 مجلة علمية، واأكثر من األف كتاب اإلكتروني للغة العربية، 
الب�صرية  ال�صمعية  المواد  بفهر�صة  الإلكترونية  المكتبة  فريق  قام  قد  و 
التي اأنتجها تلفزيون تعّلم والبالغ عددها 1010 مقطع فيديو، اإ�صافة اإلى 
ذلك قام معلمو المكتبات المدر�صية اأخ�صائيو المعلومات في  كلية تدريب 
وذلك  المنقولة  الفهر�صة  تقنية  خالل  من  المطبوعة  الكتب  بفهر�صة  عمان 
ال�شع�دية، حيث  العربية  بالمملكة  الم�حد  العربي  الفهر�س  بالتعاون مع 
المكتبات  لمعلمي  الفنية والتقنية  الإمكانية  الم�حد  العربي  الفهر�س  وفر 
م�صادر  بفهر�صة  يقوموا  كي  بالأنروا  المعلومات  واأخ�صائيي  المدر�صية 
المعلومات المطبوعة المتوفرة لديهم في مكتباتهم، حيث قاموا بفهر�صة 
اأكثر من 1000 ت�شجيلة من خالل الفهر�شة المنق�لة التي ي�فرها الفهر�س 

العربي الموحد. 

اإليها  الو�صول  للطلبة وتدريبهم على كيفية  المعلومات  اإن توفير م�صادر 
برنامج  على  القائمين  يعمل  الذي  المعلوماتي  الوعي  برنامج  خالل  من 
المكتبة الإلكترونية على تطويره �صيجعل من الطلبة قادرين على الو�صول 
احتكاكهم مع م�صادر  ينتج عن  المعلومات، وتقييمها بحيث  اإلى م�صادر 
المعلومات  م�صادر  اإلى  ت�صتند  جديدة  معرفة  المختلف  المعلومات 
المعرفة  هذه  تقديم  على  قادرين  الطلبة  هوؤلء  يكون  وكذلك  الموثوقة، 
الق�صيرة،  الوثائقية  الأفالم  المكتوبة،  كالتقارير  الأ�صكال  بمختلف 

المناظرات ... الخ  

األردن ولبنان وفلسطين : 

فريق  قام  الأردن،  في  الإلكترونية  المكتبات  �صبكة  بناء  من  النتهاء  بعد 
المكتبة الإلكترونية بتو�صعة ال�صبكة لت�صمل 56 مكتبة اأكاديمية في كل من 
الإلكترونية  المكتبة  فريق  قام  غزة، حيث  وقطاع  الغربية  وال�شفة  لبنان 
المعلومات ومعلمي  لبنان حيث عقد ور�صة عمل لأخ�صائيي  اإقليم  بزيارة 
المكتبات المدر�صية، حيث تم تدريبهم على كيفية ا�صتيراد الت�صجيالت من 
الفهر�س العربي الم�حد، وقد ا�شترك برنامج التعليم في  اإقليم لبنان في 
بيانات  ق�اعد  اإلى  الدخ�ل  بمقدورهم  واأ�شبح  الم�حد  العربي  الفهر�س 

الفهر�س العربي الم�حد وال�شتفادة منها في اأعمالهم الفنية،
ُيعتبر الفهر�س الم�حد الخا�س بالمكتبات المدر�شية والأكاديمية بالأونروا 
اأكبر �صبكة مكتبات مدر�صية في المنطقة العربية حيث ي�صم اأكثر من 250 
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مكتبة تقدم الخدمة لأكثر 680 مدر�صة و جامعتين متخ�ص�صتين في مجال 
التربية، وكذلك 4 مراكز تدريب تتوزع في الأردن وال�صفة الغربية ولبنان 

وغزة و�ش�ريا، ت�شتهدف اأكثر من ن�شف ملي�ن طالب وطالبة.
بالرغم من غياب الدعم المادي يق�م فريق المكتبة الإلكترونية في وكالة 
الت�صال  و�صائل  اإلى  ت�صتند  اأ�صاليب  بتطوير   الأونروا  الدولية  الغوث 
لدمج  اإ�صتراتيجية  بتطوير  الفريق  هذا  قام  فقد  الحديثة،  والتكنولوجيا 
قاموا  حيث  التعلمية،  التعليمية  العملية  في  التعلم  وم�صادر  المكتبات 
اإلكترونية،  مكتبات  �صبكة  ركائز وهي:  على ثالث  ي�صتند  نموذج  بتطوير 
وبرنامج الوعي المعلوماتي، واأندية القراءة الإلكترونية، حيث تم اإر�صاء 
لتوظيف  الأردن  ميدان  في  اآلية  وهناك  الأولى  للركيزة  التحتية  البنية 
المكتبة وم�صادر المعلومات في العملية التعليمية التعليمة من خالل اإحدى 
اأما  المكت�شبة،  المعرفة  اإ�شتراتيجية  ت�شمى  الن�شط  التعلم  اإ�شتراتيجيات 
الركيزة الثانية فهي في طور الإعداد حيث يعمل فريق المكتبة الإلكترونية 
في  الدرا�شية  ال�شف�ف  لمختلف  المعل�ماتي  ال�عي  معايير  تط�ير  على 
الإلكترونية  المكتبة  فريق  قام  فقد  الثالثة  الركيزة  لإنجاز  اأّما  الأونروا، 
تم  حيث  مدار�س،  لثالث  تابعة  الإلكترونية  للقراءة  اأندية  ثالثة  باإطالق 

ا�شتخدام نظام م�دل كمن�شة لإطالق هذه الأندية في البيئة الرقمية، 
تهدف هذه الأندية لت�فير بيئة رقمية للطلبة تمكنهم من مناق�شة مختلف 
الموا�صيع والق�صايا من خالل ربطهم بم�صادر المعلومات ذات العالقة. 
وكذلك �شتتيح هذه الأندية الفر�شة للمعلمين للتعامل مع هذه تكن�ل�جيا 
العملية  اأوجه  مختلف  في  دمجها  بكيفية  والتاأمل  المتخ�ص�صة  التعليم 

التعليمية التعلمية.

شراكات للوعي المعلوماتي :

تعاني منها  التي  المالية  الأزمة   ولكي ل تقف 
لمجتمع  الخدمة  تقديم  اأمام  عائقًا  الأونروا 
المكتبة  فريق  ي�صعى  الفل�صطينيين،  الالجئين 
�صراكات  تطوير  اإلى  بالأونروا  الإلكترونية 
دولية واإقليمية تمكنه من اأداء  مهمته المتمثلة 
باإثراء العملية التعلمية التعليمية، وذلك لتطوير 
الفل�صطينيين،  لالجئين  المقدم  التعليم  نوعية 
الكندية  بيلي�في�س  �شركة  مع  �شراكة  بنى  فقد 
حيث تعاون معها لتعريب نظام اأوبال�س الخا�س 
باإدارة المكتبات، وكذلك اإطالق �شبكة المكتبات 
فقد  الإقليمي  الم�صتوى  على  اأما  الإلكترونية، 
ارتبط برنامج المكتبة الإلكترونية في الأونروا 
الم�حد  العربي  الفهر�س  مع  مهنية  بعالقة 
اإلى  ي�صعى  وهو  ال�صعودية  العربية  بالمملكة 
المعلومات  اأخ�صائيي  لت�صمل تدريب  تطويرها 
بالأونروا على مختلف جوانب العمل الفني في 
ي�صعى  وكذلك  المعلومات.  ومراكز  المكتبات 
الفني  الدعم  تقدم  اأخرى  �صراكات  لتطوير 
المعل�ماتي  ال�عي  برنامج  لإطالق  والمادي 

للطلبة من ال�شف�ف 1- 12.
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وزير التعليم العالي الموريتاني: الفهرس في غاية األهمية لنا 
رئيس الذخيرة العربية: نتنازل عن مشروعنا للفهرس

موريتانيا والجزائر
يستضيفان وفد الفهرس ية
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على  �شيفًا  الم�حد  العربي  الفهر�س  وفد  حل 
واللتين  ال�صقيقتين،  والجزائر  موريتانيا 
عالقات  ال�صعودية  العربية  بالمملكة  تربطهما 
وطيدة وم�صتركة واإن�صانية واجتماعية كبيرة، 
م�صتمر  ب�صكل  الم�صوؤولين  زيارات  توؤكدها 

والحديث الثقافي العربي الم�صترك دائمًا.
الم�حد،  العربي  الفهر�س  وفد  زيارة  هدفت 
والمعرفي  الفكري  التراث  على  ال�ق�ف  اإلى 
الذي تزخران به، وا�شتكمال منا�شط الفهر�س 
اإقامة  خالل  من  ال�صابقة  الموحد  العربي 
واللقاءات  التدريبية  والدورات  المحا�صرات 
العالقات  وتوطيد  المكتبات  م�صوؤولي  مع 
اإطالق  وبحث  الم�شتمر،  والت�شاور  والتباحث 
اإ�صافة  �صتكون  والتي  المعرفية  بوابتيهما 
والجزائرية  الموريتانية  للمعرفة  كبيرة 
جميع  ب�شم  الم�حد  العربي  الفهر�س  لي�شتمر 
في  العربية  الدول  في  والثقافة  المعرفة  كنوز 
الفهر�س  م�قع  خالل  من  تتاح  واحدة  ب�ابة 

العربي الموحد ليطلع عليها العالم اأجمع.
�شعداء  اإننا  الم�شند:  �شالح  الدكت�ر  وقال 
وكذلك  موريتانيا  الثاني  بلدنا  في  بتواجدنا 
معهما  يجمعنا  والذي  الجزائر،  الثاني  بلدنا 
والإن�صانية  المعرفية  الم�صتركات  من  الكثير 
برجالتهم  عظيمين  بلدين  باعتبارهما 
جميع  في  التقدم  لهما  ونتمنى  وم�صوؤوليتهم 

المجالت.

موريتانيا والجزائر
يستضيفان وفد الفهرس
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وا�شاف �شعادته اننا ما اأ�شتمرينا مع الأخ�ة 
القائمين على المكتبات في البلدين ال لخدمتها 
اإلى  �صت�صاعدها  التي  الأ�صا�صية  البنية  وتهيئة 
النه��س بمعرفتهم وثقافتهم وتراثهم الغني.

موريتانيا :
موريتانيا:

الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  و�شارك 
�شعادة الدكت�ر �شالح الم�شند وال�فد المرافق 
العربي  بالفهر�س  للتعريف  عمل  ب�رقة  له 
في  العربية  المعرفة  )تنظيم  بعنوان  الموحد 
العربي  الفهر�س  والع�شرين:  الحادي  القرن 

الموحد والمكتبة الرقمية العربية اأنموذجًا (
 250 عن  يزيد  ما  ح�صورها  تجاوز  والتي 
وبح�صور م�صت�صار وزير التعليم العالي، مدير 
المكتبات  مدراء  من  عدد  ن�اك�ش�ط،  جامعة 
المكتبات،  من�صوبي  المعلومات،  ومراكز 
وتحدث مدير المركز في هذه المحا�صرة عن 
خدمات  وتناول  المعرفة،  تنظيم  في  الجديد 
بناء  في  ون�شاطاته  الم�حد  العربي  الفهر�س 
ال�ش�ء  بت�شليط  العربي  المعل�مات  مجتمع 
المكتبات  ت�صم  معلومات  �صبكة  اإن�صاء  على 
وبوابة  الدول،  مكتبات  وبوابات  العربية، 
التدريب،  ون�صاطات  المترجمة،  الكتب 
والملفات ال�صتنادية والقاعدة الببليوجرافية، 
والمكتبة الرقمية العربية، وخطة الفهر�س في 
تطبيق قواعد RDA. كما تناول في الورقة عن 

الخطط الم�شتقبلية للفهر�س العربي الم�حد
لقاءات :

كما تم زيارة مدير المكتبة الوطنية الموريتانية 
الأمين،  محمد  ولد  محمود  محمد  الدكتور 
وكيفية  الرقمية  والمكتبة  بالفهر�س  للتعريف 
اإن�صاء  اآليات  وبحث  خدماته،  من  ال�صتفادة 
المكتبة  مع  الموريتانية  المكتبات  بوابة 
ال�طنية، تم على �ش�ء ان�شمامها في الفهر�س 
العربي الم�حد والتفاق على برنامج التدريب 
وقال  الموريتانية،  المكتبات  بوابة  وتد�صين 
بالفهر�س  التقائنا  اأن  محمد  الدكت�ر  �شعادة 
بهذه الزيارة يعد مك�صبًا كبيرًا �صيعود بالنفع 
اننا  فالحقيقة  لدينا،  المعرفة  كنوز  على 
العربي  للفهر�س  الن�شمام  اإلى  كبيرة  بحاجة 
الموحد ولأي م�صروع عربي واإ�صالمي ي�صيف 

مع  تواجدنا  اأن  نقول  اأن  ون�صتطيع  الكثير،  وهويتنا  وثقافتنا  لمعرفتنا 
تقدمًا  يعد  الفهر�س  ل�اء  تحت  المن�ش�ية  والإ�شالمية  العربية  المكتبات 
كبير  ا�صتعداد  على  ونحن  وقت،  باأ�صرع  نفعه  يترجم  ان  نتمنى  كبيرًا 
للتعاون في بناء ب�ابة المكتبات الم�ريتانية مع الفهر�س وت�شخير جميع 
الجهود للو�صول اإلى هذه المنفعة الكبيرة والتي تعني لنا ال�صيء الكثير، 
طيلة  وموريتانيا  ال�صعودية  جمعت  والتي  والثقافية  الأخوية  فعالقتنا 
العق�د الما�شية بنيت على اأ�ش�س متينة ومثمرة ن�شكر عليها خادم الحرمين 

ال�صريفين والذي طالما كان يحمل هم اأمته ويبعث روح الأخوة فيها.
 الدورات التدريبية :

اأقام مركز الفهر�س العربي الم�حد والمكتبة الرقمية العربية الدورة الأولى 
عنوان  تحت   2015/04/28 بتاريخ  ن�اك�ش�ط  جامعة  احت�شنتها  والتي 
اإدارة المحتوى الرقمي بالمكتبة الرقمية العربية وح�صرها ما يقارب 120 
متدرب ومتدربة يمثلون 6 جهات وهي جامعة ن�اك�ش�ط، المكتبة ال�طنية، 
والبحوث  للدرا�صات  العالي  المعهد  العلمي،  للبحث  الموريتاني  المعهد 

الإ�صالمية، كلية العلوم القانونية والقت�صادية، كلية الآداب.
الرقمية  للمكتبة  الإلكترونية  البوابة  عن  معلومات  على  الدورة  وا�صتملت 
الإجراءات  وكافة  الرقمي  المحتوى  اإدارة  لنظام  �صرح  وكذلك  العربية 
بعنوان  اأخرى  دورة  عقدت  كما  به،  المتوفرة  والخدمات  الأدوات  و 
 ) المقننة  والممار�شات  الم�حد  العربي  للفهر�س  الفنية  الإجراءات   (
خدمات  من  ال�شتفادة  وكيفية  بالفهر�س  التعريف  على  الدورة  وا�شتملت 
الفهر�س العربي الم�حد بغية رفع م�شت�ى كفاءة العاملين في المكتبات 

الموريتانية.
الزيارات واالجتماعات :

الرقمية  والمكتبة  الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  مدير  �شعادة  قام  وقد 
العربية بزيارة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي �صيدي ولد �صالم 
وم�صت�صار الوزير الدكتور محمد الأمين حمادي، والحديث عن مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة ون�صاطاتها وم�صاريعها وما تقدمه من خدمات، واي�صًا 

مدير المركز ووزير التعليم العالي الموريتانيمدير المركز ورئي�س الذخيرة العربية بالجزائر
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اإطالع معالي ال�زير على ما يقدمه الفهر�س من خدمات للمكتبات العربية، 
ومراكز  المكتبات  تكامل  على  يبنى  الذي  العربي  الم�صروع  باعتباره 
المعلومات والذي يعتبر نه�صة مكتبية كبيرة، كما ت�صمن اللقاء التعريف 
الموريتانية،  للمكتبات  خدماتها  من  ال�صتفادة  وكيفية  الرقمية  بالمكتبة 
بقية  مع  والمعرفية  الثقافية  كنوزها  عبر  الموريتانية  المكتبات  ودخول 
اإلى  اإ�شافة  واعتبارها  الرقمية،  والمكتبة  الفهر�س  العربية في  المكتبات 
هذه  في  مهم  ومعرفي  ثقافي  تقارب  بها،  والتعريف  الكنوز  هذه  ن�صر 

المرحلة.
واأعرب معالي الوزير عن �صعادته الكبيرة بهذا الم�صروع العربي والذي 
اأن  وقال  القادمة،  لالأجيال  ويقدمه  يتبناه  الجيل  هذا  باأن  ي�صعد  انه  قال 
لنا  الأهمية  غاية  في  اأمر  م�ريتانيا  في  الم�حد  العربي  الفهر�س  ت�اجد 
معاليه  ووجه  دائمًا،  العربي  الثقافي  المكون  من  جزء  باأننا  وي�صعرنا 
وم�شاركة  الفهر�س،  في  الجامعية  المكتبات  ع�ش�ية  تفعيل  ب�شرعة 

الجامعات باإثراء المحتوى الرقمي في المكتبة الرقمية العربية.
وعلى �شعيد اآخر اجتمع مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد مع مدراء 
ا�شتخدام  لتفعيل  الم�شترك  العمل  اآفاق  لبحث  الم�ريتانية  المكتبات 
المكتبات الم�ريتانية لخدمات الفهر�س والمكتبة الرقمية العربية، وذلك 

في حفل ع�شاء اقامه مركز الفهر�س في 2015/04/28.
لهذه المنا�صبة وح�صره الدكتور محمد الأمين بن حمادي م�صت�صار وزير 
الم�صاعد  المدير  برار  بن  والم�صطفى  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
الموريتاني  للمعهد  الم�صاعد  المدير  باريك  بن  وب�صير  الوطنية،  للمكتبة 
للمخطوطات، والنعمة بن محمد محمود مدير المكتبة المركزية الجامعية، 
وعبد اهلل بن �صيدي علي مدير مكتبة جامعة العلوم الإ�صالمية، وعائ�صة بنت 
عابدين  بن  اأحمد  لالأ�صاتذة، و�صيدي  العليا  المدر�صة  اإيفكو مديرة مكتبة 
مدير مكتبة المعهد العالي للدرا�صات والبحوث الإ�صالمية ، و�صيدي محمد 
بن �صيدي الهادي مدير مكتبة كلية العلوم القانونية والقت�صادية، و زينب 

بنت دلهي مديرة مكتبة كلية العلوم القانونية والقت�صادية.
وتم التفاق على:

الموريتانيين  المدربين  من  فريق  تكوين 
الإجراءات  على  الموريتانية  الكفاءات  لتدريب 

الفنية للفهر�صة والمحتوى الرقمي.
اأن تقدم كل مكتبة موريتانية مائة مادة مرقمنة 
التي  الموريتانية  الرقمية  للمكتبة  نواة  لتكون 
الفهر�س  م�قع  على  متاحة  ب�ابتها  �شتك�ن 
العربية،  الرقمية  والمكتبة  الموحد  العربي 

و�صيتم اإر�صالها خالل ا�صبوعين.
اإن�صاء  على  للعمل  م�صترك  فريق  تكوين 
وتطوير الملفات ال�صتنادية الخا�صة بالأ�صماء 

الموريتانية.
اإ�صراك عمال المكتبات الموريتانية في الدورات 

التدريبية التي ينظمها المركز.
المكتبات  بوابة  لتد�صين  والإ�صتعداد 

الموريتانية في اأقرب فر�صة ممكنة.
الجزائر..

الجزائر:

التدريبية  الدورة  الجزائر  جامعة  ا�صت�صافت 
العربي  الفهر�س  مركز  يقدمها  التي 
بتاريخ  العربية  الرقمية  والمكتبة  الموحد 
2015/05/26، وذلك بح�صور ما يزيد عن 53 

متدرب ومتدربة يمثلون 10 جهات وهي :
جامعة الجزائر 1، جامعة الجزائر 2، المدر�صة 
الوطنية العليا للعلوم ال�صيا�صية، جامعة باتنة، 
والتقني،  العلمي  الإعالم  في  البحوث  مركز 
المجل�س الأعلى للغة العربية، المكتبة ال�طنية، 
معمري،  مولود  جامعة  بوقرة،  محمد  جامعة 

زيارة مركز البحث في الإعالم العلمي والتقني بالجزائر مدير المركز ووزير التعليم العالي الموريتاني
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وعلوم  لل�صحافة  العليا  الوطنية  المدر�صة 
عن  معلومات  على  الدورة  وت�صتمل  الإعالم، 
العربية  الرقمية  للمكتبة  الإلكترونية  البوابة 
الرقمي  المحتوى  اإدارة  لنظام  �صرح  وكذلك 
والخدمات  والأدوات  الإجراءات  وكافة 

المتوفرة به.
)الإجراءات  بعنوان  اأخرى  دورة  عقدت  كما 
والممار�شات  الم�حد  العربي  للفهر�س  الفنية 
التعريف  على  الدورة  وا�صتملت  المقننة( 
خدمات  من  ال�شتفادة  وكيفية  بالفهر�س 
م�شت�ى  رفع  بغية  الم�حد  العربي  الفهر�س 

كفاءة العاملين في المكتبات الجزائرية.
الزيارات والجتماعات:

زيارة رئيس جامعة الجزائر 1 

في  الم�حد  العربي  الفهر�س  وفد  زار 
 1 الجزائر  جامعة  رئي�س   2015/05/26

الأ�صتاذ الدكتور عبدالحميد بن �صنيتي، وكان 
ال�صيد  للجامعة  العام  الأمين  الح�صور  �صمن 
المكلف  الجامعة  رئي�س  ونائب  محمد،  عزوز 
بالبيداغ�جية ال�شيد �شالمي، والمحافظ العام 

للمكتبات الأ�صتاذ عبد اهلل بن عبدي.
ما  اآخر  على  التعرف  اللقاء  خالل  وجرى 
في  ون�شاطاته  الفهر�س  مركز  اليه  و�شل 
العديد من الدول وخدماته للمكتبات العربية، 

�صتقدمه من خدمات  وما  العربية  الرقمية  المكتبة  عن  الحديث  كما جرى 
للثقافة والمعرفة العربية في الوقت الذي ت�صتت في كنوز المعرفة وباتت 
ووجه  المتنوعة،  الفكرية  التجاذبات  ظل  في  مهمة  المعرفية  الموثوقية 
�شعادة رئي�س الجامعة على ا�شتمرار التعاون بين الجامعة ومركز الفهر�س 
العربي الموحد والم�صاركة الفورية في م�صروع المكتبة الرقمية العربية.

2 – زيارة المكتبة الوطنية 

كما تمت زيارة المكتبة الوطنية الجزائرية لبحث التعاون الم�صترك لتفعيل 
العربية،  الرقمية  والمكتبة  الفهر�س  لخدمات  ال�طنية  المكتبة  ا�شتخدام 
من  وثلة  عرفات  يا�صر  ال�صيد  بالنيابة  العام  المدير  ال�صيد  اللقاء  وح�صر 
نائب  عي�شى  اآيت  نجيب  ال�شيد   : الم�شالح  و  الأق�شام  روؤ�شاء  المكتبيين 

المدير العام
و اأ. فتيحة تيجيني رئي�صة ق�صم تطوير ال�صال�صل و الحفظ، و اأ. حياة قوني 

رئي�صة ق�صم الترقيم الدولي.
ونتج عن اللقاء توقيع اتفاقية م�صروع �صيانة الملفات ال�صتنادية لالأ�صماء، 
قبل  تد�صينها  المزمع  الجزائرية  المكتبات  بوابة  اإدارة  على  والموافقة 
نهاية هذا العام، وم�افقة الفهر�س على اإي�اء فهار�س المكتبة ال�طنية اإلى 

حين اقتناء نظام اآلي، وتفعيل دورها في المكتبة الرقمية العربية.
3 - زيارة قسم المكتبات بجامعة الجزائر 2 :

كما زار وفد الفهر�س العربي الم�حد عميد الكلية الأ�شتاذ الدكت�ر الأ�شتاذ 
عبد المجيد ده�م، وذلك بح�ش�ر ال�شيد �شريفي احمد نائب رئي�س الجامعة 
المكلف بالدرا�شات العليا، والأ�شتاذ هني عبد القادر رئي�س جامعة الجزائر 
وال�شيد  محاجبي،  عي�شى  الأ�شتاذ   المكتبات  علم  ق�شم  ورئي�س  �شابقا،   2
رابح،  عالهم  البروفي�ش�ر  والأ�شتاذ  للكلية،  العام  الأمين  جل�ط  اهلل  عبد 

جانب من زيارة المعهد الموريتاني للمخطوطات

ية
ط

غ
ت

48

ht
tp

:/
/w

w
w

.a
ru

c.
or

g
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

.a
ru

c.
or

g



والأ�شاتذة : عظيمي برهان الدين، محمد م�ح��س، جزائري �شامي، حامة 
م�شطفى، ترفا�س محمد �شعيد، و الأ�شتاذة البروف�شي�ر غرارمي وهيبة، 

والأ�شتاذة �ش�قى غنية.
وتم حديث الح�صور في لقائهم اإلى درا�صة الإمكانيات المختلفة للتعاون 
بين الق�شم والفهر�س العربي الم�حد، خا�شة فيما يخ�س الإنتاج الفكري 
المكتبة  م�صروع  و  العربي  الإنتاج  ح�صر  اإطار  في  الكلية  عن  ال�صادر 

الرقمية العربية.
التعاون بين ق�شم عل�م  العميد على  اإلى م�افقة �شعادة  الحديث  وخلُ�س 
من  الإفادة  في مجال  الم�حد خا�شة  العربي  الفهر�س  ومركز  المكتبات 
القاعدة التدريبية، وذلك بتمكين الق�صم من ال�صتفادة من القاعدة التدريبية 
نقا�س ح�ل  بتنفيذ حلقات  الفهر�س  وقيام  الم�حد.  العربي  الفهر�س  في 
ت�ظيف الفهر�س في مقررات تنظيم المعل�مات �شمن البرنامج الأكاديمي 

للق�صم.
 4 - زيـــارة المجمــع الجزائــــري للغــــة العربــية ومشــــروع 

الذخيــرة العربية 

كما زار وفد الفهر�س العربي الم�حد الأ�شتاذ الدكت�ر عبدالرحمن الحاج 
والذي  العربية،  الذخيرة  لم�شروع  العام  والمدير  المجمع  رئي�س  �شالح 
المتعددة  والإمكانيات  ال�صبل  درا�صة  اأهمية  عن  وتحدث  بالزيارة  رّحب 
للتعاون بين مركز الفهر�س وم�شروع الذخيرة العربية، واأو�شح اأن نجاح 
الفهر�س العربي الم�حد خالل هذه ال�شن�ات يعتبر اأمًرا مهًما، واأنه على 

ا�شتعداد عن التنازل عن الم�شروع بالكامل للفهر�س العربي الم�حد.
-5 زيارة مركز البحث في الإعالم العلمي والتقني :

كما عقد مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد لقاءه مع رئي�س مركز البحث 
لبحث  وذلك  بدا�س،  نجيب  الدكت�ر  الأ�شتاذ  والتقني  العلمي  الإعالم  في 

والفهر�س  المركز  بين  الم�شترك  العمل  اآفاق 
العربية،  الرقمية  والمكتبة  الموحد  العربي 
ورّحب الدكت�ر بدا�س بهذه الزيارة واأعتبر ان 
اإنتاجنا  اليها  يحتاج  العربية  الرقمية  المكتبة 
اإلى  اللقاء  وخل�س  القادمة،  واأجيالنا  الفكري 
الجزائرية  الأ�صماء  ملف  �صيانة  م�صروع  دعم 
العربية  الرقمية  المكتبة  ودعم  ال�صتنادي، 
الجزائرية  الجامعات  باإ�صدارات  بالم�صاركة 

ودورياتها المحكمة.
نتائج زيارة موريتانيا و الجزائر :

اأقيمت  - التي  التدريبية  الدورات  نجاح 
بتدريب ما يزيد عن 173 مفهر�س ومفهر�شة.

الموريتانية  - الوطنية  المكتبة  موافقة 
ومكتبات  الموريتانية  الجامعية  والمكتبات 
الإعالم  في  البحث  ومركز  الجزائر  جامعة 
اإثراء  على  بالجزائر  والتقني  العلمي 
الرقمية  المكتبة  في  الرقمي  المحتوى 
العربية باإ�صافة مواد مرقمنة خالل الفترة 

الق�صيرة القادمة.
قريبًا  - الجزائرية  المكتبات  بوابة  تد�صين 

وال�صتعداد لتد�صين بوابة موريتانيا.
ال�صتمرار في تاأهيل العاملين في المكتبات  -

الموريتانية والجزائرية من خالل التدريب 
من بعد.

جانب من زيارة المكتبة الوطنية الموريتانية
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دور المكتبات العامة
في بناء مجتمع المعرفة 

ً
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أنموذجا ير
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في  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  مجلة  اأ�صدرت 
الأول  العدد   _ والع�صرين  الواحد  مجلدها 
1436هـ/نوفمبر  الآخر  جمادي   – )محرم 
قدمها  درا�صة  م(   2015 اأبريل   – م   2014

الأ�شتاذ  اأحمد،  محمد  ميرغني  اأحمد  الدكت�ر 
الم�شاعد في جامعة الرباط ال�طني بالخرط�م 
المكتبات  دور  عن  ال�صودانية،  بالجمهورية 
العامة في بناء مجتمع المعرفة - مكتبة الملك 

عبدالعزيز العامة بالريا�س اأنم�ذجًا.
ا�صتهل الباحث حديثه عن المكتبات وموؤ�ص�صات 
المعلومات وما ت�صهده من م�صتجدات فر�صتها 
التطورات التقنية الحديثة في مجال الت�صالت، 
اإعادة  عليها  حّتم  جديد  و�صع  اأمام  جعلها  ما 
البيئة  مع  لتت�افق  وبرامجها  اأهدافها  �شياغة 
كل  في  نف�صها  فر�صت  التي  الجديدة  الرقمية 
باعتبار  المكتبات  فيها  بما  والمواقع  الجهات 
دخ�لها عالم الرقمنة وا�شت�شراف معطياته اأمر 
وتج�يد  مخرجاتها  لتح�شين  الأهمية  غاية  في 
خدماتها، لكي ت�شبح عن�شرًا مهمًا في منظ�مة 

مجتمع المعرفة.
واأو�شح الدور الكبير الذي تلعبه مكتبة الملك 
الإمكانات  ت�شح  وقت  في  العامة  عبدالعزيز 
ومراكز  المكتبات  من  كثير  في  الموارد  وتقل 
تقدم  اأنها  اإل  العربي،  وطننا  في  المعلومات 
وعّد  متميزة،  ومعرفية  معلوماتية  خدمات 
المكتبات  من  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة 
في  ومقّدر  مهم  بدور  اأ�صهمت  التي  المعتبرة 
اإثراء منظومة مجتمع المعرفة – العربي على 
العم�م  وجه  على  والدولي  الخ�ش��س،  وجه 
– وذلك من خالل جهودها الموثقة بالم�صاريع 
الجهود  هذه  تتبع  ويمكن  والإح�صاءات، 
الثالثة  الأن�صطة  مع  والإنجازات، وم�صاهاتها 
مدى  على  للتعرف  المعرفة  مجتمع  لمنظ�مة 
موافقتها لهذه الأن�صطة )اإنتاج المعرفة، ن�صر 
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المعرفة وبثها، توظيف المعرفة والتفاعل مع 
المجتمع(، و�شلط الباحث ال�ش�ء عليها ب�شكل 
اأو  م�صروع  كل  دور  �صرح  حيث  جدًا  دقيق 
مبادرة قدمتها مكتبة الملك عبدالعزيز، للتاأكيد 
م�صدرًا  بو�صفها  الريادي  دورها  الدور  على 
لالإ�صعاع العلمي والثقافي، وقال : هذه المكتبة 
ت�صبه  ل  لأنها  عربية،  دولة  في  تولد  لم  كاأنها 
المكتبات العامة والتي لم تعد تلبي احتياجات 
المقومات  في  التدهور  ظل  في  الم�صتفيدين 
ف�صلها  على  علق  والتي  الخدمات  في  والتدني 
وزارية  ويم�لها جهات  عليها  ي�شرف  من  باأن 
العربية،  الدول  معظم  في  الثقافة  و  كالتربية 
واأ�شاف قائاًل : اإني قبل ع�شرين عامًا كنت اأعد 

ر�صالة الماج�صتير بجامعة القاهرة و�صنفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
�صمن المكتبات العامة ح�صب ال�صم المعروفة به ر�صميًا، اإل اأن الدكتور 
ح�صمت قا�صم اأ�صار الّي بت�صنيفها �صمن المكتبات البحثية المعتبرة لأن 
اأف�شل  لدى  متاح  ه�  ما  – تف�ق  لي  قوله  ح�صب  وخدماتها-  امكاناتها 

المكتبات الأكاديمية في الوطن العربي.
واأ�صار الباحث اإلى تق�صي ور�صد اأن�صطة وبرامج مكتبة الملك عبدالعزيز 
مجتمع  رفد  في  م�شاهمتها  وحجم  دورها  على  التعرف  اأجل  من  العامة، 
المعرفة العربي والدولي، في مجالت التاأليف والترجمة والبحث العلمي، 
خدمات  عبر  للباحثين  واإتاحتها  المعرفة  ون�صر  والتطوير،  والتدريب 
من  ياأتي  الم�صتفيد،  لم�صلحة  المعرفة  وتوظيف  تقدمها  التي  المعلومات 

اأهم الخطوات التي تتبعها.
وخل�س الباحث الى نتائج ح�ل ما بداأ به بحثه : ما ه� دور مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة بالريا�س في اإنتاج المعرفة ون�شرها، ومدى م�شاهمتها 
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في التفاعل مع المجتمع، ومن ثّم في بناء مجتمع المعرفة ؟
توؤكد  والأرقام  بالحقائق  موثقة  نتائج  من  اإليه  تو�صل  ما  اأن  ذكر  حيث 
المعرفة  اإنتاج  في  الم�صاهمة  في  العامة  عبدالعزيز  الملك  مكتبة  نجاح 
العلمي  والبحث  والترجمة  التاأليف  لت�صجيع  الم�صتمر  دعمها  خالل  من 
المعرفة )الإنتاج  ن�شر  المميز في  اهتمامها  المعارف، كذلك  في مختلف 
العالمية  ال�صبكة  عبر  اأجمع  للعالم  خا�صة(  ب�صورة  والإ�صالمي  العربي 
للمعلومات )الإنترنت( ب�صراكة ذكية مع موؤ�ص�صة مركز مكتبات الحا�صب 
الآلي OCLC التي تمتلك اأ�صخم قاعدة معلومات على م�صتوى العالم، التي 
اأكدت اأن الفهر�س العربي الم�حد ُيعد الجهة الأولى وال�حيدة التي رفدت 
مجتمع المعرفة باأكثر من مليون ون�صف المليون ت�صجيله باللغة العربية 

وهذا اأمر غير م�شب�ق.
واأما دور المكتبة في التفاعل مع المجتمع فجهودها كانت اأكثر و�صوحًا، 
الكتب  ومعار�س  الثقافية  المهرجانات  في  والم�شاركة  الدعم  خالل  من 
جعلها  ما  والمحا�صرات،  الندوات  واإقامة  والدولية،  والإقليمية  المحلية 

في مقدمة الموؤ�ص�صات الثقافية الأكثر توا�صاًل 
وتالحمًا مع المجتمعين ال�صعودي والعربي.

مكتبة  عطاء  اإن   : قائاًل  حديثه  الباحث  وختم 
الملك عبدالعزيز العامة في الأن�صطة المذكورة 
مع  وتفاعلها  ون�صرها  المعرفة  )اإنتاج 
منظومة  �صمن  ت�صّنف  باأن  يوؤهلها  المجتمع( 
ن�صر  في  ورائدة  المعرفي،  البناء  موؤ�ص�صات 
في   : واأ�شاف  المعرفي،  ال�طن  في  المعرفة 
متفّرد  معرفي  عطاء  من  قدمته  ما  اأن  تقديري 
اأي  يتحقق  ل  اأ�صا�صيين،  عاملين  الى  يعود 
و  المادية  الإمكانات  معًا  بكليهما  اإل  م�صروع 

الإدارة الواعية الموؤهلة.
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المكتبات العربية والمستجدات الحضارية من منظور مستقبلي

د. الفرماوي: الفهرس قادر على قيادة المهمة
د. بشير: الفهرس نقطة االرتكاز العربية

أ. العليمي: االعتماد على الفهرس سيسهل التحول

RDA يفتح أبواب المكتبات لعصر جديد..

لم يكن األمر بسيطًا على المكتبات وهي ترى إسدال الستار النهائي على الفهارس البطاقية بإعالن 
العام  هذا  من  أكتوبر  شهر  من  األول  في   OCLC المباشر  الخط  على  المحوسبة  المكتبات  شركة 
لتطبيق  واالستعداد  اإللكترونية  البيئة  إلى  بالتحول  إيذاًنا  اإلعالن  هذا  ويعد  ورقية.  بطاقة  آخر  إصدار 
قواعد وصف وإتاحة الموارد ) RDA ( التي سيكون لها أثر كبير في تنظيم المعرفة بأساليب وتقنيات 
المكتبات  عالم  وسيشهد  والعشرين.  الحادي  القرن  في  والتقني  العلمي  التطور  مع  تتناسب  جديدة 
المنظور حدًثا آخر له أهميته وأثره ويتمثل في نهاية عصر صيغة مارك 21 وتطبيق  المستقبل  في 
صيغة جديدة لتنظيم البيانات الببليوجرافية واالستنادية )Bibframe(. وستمر المكتبات في العالم أجمع 
ولذلك البد من تطوير نظم  العالمي.  المعرفي  الفضاء  المستجدات في  لتطبيق هذه  انتقالية  بمرحلة 
تدريب  أنه البد من  الجديدة، كما  والقواعد  التقنية  المتغيرات  لتستوعب  العربي  العالم  المكتبات في 
العاملين بالمكتبات العربية وتهيئتهم ليمتلكوا المهارات الالزمة التي تمكنهم من تجهيز فهارس 

مكتباتهم بمعايير ومواصفات عالمية.
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توجهت الت�صجيلة لعدد من من المهتمين في علوم المكتبات المعلومات، 
الذكر  اآنفة  الم�صتجدات  العربية في �صوء  مكتباتنا  م�صتقبل  للحديث عن 
من  العربية  المكتبات  ت�صتفيد  م�صترك  تعاوني  عمل  اإنجاز  يمكن  وكيف 
الم�حد  العربي  الفهر�س  المنتظر من  الدور  البع�س؟ وما  جه�د بع�شها 
وكيف  العربية؟  المعرفة  منظومة  م�صتقبل  وفي  النتقالية  المرحلة  في 
العالمية مثل  الموؤ�ص�صات والمكتبات  الإيجابي مع  التفاعل  يمكن تج�صيد 
مكتبة الك�نجر�س والمكتبة البريطانية وOCLC التي تعمل هي اأي�ًصا على 

التحول اإلى هذا النظام المعرفي الجديد؟
واأ�صتاذ  قطر  جامعة  في  المكتبات  اإدارة  مدير  ب�صير  عماد  د.  تحدث 
المكتبات والمعلومات في الجامعة اللبنانية قائاًل: لم تعد المكتبات العربية 
اإدارة  نظم  على  العتماد  لنواحي  العالمي  الركب  عن  بعيدة  عام  ب�صكل 
المكتبات المتكاملة واتباع المقايي�س الدولية في فهر�شة اأوعية معل�ماتها 

المكتبات العربية والمستجدات الحضارية من منظور مستقبلي

الإلكترونية على  واإتاحتها من خالل فهار�صها 
الويب. فالمكتبات الجامعية العربية تعتمد على 
نظم اإدارة مكتبات م�صتخدمة في اأهم المكتبات 
اإجراءات  بغالبيتها  وتتبع  والعالمية.  الغربية 
دولية  مقايي�س  وتعتمد  الحديثة  التزويد 
وم�حدة في الفهر�شة. كما اأنها تتيح ال��ش�ل 
خالل  من  فيها  والبحث  بياناتها  قواعد  اإلى 
وال�صتك�صافية.  المتزامنة  البحث  محركات 
المكتبات  غالبية  على  نف�شه  الأمر  وين�شحب 

العربية الوطنية والعامة في بلدان تواجدها.
في  والفني  التقني  التطور  لحركة  المتتبع  اإن 
المكتبات العربية ل بد اأن ي�صتنتج اأن المرحلة 
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ال�شابقة لإطالق “الفهر�س العربي الم�حد” تختلف عن المرحلة الالحقة 
لها مرجعية على م�صتوى  العربية بات  المكتبات  اأن  اأقلها  في نواح عدة، 
ال��شف الببلي�غرافي المت�افق مع المقايي�س الدولية. وبات لها م�ؤ�ش�شة 
تعمل على توحيد المداخل العربية ال�صمية والمو�صوعية. اإ�صافة اإلى كون 
اأكبر قاعدة بيانات ببلي�غرافية عربية  الم�حد" ي�شكل  العربي  "الفهر�س 
م�ث�قة يمكن العتماد عليها في عمليات البحث والتحقيق الببلي�غرافي. 
المن�ش�ية تحت  المكتبات غير  فيها  بما  العربية  المكتبات  اأن كل  واأجزم 
اإلى هذا الفهر�س لال�شت�شارة المبا�شرة  "الفهر�س العربي الم�حد" تلجاأ 
اأومداخل  بيانات  التاأكد والتحقق من  اأوبهدف  ببلي�غرافي ما،  اأمر  ح�ل 
محددة. ومن هذا المنطلق، ل اأرى اأي قلق فيما يخ�س النتقال العربي اإلى 
اأي مقيا�س عالمي جديد لناحية الفهر�شة على مختلف اأ�شكالها. وبالتاأكيد، 
اإن المرحلة الزمنية التي �صتحتاجها المكتبات العربية لالنتقال التدريجي 
جًدا  ق�صيرة  �صتكون   )RDA( واإتاحتها"  الموارد  "و�صف  قواعد  اإلى 
النتقال من  اإبان  المكتبات  التي تطلبتها هذه  الزمنية  المرحلة  اإلى  ن�صبة 
"قواعد  اإلى   )ISBD( الببلي�غرافي"  لل��شف  العام  الدولي  "التقنيين 
ال�شل�س  النتقال  هذا  في  وي�شاعد   .)AACR( الأنغلواأميركية"  الفهر�صة 
عربيا  والتقنية  المهنية  العنا�شر  من  مجم�عة  المت�شرع  غير  وال�شريع 
والتعامل  الفهر�شة  في  التخ�ش�س  لناحية  العربية  القدرات  تط�ر  ومنها 
اإدارة  التعامل مع نظم  العربية في  الدولية وت�افر الخبرة  المقايي�س  مع 

المكتبات المتكاملة وما يرتبط فيها من تقنيات وبنى تحتية.
اإن الدور المنتظر من "الفهر�س العربي الم�حد" مع ال�صتعداد لالنتقال 
التقنين  هذا  حول  "التوعية"  بن�صر  هوالمبا�صرة  الجديد  التقنين  اإلى 
واأهمية النتقال اإليه مع اإبراز الفوائد والعيوب. كذلك، اأخذ المبادرة على 
)غير  المدع�مة  التدريبية  الدورات  بتنظيم  والمبا�شرة  العربي  الم�شت�ى 
المفهر�صين  جمع  اآخر،  بمعنى  البلدان.  م�صتوى  على  واإقامتها  المكلفة( 
�صبيل  في  م�صتركة  تدريبية  برامج  في  الواحد  البلد  في  المتخ�ص�صين 
العربي  "الفهر�س  يكون  اأن  وبالتاأكيد  وتفعيلها.  الم�صاركة  تو�صيع 
عن  والأ�شئلة  ال�شت�شارات  بخ�ش��س  العربية  الرتكاز  نقطة  الموحد" 
التقنين الجديد من خالل توا�صله المبا�صر والفعّال مع الموؤ�ص�صات الدولية 
الذاهبة في هذا التجاه ومن �شمنها مكتبة الك�نغر�س الأميركي والمكتبات 
ال�طنية والجامعية في البلدان الغربية وغيرها من المكتبات والم�ؤ�ش�شات 
والمنظمات المعنية بالمو�صوع مثل "تكتل المكتبات المح��شبة على الخط 

.)OCLC( "المبا�صر
المكتبات والمعل�مات  المتخ�ش�س في  الفرماوي  الدكت�ر جمال  وتحدث 
قائاًل: مرت المكتبات والمعلومات عبر تاريخها الطويل بتطورات ح�صارية 
راأ�صية تارة واأفقية تارة   ، اأخرى  اأحيانًا  اأحياًنا ومتزامنة  كثيرة متعاقبة 
اأخرى في اأبعاد جغرافية وجيو�صيا�صية في الوقت نف�صه على امتداد بالد 
ال�صمالية والجنوبية وا�صتراليا. وكانت  واأمريكا  واأوروبا  واإفريقيا  اآ�صيا 
التوا�صلية  الوظائف  اأ�صا�صًا حول م�صاندة ودعم  التطورات تتمحور  هذه 
اإليها  يلجاأ  لالإن�صان  الخارجية  للذاكرة  موؤ�ص�صات  بح�صبانها  للمكتبة 
متمثلة  المكتبات  تلكم  في  المختزنة  والمعرفة  العلم  وثائق  ل�صترجاع 
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من  ذلك  تبع  وما  وال�رق  الفخارية  والأل�اح  والرق  البردي  لفائف  في 
والبحث  والختزان  التنظيم  اأدوات  وتن�عت  متن�عة.  ورقية  غير  اأوعية 
وال�صترجاع لتلك الوثائق من نظم فهر�صة وت�صنيف وتحليل مو�صوعي 
وتك�شيف تقليدي ثم مح��شب واأخيًرا مرقمن. وكانت الفهار�س البطاقية 
هي اأبرز تلك التطورات الح�صارية داخل المكتبات. وقد ظهرت اأول بطاقة 
فهر�شة في باري�س في فرن�شا عام 1798 اإبان الثورة الفرن�صية ، كما بداأ 
ا�شتخدام البطاقات في الفهر�شة في مكتبة الك�نجر�س عام 1901 وا�صتمر 
وانتهت  الع�صرين  القرن  من  الثمانينيات  اأوائل  حتى  ال�صتخدام  هذا 
المعروفة  المبا�شر  الخط  على  المح��شبة  المكتبات  م�ؤ�ش�شة  اإن�شاء  بعد 
اأوهايوالأمريكية  بولية  دبلن  مدينة  في   "OCLC اإل �صي  "اأو�صي  با�صم 
اأعلنت  حيث   2015 اكتوبر  �صهر  حتى  اإ�صدارها  ا�صتمرار  1970مع  عام 

الموؤ�ص�صة اإ�صدار اآخر بطاقة ورقية مطبوعة.
ولم يكن هذا الإعالن من جانب موؤ�ص�صة اأو�صي اإل �صي هوالإيذان للتحول 
الجديدة  الفهر�صة  قواعد  لتطبيق  وال�صتعداد  الإلكترونية  البيئة  اإلى 
القواعد قد جرى  ؛ لأن تطبيق هذه  الم�صادر  الموارد/  لو�صف واإتاحة 
ال�صتعداد له منذ �صدورها في منت�صف عام 2010، اختبارا لها وتدريبا 
الك�نجر�س  مكتبة  في  التطبيق  في  البدء  ثم   ، تطبيقها  على  للمفهر�شين 
المكتبات  بع�س  المتحدة وفي  ال�ليات  في  الأخري  ال�طنية  والمكتبات 
الوطنية في اأ�صتراليا وبريطانيا في اأوائل اإبريل من عام 1913. و�ش�ف 
ي�صاحب هذا التقنين الجديد، الذي �صيحل محل قواعد الفهر�صة الأنجلو-

اأمريكية )قاف 2(، نموذج ببليوجرافي جديد لتنظيم البيانات الببليوجافية 
مارك  �صيغة  محل  بدوره  يحل  والذي   BibFrame ي�صمى  وال�صتنادية 

MARC21 الذي ي�شتخدم حاليا مع قاف 2.

في  والفعاليات  الأن�صطة  في  زخم  الآن  وهناك 
التخطيط  لأجل  العالم  في  المكتبات  معظم 
والتنفيذ لتلك الم�صتجدات في الف�صاء المعرفي 
والببليوجرافي في اإطار مرحلة انتقالية ح�صب 
ظروف واإمكانيات كل مكتبة بل لكل دولة. ومن 
يكون  اأن  الالزم  من  بل  المعقول  من  كان  هنا 
لتلك  بالن�شبة  وا�شح  العربية م�قف  للمكتبات 

التحديات الداهمة.
بو�صوح  العربية  مكتباتنا  م�صتقبل  نرى  ولكي 
اأكثر لبد لنا من اإطاللة �صريعة على حركة تطور 
الع�صرين  تلك المكتبات منذ خم�صينيات القرن 
الراأ�صية  اأبعادها  في  الراهن  الوقت  وحتى 
والأفقية التي تتمثل في تالقي الأبعاد المحلية 
التطوير  اأوتباعدها من حيث جوانب  والعربية 
كل  في  �صواء  المكتبات  طالت  التي  والتحديث 
بلد على حدة اأو في البالد العربية مجتمعة وما 
في  الم�صترك  العربي  التعاون  اإليه جهود  اآلت 

نجاح اأو اإخفاق تلك الجه�د.
العربية  المكتبات  تطوير  لحركة  المراقب  اإن   
اإبان العقود ال�صتة اأوال�صبعة المن�صرمة يالحظ 
مجموعة من ال�صمات العامة لعل اأبرزها ما يلي:

البلد  داخل  العربية  المكتبات  تنح�بع�س   -  
الذاتي  الكتفاء  بمظهر  الظهور  نحو  العربي 
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لخدمات  التحتية  البنيات  توفر  في  )الزائف( 
نوع  هو  الحقيقة  وفي  والمعلومات  المكتبات 
ي�صبه  الذي  اأوالت�صرذم  الذات  على  النكفاء  من 
تعفف الفقير وهول يجد قوت يومه، الأمر الذي 
يجعل تلك المكتبات تاأخذ الموقف ال�صلبي حيال 
اأي مبادرات عربية تعاونية تهدف اإلى النه��س 
بم�صتوى الأداء في خدمات المكتبات والتوثيق 
العربية  المنظمة  تقدمها  التي  والمعلومات، 

للتربية والعلوم والثقافة مثاًل.
المكتبات  - لخدمات  الأداء  م�صتويات  تباين 

المكتبات  داخل  والمعلومات  والتوثيق 
�صعيد  وعلى  الواحد  العربي  البلد  في 
والجامعية  العامة  المكتبات:  اأنواع 
والمتخ�ص�صة والحكومية دون وجود حد 
اأدنى من التعاون بين تلك المكتبات اأوحتى 
المكتبات  تلك  وجود �صبكة مترابطة ت�صم 

وتعمل على النه��س بها.
المهنية  - الب�صرية  الموارد  م�صتوى  تفاوت 

الموؤهلة داخل كل مكتبة باأنواعها المختلفة 
الأداء  م�شت�ى  على  ينعك�س  الذي  الأمر 
المجموعات  وبناء  التزويد  قطاعات  في 
الببليوجرافي  والو�صف  والتحليل 
والبحث  والتك�صيف  والت�صنيف 

وا�صترجاع المعلومات والخدمات.
في  - للعاملين  تدريب  برامج  توفر  عدم 

وخا�صة  كافة  القطاعات  في  المكتبات 
معظم  افتقار  وبالتالي  الفنية  العمليات 
الحقيقية  المهنية  التنمية  اإلى  المكتبات 

للموارد الب�صرية العاأملة في المكتبة.
التعلم  - برامج  وج�د  في  الحاد  النق�س 

المكتبات  التي تك�صب اخت�صا�صي  الذاتي 
الحديثة  بالتقنيات  والخبرات  المهارات 
التحليل والتنظيم  الم�صتخدمة في عمليات 
وال�شتنادي  الببلي�جرافي  وال�شبط 

وا�صتخدام الحا�صوب والإنترنت.
عجز معظم امناء واخت�صا�صيي المكتبات  -

لغة  اأي  الإنجليزية  اللغة  ا�صتخدام  عن 
في  �صواء  عالية  بكفاءة  اأخرى  اأجنبية 
اأوالقراءة في  العربية  الم�اد غير  فهر�شة 
المكتبات  مجال  في  الجنبية  الم�صادر 
الدخول  اإلى  بهم  يوؤول  مما  والمعلومات 
داخل  المعلوماتية  الأمية  من  نوع  في 
ال�شالحية  عدم  وبالتالي  التخ�ش�س 

لالن�صمام اإلى اأي فريق عمل لالأداء.
ا�شتخدام  - عن  العربية  المكتبات  في  الم�شتغلين  من  كثير  عزوف 

بـ  ي�شمى  مما  وه�ن�ع  بالتخ�ش�س  المرتبطة  الحديثة  التقنيات 
“الخ�ف من التقنية “ وهذا ي�صبب لهم التخلف عن زمالئهم الذين 
�صبقوهم في هذا المجال ويجعل الم�صوؤولين بالمكتبة م�صطرين اإلى 

الزج بهم في مواقع اأداء اأقل اأهمية.
تحدد  - مكتبة  داخل كل  �صيا�صات محكمة  انت�صار ظاهرة عدم وجود 

اأ�صلوب الأداء المطلوب وم�صتواه وجودته ومقداره وما تتطلبه كل 
وظيفة من �شاغلها من مهام واأن�شطة.

المهن  - من  بغيرها  المكتبات  مهنة  م�صاواة  بعدم  العتقاد  �صيوع 
الأخرى في المجتمع وو�صعها في مرتبة متدنية لدرجة اأن الموظف 
ُينقل  المكتبة  تتبعها  التي  الم�ؤ�ش�شة  داخل  ق�شم  اأي  في  الجاد  غير 

تع�صفًيا اإلى المكتبة بح�صبانها منفى داخليا للعقاب.
مما �صبق يتبين لنا اأن المكتبات العربية ، والحال هكذا ، يتعين عليها اأن 
لأجل  والتعاون  التط�ر  في  والرغبة  الجد والخال�س  �ش�اعد  عن  ت�شمر 
اللحاق بركب التقدم في تخ�ش�س المكتبات والمعل�مات و�شد الفج�ة التي 

تف�صل بيننا وبين الدول المتقدمة بل حتى الدول النامية الأخرى التي 
�صبقتنا في م�صمار التطور في عالم المكتبات والمعلومات. 

الجماعي  التطوير  طريق  في  ال�صير  من  لبد  هنا  ومن 
على  العربية  للمكتبات  التحتية  للبنيات  التعاوني 

مظاهر  كل  اإ�صالح  تطال  التي  كافة  الأ�صعدة 
والنكفاء  والنك��س  والخفاق  الخلل 

عن  والعزوف  اأوالت�شرذم  الذات  على 
التعاونية  الم�شروعات  في  النخراط 

النه��س  اإلى  ت�شعى  التي  العربية 
بالمكتبات العربية.

واإذا كان التقنين الدولي الجديد 
والإطار  والإتاحة  للو�صف 
الببليوجرافي  اأوالنموذج 
ي�شاف  ذكره  �شبق  الذي 
رقمنة  م�صروعات  اإليهما 
العربي،  الفكري  النتاج 
الأ�صا�صية  الركائز  هي 
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اإلى  الن�صمام  اإلى  مدعووين  نكون   ، العربية 
الدولي  الملف ال�صتنادي الفترا�صي  ع�صوية 
للمكتبات  كثيرا  اأف�صل  وهذا   .VIAF لالأ�صماء 
هذا  في  مكتبة  كل  م�صاركة  من  بدل  العربية 

الملف الدولي ب�صكل منفرد
الفهر�س  من  المنتظر  الدور  اأن  الحقيقة  وفي 
المرحلة  تلك  في  به  القيام  الموحد  العربي 
يك�ن  قد  واإنما  ب�شيًطا  واحًدا  دوًرا  لي�س 
متكاملة.  وظيفية  اأدوار  عدة  من  مركبا  دورا 
الببلي�جرافي  ه�المرفق  الفهر�س  هذا  فاأوًل 
الإمكانيات  من  يملك  الذي  الوحيد  العربي 
والموارد الب�صرية المهنية ذات الكفاءة العالية 
، والتقنيات والتقنينات والأدوات وغيرها مما 
هذه  في  تعاوني  قيادي  دور  باأي  للقيام  يوؤهله 
الجديدة  الفهر�صة  لقواعد  وبالن�صبة  المرحلة. 
لل��شف والإتاحة، كان مركز الفهر�س الم�حد 
�صباقا اإلى متابعته فور اإ�صدار م�صودته في عام 
عليه  والطالع  با�صتن�صاخه  بادر  حيث   2008

للنقا�س  المركز  اأع�شاء  من  عمل  فريق  وت�لي 
وبالفعل  تطبيقه  كيفية  ودرا�صة  وفهمه  حوله 
بداأ المركز في عقد واإقامة �صل�صلة من الدورات 

و�صًفا  العربية  والمعرفة  العلم  لتوثيق  الأركان  متكامل  بناء  لت�صييد 
بتوفير  فوًرا  البدء  الواجب  من  فاإنه  لذلك  ومراجعه.  لن�صو�صه  واإتاحة 
برامج التدريب العربية لتنمية الموارد الب�صرية الالزمة ل�صتخدام قواعد 
البيانات  لتنظيم  الجديد  المعياري  النموذج  وكذلك  الجديدة  الفهر�صة 
الببليوجرافية ، وكذلك الم�صاركة في عمليات رقمنة مواد النتاج الفكري 

العربي وفقا لخطط علمية مدرو�شة.
واأ�شاف: اإن العمل التعاوني الم�شترك الذي يمكن اإنجازه لبد اأن يك�ن 
له هدف وا�شح ُيجمع عليه الجميع وي�شع�ن اإلى تحقيقه لما له من ف�ائد 
اأكثر  هناك  اأن  والحقيقة  عليها.  الح�ش�ل  على  عربية  مكتبة  كل  تحر�س 
تبادل  �صبكة  اإن�صاء  منها:  العربي.  الإجماع  هذا  ينال  اأن  يمكن  عمل  من 
كان  كما  م�حد  عربي  فهر�س  على  ت�شتند  العربية  المكتبات  بين  الإعارة 
الحال في اأوربا وال�ليات المتحدة في ع�شر الفهار�س البطاقية. لكن الآن 
لدينا الفهر�س العربي الم�حد الذي يتك�ن من اأكثر من ملي�نْي ت�شجيلة 
تقتني  التي  العربية  المكتبات  اأ�صماء  منها  كل  علي  ومبين  ببليوجرافية 
ن�شخة اأواأكثر من الكتاب الم��ش�ف وبالتالي يمكن للباحث وه�في بيته 
اأوالمكتبات  المكتبة  هي  وما  يريدها  التي  اأوالكتب  الكتاب  عن  يبحث  اأن 
اإليه وبها ن�صخة من الكتاب. وهذا الم�صروع يتطلب عقد اتفاقية  الأقرب 
والتنظيمية  القان�نية  الم�اد  من  مجم�عة  تت�شمن  الأطراف  متعددة 
والمالية واللوج�صتية. واأعتقد اأن التقنيات المتوفرة اليوم ت�صعى لتنفيذ 

مثل هذا الم�صروع اأكثر من ذي قبل.
كما يمكن للمكتبات العربية الكبرى الوطنية والجامعية والمتخ�ص�صة اأن 
ت�صارك في اإن�صاء ملف ا�صتنادي موحد لالأ�صماء العربية مبني على الملفات 
ال�شتنادية لالأ�شماء الذي اأعدته اأوتعده بع�س المكتبات العربية لالأ�شماء 
ذات الخ�ش��شية ال�طنية )اأ�شماء تخت�س بها الجزائر ، اأ�شماء تخت�س 
بها  تخت�س  اأ�شماء   ، ال�ش�دان  بها  تخت�س  اأ�شماء   ، عمان  �شلطنة  بها 
البحرين وهكذا(. واإذا ما تم اإنجاز هذا الملف ال�صتنادي الموحد لالأ�صماء 
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الجديد  التقنين  ح�ل  العمل  وور�س  التدريبية 
في الريا�س اأوفي اأي بلد عربي يرغب في ذلك 
و�ش�اء بالح�ش�ر المبا�شر اأومن خالل الخط 
المبا�شر. هذا وقد اأعد الفهر�س العربي الم�حد 
الجديدة  القواعد  با�صتخدام  للفهر�صة  دلياًل 
لحين  اأقرا�س مدمجة  على  م�ؤقتا  وه�من�ش�ر 
الم�حد  الفهر�س  اأعد  كما  مطب�ًعا.  اإ�شداره 
على  الق�اعد  لتلك  الفهر�س  بممار�شات  بيانا 

غرار ممار�شات مكتبة الك�نجر�س.
كذلك قام الفهر�س العربي الم�حد فعاًل باإن�شاء 
ال�شتنادي  لل�شبط  قيا�شية  معل�مات  قاعدة 
يمكن  الهيئات  واأ�صماء  العربية  لالأ�صماء 
ال�صتنادي  الملف  اإن�صاء  في  منها  ال�صتفادة 
نقترح  والذي  لالأ�صماء  الموحد  العربي 
الم�صاركة به في الملف ال�صتنادي الفترا�صي 

الدولي الذي �صبقت ال�صارة اإليه.
معظم  ثقة  الم�حد  العربي  الفهر�س  نال  ولقد 
العامة  الأنواع،  جميع  من  العربية  المكتبات 
لما  وذلك  وغيرها  والمتخ�ش�شة  والجامعية 
لم�صوه باأنف�صهم من توفير ع�صرات الخدمات 
حتى  مجاًنا  لأع�صائه  يقدمها  التي  القِيمة 
الأ�صلية  الفهر�صة  خدمات  جًدا.  قريب  وقت 
ال�صتنادية  والملفات  المنقولة  والفهر�صة 
وخدمة الإيواء، وخدمة البحث الببليوجرافي 
في  البحث  وخدمة  المعلومات،  وا�صترجاع 

بتلك  يقوم  لأن  موؤهٌل  فاإنه  كله  لذلك  اأخرى.  متخ�ص�صة  معلومات  قواعد 
الأدوار في هذه المرحلة.

للمكتبة  قيادته  في  يتلخ�س  فه�  العربية،  المعرفة  منظ�مة  في  دوره  اأما 
هي  اأي  الم�حد  العربي  الفهر�س  على  تعتمد  هي  والتي  العربية  الرقمية 
للمعرفة  عربية  منظومة  اأمام  اأننا  يعني  المرقمن  العربي  الفكري  النتاج 
تعظيم  العربية  المنظ�مة  وت�شتهدف  والرقمي.  الببلي�جرافي  ب�شقيها 
العلمي والتط�ير  البحث  اأن�شطة  الفكري في  المال  راأ�س  ا�شتخدام  كفاءة 
اإدارة  على  المنظ�مة  تلك  وت�شتند  الم�شتدامة.  التنمية  خطط  وم�شاندة 
والتقنيات(  البيانات،  قواعد  البحث،  )محركات  التقنية  باأبعادها  ناجحة 
بين  المعرفة  )تقا�صم  والجتماعية  للمعرفة،  واللوج�صتية  والتنظيمية 

الأفراد ، وتكوين جماعات من �صناع المعرفة اإلخ(
الغربية  الم�ؤ�ش�شات  بع�س  مع  حدث  ما  اإن  الفرماوي:  الدكت�ر  واأ�شاف 
اأنواع من  اأومنذ �صبعينيات القرن الما�صي هو وجود  منذ �صنوات طويلة 
العالقات العامة بين بع�س هذه المكتبات ومكتبات عربية من خالل بع�س 
لهذه  العرب  المكتبات  اخت�شا�شي  لبع�س  اأحياًنا  تتاح  التي  الزيارات 
المكتبات يدور خاللها اأحاديث عابرة عن اإمكانية دعم هذه المكتبة العربية 
اأوتلك دون وجود اتفاقيات جادة بين الطرفين وهكذا. بل اأحيانا ما يكتب 
بيان اتفاق بين اإحدى الم�ؤ�ش�شات ) OCLC مثاًل ( وبين مكتبة عربية عامة 
لأجل دعم وم�صاندة م�صروعات هذه المكتبة العامة ، لكن وبعد مرور عدة 
�صنوات لم يتحقق �صيء مما ن�صت عليه التفاقية وكل ما حدث هونوع من 
المجاملة ال�شخ�شية للم�ش�ؤول العربي دون اأي عمق ا�شتراتيجي لالتفاق 

المبرم.
مراء  ل  التي  الحقيقية  العالقة  اأن  اإلى  الإ�صارة  تجدر  اأخري  ناحية  ومن 
فيها هي اأن بين المكتبات العربية وتلك الموؤ�ص�صات عالقة �صمنية م�صكوت 
عنها. تتمثل هذه العالقة في اأن اخت�صا�صيي المكتبات في الوطن العربي 
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كله يقتدون بالموؤ�ص�صات الغربية للمكتبات والمعلومات ناهيك عن التخرج 
من جامعاتهم ومعاهدهم. فمكتبة الك�نجر�س مثاًل، هي النم�ذج العملي 
في تطبيق علوم المكتبات والمعلومات النظرية ونحن ن�صير تقريًبا وفًقا 
اأوبعد تخرجنا.  الجامعية في بالدنا  اأثناء درا�صاتنا  �صواء  النموذج  لهذا 
الذي  الببليوجرافي  النموذج  اأي�صا  هي  �صي  اإل  اأو�صي  موؤ�ص�صة  اإن  كما 

ي�شير عليه الفهر�س العربي الم�حد.
باأن  جديرة  واأمثالها  الموؤ�ص�صات  تلك  اإن  القول  لنا  يجوز  �صبق  ومما 
ت�صت�صار في م�صائل تطبيقات وام والنموذج الببليوجرافي المعياري الذي 
�صيحل محل مارك 21 وكذلك في م�صائل المكتبة الرقمية العربية وما مدى 
اإمكانية اإر�صال جماعات من المفهر�صين العرب للتدريب العملي والميداني 
مع  الإيجابي  التفاعل  تج�صيد  اإلى  �صبيل  ول  الأن�صطة.  تلكم  تطبيق  على 
بل  العربية  الثقافية  الأجهزة  اإلى  باللجوء  اإل  الموؤ�ص�صات  هذه  مثل 
والدبل�ما�شية لكي ت�شهل طرق ال��ش�ل اإلى �شراكات فاعلة بينها وبين 

المكتبات العربية.
الفهر�صة والت�صنيف  ا�صت�صاري خدمات  العليمي  الأ�صتاذ ثروت  وتحدث 

بجامعة ال�صارقة قائاًل:
حتمية  عن  الدولي  الم�صتوى  على  الأخيرة  الآونة  في  الحديث  كثر  لقد 
التغيير في قواعد الفهر�صة الأنجلو-اأمريكية وهي من الأمور التي اأثارت 
وما زالت الكثير من الجدل والنقا�س الدائر في اأو�شاط المكتبيين خا�شة 
�صورة  عباءتها  في  حملت  التي  الحديثة  التكنولوجية  المتغيرات  ظل  في 
الجيل  بيئة  في  المواقع  وت�صميم  الإلكتروني  الن�صر  في  لالإبداع  جديدة 
اأي�صا  طياتها  في  �صمت  ولكنها  الرقمية...اإلخ،  والمكتبات  للويب  الثاني 
وتو�صيف  بالمكتبات  الفنية  العمليات  بم�صتقبل  تتعلق  كثيرة  تحديات 

الم�صادر الهائلة والمتنوعة واإتاحتها في قوالب ومعايير مختلفة.
ومن ثم كانت هناك حاجة ما�صة لتبني معياًرا جديدًا للو�صف يكون  -

المعروفة  الكال�صيكية  للقواعد  وريًثا 
القرن  �صبيعينات  منذ  والم�صتخدمة 
التكيف  ي�صتطيع   AACR2 المن�صرم 
ويكون  الرقمية  البيئة  مع  والموائمة 
الإطار  ويحقق  وتحررية  ديناميكية  اأكثر 
والإتاحة  بالإيجاد  المتعلق  المفاهيمي 
عدم  تبيين  ولما  والم�شاركة  والت�شفح 
من  الثانية  الإ�صدارة  ترقية  جدوى 
)AACR2(، فمنذ عام 1978 كانت "لجنة 
القواعد  لمراجعة  الم�صتركة  التوجيه 
 Joint Steering Committee for
ت�صدر   ")Revision of AACR )JSC
عام  اآخرها  كان  وتحديثات  مراجعات 
طبعة  لإ�صدار  ا�صتعدادًا  وذلك   ،2002

للفهر�صة،  ال�صهير  التقنين  هذا  من  ثالثة 
بعد  الم�صتركة"  التوجيه  "لجنة  اأن  اإل 
تبين  عملية  وتجارب  ودرا�صات  اأبحاث 
هذا  مواكبة  AACR3  على  قدرة  عدم 
واللحاق  المعل�مات  من  الهائل  الكم 
بركب التطور التكنولوجي ال�صريع فكان 
للفهر�صة  جديدة  قواعد  لإ�صدار  التوجه 
التي  المرحلة  في  تتجه  النية  كانت  فقد 
الم�صترك  التوجيه  لجنة  اجتماع  �صبقت 
 AACR في اأبريل 2005م اإلى "اإعادة بناء
الحادي  القرن  في  التطبيقات  لتنا�صب 
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الجتماع  ذلك  في  اأنه  "اإل  والع�صرين. 
تم  الم�صترك،   التوجيه  للجنة  التاريخي 
تمامًا  اإ�شدار ق�اعد جديدة  التفاق على 
 – AACR تحديث اأو تعديل  من  بدًل   –
 RDA )Resource يطلق عليها اخت�صارًا
وتعرف   )Description and Access
الم�صادر  و�صف  "قواعد  با�صم 
يطلق  من  اأوهناك  )وام(  واإتاحتها" 
"و�صف واإتاحة الم�صادر"  عليها قواعد 
و�شف  ق�اعد  اأو  بـــ)وام(  ويعرف 
و�صف  قواعد  اأو  واإتاحتها  الموارد 
م�صاحة  ول  اإليها  والو�صول  الم�صادر 
العمل  جاء  اأن  يهمنا  فما  ال�صطالح  في 
RDA مع قيام مجموعة من  على ا�صدار 
  IFLA الخبراء وال�صت�صاريين في الإفال

على اإ�صدار وثيقتين مهمتين هما:
للت�صجيلة  - الوظيفية  المتطلبات 

 Functional الببليوجرافية 
 Requirements for Bibliographic
في  ن�صرت  التي      Records - FRBR
الهدف  وكان   .1998 عام  الولى  طبعتها 
ب��ش�ح  ين�س  عمل  اطار  و�شع  منها 
اأن  ينبغي  التي  المعلومات  على  ودقة 
لتلبية  الببلي�غرافية  الت�شجيلة  تقدمها 

احتياجات الم�صتفيدين.
-  Functional ال�صتنادية  للبيانات  الوظيفيه  المتطلبات 

)Requirements for Authority Data )FRAD
لـ  ال�صبعين  ال�صنوي  الموؤتمر  في   2004 عام  الوثيقة  هذه  م�صّودة  قّدمت 
اإمتداد  وه�  باتن.  جلين  قبل  من  اآير�س  ب�ين�س  في  المنعقد   IFLA الإفال
وتو�ّصع لنموذج فربر FRBR، مع ا�شافة كيانات جديدة وخ�ا�س متعددة. 

ووافقت عليها لجنة الت�صنيف والفهر�صة في الإفال في يونيو2010.
وحقيقة اإن التطورات الأخيرة التي حدثت في بيئة الويب Web وخ�صو�صا 
الفهار�س  من  جيال  لنا  اأفرزت   2004 عام  من  ابتداء  منها  الثاني  الجيل 
يمكن اعتباره الجيل الرابع وهي الفهار�س الجتماعية المتاحة على الخط 

SOPAC = Social Online Public Access Catalog المبا�صرة
 Tags وهو يعتمد على م�صاركة الم�صتفيدين بالتيجان المو�صوعية الحرة
وغيرها   Facebook مثل  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  في  والم�صتخدمة 
وكذلك مراجعات الكتب Book Reviews وتقييم اأوعية المعلومات بجانب 
الكثير من اإمكانيات البحث وال�صترجاع باعتمادها على نموذج المفاهيم 

FRBR وارتباطها بملفات ال�صتناد ومواقع دور الن�صر العالمية.
ينبغي  التي  والمعايير  الإر�صادات  من  مجموعة   IFLA الإفال  اأ�صدرت  لذا 
ت�فرها عند بناء الفهار�س المبا�شرة وذلك طبقا لم�ش�دة 19 دي�صمبر 2003 
باري�س  مبادئ  في  الت��شع  اإلى  وتهدف  الدولية  الفهر�شة  مبادئ  لبيان 

وتغطي العنا�صر التالية:
مجال التغطية  -
الكينونات وخ�صائ�صها وارتباطاتها  -
وظائف الفهر�س -
الو�صف الببليوجرافي -
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نقاط ال��ش�ل -
ت�صجيالت ال�صتناد -

أسس اإلمكانيات والقدرات البحثية 
ثم �صدر التقرير النهائي لالإفال لعام 1998 بخ�ش��س المتطلبات ال�ظيفية 
المتوقعة من  المهام  FRBR والتي تركز على  الببليوجرافية  للت�صجيالت 
المكتبة  فهر�س  اأووظائف  منها  الم�شتفيدين  لخدمة  الت�شجيالت  تلك 
والح�صول   Select والختيار   Identify والتعريف   Find الإيجاد  وهي 
Acquire كما �صدرت اأي�صا وثيقة اأخرى في 30 �صبتمبر 2003 لإر�صادات 
ويع�د  المبا�شر  العام  ال�شترجاع  فهار�س  اأوعرو�س  ل�شا�شات  الإفال 
ال�صنوي لالتحاد  الموؤتمر  انعقاد  اأثناء موؤتمر  1997 وذلك  لعام  تاريخها 
مع   الإر�صادات  تلك  وتتوافق   بالدنمارك  بكوبنهاجن  “الإفال”  الدولي 
الفهار�س  اأن�اع  اأي ن�ع من  فربر ب�شكل كبير مما ي�شمح بتطبيقها على 
اأوالتقنية   User Interface ال�شتخدام  واجهة  عن  النظر  ب�شرف 

Web-based الم�صتخدمة المعتمدة على الويب
لقد حظي الو�صف الببليوجرافي بالن�صيب الأكبر من الهتمام في مهنة 
المكتبات على م�صتوى العالم منذ ما يزيد على 170 عاما بداية من قواعد 
واإتاحة  و�صف  قواعد  وتطبيق  ظهور  حتى   Panizzi، 1841 بانيزي 
الم�صادر Resource Description and Access )RDA( في عام 2013، 
وجدير بالذكر ل يمكن نغفل واحدا من الأ�صماء البارزة التي اأثرت ب�صكل 
كبير في التطور الببليوجرافي الحادث في ال�صنوات الآخيرة وهو �صيمور 
لوبت�صكي Lubetzky، 1960 الذي كان له اأكبر الأثر في تغيير مفهومنا 
اأنجل��س عام  اأن نادى في م�ؤتمر ل��س  الببلي�جرافي منذ  ح�ل ال�شبط 
بالرد ح�ل وج�د مادة ما فيه بنعم  الفهر�س  باأهمية تجاوز مهمة   1977

المكتبة  في  المادة  ب�ج�د  التعريف  ه�  منه  الأعظم  الهدف  ولكن  اأول 
باأ�صكالها وطبعاتها ومعالجاتها وترجماتها المختلفة وعلى الم�صتفيد اأن 
يختار من بينها واأنه يبنغي دمج كل ذلك معا وهذا ه� الأ�شا�س بعد ذلك 
للت�صجيلة  الوظيفية  المتطلبات  نموذج   1998 المفاهيم  نماذج  ظهور  في 
الأولية  الوظائف  العتبار  بعين  يوؤخذ  بحيث   FRBR الببليوجرافية 
المطل�ب  ال�ثائق  اأن�اع  كافة  وكذلك  الفهار�س  ت�شجيالت  لم�شتخدمي 
المتبادلة بين  العالقات  اأ�صلوب ت�صميم نماذج  ا�صتخدامها، وتعتمد على 

 Entity relationship modeling technique الكيانات
ويبدو اأن هناك اتجاهين يحكمان حركة البحوث والتطوير التجاه الأول 
بين  العالقات  نمذجة  خالل  من  درا�صة  كمو�صوع  المعلومات  وتنظيم  ه 
الكينونات entity relationship modeling و�شياغة المفاهيم اللغ�ية 
والبحث التجريبي )الإمبريقي( اأما التجاه الثاني فهو تزايد الو�صول اإلى 
التقليدية  الببلي�جرافية  الأهداف  لتحقيق  لتط�ير و�شائل جديدة  الأتمتة 
وت�صميم محركات بحث ذكية وللم�صاعدة في اأعمال الفهر�صة والت�صنيف  
تنظيم  اأهداف  لتحقيق  جديدة  ب��شائل  التقنية  الث�رة  زودتنا  ولقد 
الت�صجيالت  ووظيفة  �صكل  في  النظر  اإعادة  وفر�صت  المعلومات، 
م�صتمر  بتغير  الببليوجرافي  العالم  يت�صم  حيث  الببليوجرافية 

لهذا  رانجاناثان  و�صف  حد  على  )ديناميكي( 
تام  ع�صوي  كائن  فاإنه  الببليوجرافي  العالم 
نموذج  فاأي  وبالتالي   Growing Organism
لالت�صاع  وقابال  مرنا  يكون  اأن  ينبغي  له  بيني 
لم  كينونات  تمثيل  على  قادرا  يكون  اأن  بمعنى 
تحدد بعد وبدرا�شة الأهداف والمبادئ لتنظيم 

المعلومات الني يمكن ح�صرها في الآتي: 
الم�صاعدة في اإيجاد وثيقة ما -
الم�صاعدة في تحديد ذاتية وثيقة ما -
الم�صاعدة في اختيار وثيقة ما -
الم�صاعدة في الح�صول على وثيقة ما -
الم�صاعدة في التجول بين الوثائق  -

الببيوجرافي   البيانات  عالم  ن�صتوعب  ولكي 
له  الفكري  الوعاء  اأو  العمل  اأن  معرفة  يبنغي 
الحقيقي  العالم  في  فعلي  وج�د  الأغلب  في 
ولكن لي�س من ال�شروري اأن يك�ن م�شتقال اأو 
ملمو�صا فقد يكون ف�صال من كتاب اأو مقالة في 
دورية اأوبحث في موؤتمر اأوفي �صكل اإلكتروني 
اأوقر�س مدمج اأو خريطة داخل اأطل�س ويمكن 
من  منحدرة  اأو  اأكبر  لوثيقة  مكمال  يكون  اأن 
�شلف اأواأ�شل م�شترك كما يعرف بالعمل الأعلى 
super work والذي اأ�صار لهذا الأمر الدكتور 
كتابه  في  بالتف�صيل  نبهان  عرفات  كمال 
م�شطلح  و�شاغ  العربي«  التاأليف  »عبقرية 
جديد ببليوجرام Bibliogram مخطط عالقات 
الزمني  المخطط  منه  ويتفرع  الن�ش��س 
 Biblio –Chronogram الن�ش��س  لعالقات 
كم�شطلح جديد اأي�شا ل��شف وتمثيل المتداد 
الم�ؤلفات  ظه�ر  في  الن�س  لتاأثير  الزمني 
المتفارعة عليه، وقد بلغ تاأثير بع�س الن�ش��س 

اإلى ثمانية قرون. 
وبالع�دة للفهر�س فهناك خم�س مجم�عات ذات 
اأهمية خا�شة تحقق هدف التجميع النظامي في 

الفهر�س ب�شكل �شريح
مجموعة من جميع الوثائق التي ت�صترك  -

ذاتها  المعلومات  في  اأ�صا�صية  ب�صفة 
)العمل(.

مجموعة من جميع الوثائق التي ت�صترك  -
في المعلومات ذاتها )طبعة(.

المنحدرة  - الوثائق  جميع  من  مجموعة 
 Super(اأعلى )عمل  م�صترك  اأ�صل  من 
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.)work
لموؤلف  - الوثائق  جميع  من  مجموعة 

معين.
حول  - الوثائق  جميع  من  مجموعة 

مو�صوع معين .

الكينونات  من  مجموعات  ثالث  وتوجد 
الم�صتفيدين  اهتمامات  على  الدالة   Entities

من البيانات الببليوجرافية كالآتي:
الن�شط  منتجات  ت�شم  الأولى:  المجم�عة 
الفكري اأوالفني التي يتم و�صفها في الت�صجيلة 

الببليوجرافية. 
 Expression التعبير – Work وت�صمل )العمل
 –Manifestation المادي  المظهر   –

.) Item المفردة
عن  الم�صوؤول  وت�صمل  الثانية:  المجموعة 
هيئة   Person– )�شخ�س  الفكري  المحت�ى 

Corporate )Body
مو�صوعات  وت�صمل  الثالثة:  المجموعة 
Concept  - )المفهوم  الفكري  المحتوى 

Object- الهدف
.Place( المكانEvent– الحدث

المجموعة الأولى: يمكن التمييز بين الكيانات 
النحو  على  المجموعة  لهذه  الببليوجرافية 

التالي:
مادي  كيان  ل��شف  »الكتاب«  نق�ل  عندما 
ي�شتمل على مجم�عة من الأوراق فانه في هذه 

Item. الحالة ي�صمى مفردة  
الن�صر كاأن  الكتاب من ناحية  اإلى  عندما ننظر 
نذهب اإلى مكان بيع الكتب ل�صراء كتاب يكون 
له طبعة معينة فانه في هذه الحالة وفقًا لنموذج 

Manifestation ي�صمى مظهر مادي FRBR
عندما ننظر اإلى الكتاب من جانب الترجمة بان 
هذه  في  فانه  مترجم  اأو  محدد  ن�س  له  يك�ن 

 Expression. الحالة ي�صمى
الفكري  العمل  عن  الم�صوؤول  اإلى  ننظر  عندما 

.Work في »الكتاب« فه� ي�شمى
العالقات  من  بمجم�عة  الكيانات  ترتبط 

الببليوجرافية كما يلي:
عمل »يتحقق« من خالل التعبير. 

 تعبيرا عن »يتج�شد في« مظهر مادي. 
ثمة مظهر مادي من مظاهر »مفردة« 

ويحقق نموذج FRBR المهام المتوقعة من الت�صجيالت كالآتي: 
بها  القائم  البحث  لعملية  ت�صتجيب  التي  الكينونات  اإيجاد   :Find الإيجاد 

الم�صتفيد
التعريف Identify: بالكينونة )اأي تاأكيد على اأن الكينونة المو�صوفة هي 
نف�صها التي يبحث عنها الم�صتفيد اأوللتمييز بين كينونتين اأواأكثر تت�صابه 

خ�صائ�صها(
ذلك  )ويعني  الم�شتفيد  لرغبات  مالئمة  كين�نة  اختيار   :Select الختيار 
اختيار كينونة تفي باحتياجات الم�صتفيد ا�صتنادا اإلى المحتوى اأوال�صكل 

المادي اإلخ. اأوا�شتبعاد كين�نة لعدم مالءمتها لرغبات الم�شتفيد(
ذلك  )ويعني  المو�صوفة  للكينونة  الو�صول  تي�صير   :Acquire الح�صول 
اإلخ.  اأوالإعارة  بال�صراء  اإما  المو�صوفة  الكينونة  على  الح�صول  طلب 
مرتبطة  المبا�شر  الخط  على  و�شلة  خالل  من  الإلكتروني  اأوال��ش�ل 

بحا�صب اآلي عن بعد( 
الببلي�جرافي  التنظيم  وهدف  ه�مح�ر  الم�شتفيد  اأن  نالحظ  هنا  من 
ولي�شت المادة اأوال�عاء ذاته بالرغم من تركيز الق�اعد على فكرة المظهر 
ق�اعد  حاولت  والذي  غيره  وبين  بينه  manifestationوالتمييز  المادي 
في  للمكتبات  �شرورة  ت�شبح  ولكنها  الفكرة  تلك  من  النعتاق   RDA
الو�صف والح�صر والجرد وال�صتدلل وال�صتناد المادي للمقتنيات وفي 
التجميع  عباءة  من  يخرج  اأن  يبنغي   AUC الم�حد  العربي  الفهر�س  حال 
والح�صر من المكتبات لأنه ل يعبر عن كيان مادي بل هوبوابة اإلكترونية 
منفتحة على العالم دون قي�د مكانية ت�شترط ال�شتدلل المكاني لذلك ينبغي 
المعروفة  المفاهيم  اأن تعتمد على نماذج  الم�حد  العربي  الفهر�س  لب�ابة 
العر�س  واجهة  في  تط�ير  يحدث  لكي   FRBR – FRAD- FRSAD
 FRBRized records للفهر�س من خالل الت�شجيالت display interface
 Expand ويمكن تو�صعتها FRBR Tree التي يمكن جمعها في �صجرة فربر
اأو�صمها لت�صابهها الكبير في المظهر المادي وفي الطبعات والمعالجات 

وخ�صو�صا في كتب التراث العربي.
   تعاني معظم الفهار�س العربية المتاحة على الإنترنت من عدم جاهزيتها 
تعتمد  ل  اأغلبها  اأن  كما   FRBR فربر  نموذج  من  لالإفادة  وا�صتعدادها 
اإر�شادات الإفال بخ�ش��س الت�شميم والعر�س و·ي�ؤخذ على معظم الفهار�س 
ال�ش�ر والر�ش�م والأيق�نات ذات  ا�شتثمار خ�شائ�س  وبرمجياتها ندرة 
الدللة وعدم التو�صع في البيانات �صابقة الت�صفير مثل: نوع و�صكل العمل، 
فهر�س  تجربة  ذلك  من  ي�شتثنى  واللغة...الخ.  الم�شتخدم،  والجمه�ر 
الكندي التابع لمعهد الدرا�صات ال�صرقية لالآباء الدومنيكان بالقاهرة الذي 
يعتمد على نم�ذج فربر في الت�شميم والعر�س للت�شجيالت الببلي�جرافية 
وما يميزه ما يحتويه من كتب التراث العربي ومعالجته لها وفق نموذج 
الببليوجرافية  الت�صجيالت  بنية  في  مارك  قالب  على  العتماد  دون  فربر 
ال�ق�ف عندها والتاأمل ومقارنتها  وال�شتنادية وه�بذلك تجربة ت�شتحق 
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بالفهار�س الأخرى التي تعتمد على 
 على قالب مارك في معظمها اإل هناك عدم دقة في التطبيق في كثير منها 
اأومن  اآخر  نظام  اإلى  نظام  من  التحويل  م�صكالت  من  المكتبات  وتعاني 

تح�يل بيانات لي�س بقالب مارك اإلى قالب مارك. 
للتط�ير  قائمة  الفر�شة  لدينا  زالت  فما  ال�شلبيات  تلك  من  وبالرغم 
 RDA قواعد  لتطبيق  الكبرى  المكتبات  بتجارب  وال�صتر�صاد  والتدريب 
في  تبداأ  اأن  والتحديث  التط�ر  بزمام  الأخذ  في  الراغبة  المكتبات  وعلى 
التدريب للمفهر�شين وعقد ور�س عمل وو�شع الخطط ق�شيرة والمت��شطة 
اأوال�صتخدام  بالتحويل  �صواء  بالتطبيق  القيام  اأجل  من  المدى  وطويلة 

المبا�صر للقواعد للت�صجيالت المقتناة حديثا اأوتطوير النظم الآلية لديها

توصيات 
نحوالتغيير  الم�صتمر  الت�صجيع  من  لمزيد  المكتبات  تحتاج  زالت  ما 
النتقال  من  الفنية  الجدوى  وكذلك  منه  القت�صادية  الجدوى  ودرا�صة 
لمعيار جديد وخ�صو�صا اأن هناك اإ�صكالية نف�صية تتعلق بجدوى التغيير 
ينح�شر  كما  المفهر�شين  من  للتطبيق  معار�س  اتجاه  هناك  وخ�ش��شا 
التطبيق في تجارب قليلة مثل جامعة الإمارات العربية المتحدة والمكتبة 
ال�طنية اللبنانية ومكتبة الإ�شكندرية ومكتب مكتبة الك�نجر�س بالقاهرة 
ومكتبة العتبة المقد�شة بالعراق وغير طبعا الفهر�س العربي الم�حد كما 
اأن المغرب العربي ما يزال بعايد عن تلك التطورات في مجال  ل يفوتنا 
في   RDA معيار  وتطبيق  وال�شتنادي  الببلي�جرافي  وال�شبط  الإتاحة 
فهار�شه المتاحة على الخط المبا�شر وبالتالي في حاجة ملحة للنظر اإليه 

البدء ف�را بالترجمة الدقيقة من قبل م�ؤ�ش�شة معترف بها مثل الفهر�س 
 RDA Toolkit العربي الموحد ون�صر تلك الترجمة �صمن

Webinars صرورة ن�صر الدورات التدريبية والمحا�صرات على الإنترنت�
حول تلك القواعد والإ�صراع بتدري�صه في اأق�صام المكتبات والمعلومات 

ا�صتثمار اإمكانيات النظم الآلية المتكاملة التي تقتنيها المكتبات في تطبيق 
نموذج المفاهيم FRBR ورفع م�شت�ى الج�دة في بيانات مارك بالفهار�س 
الأوعية  على  وتطبيقها  للقواعد  التعمقية  الدرا�صات  من  المزيد  اإجراء 
العربية لمالحظة اإ�صكاليات التطبيق وخ�صو�صا في كتب التراث العربي 

تك�ين جماعات نقا�س اإلكترونية مثل RDA-L لمتابعة التطورات الجارية 
ومناق�صة التحديات التي تواجه المفهر�صين في العمل

وتجاوز  الكبرى  المكتبات  بم�صاركة  العربية  لالأ�صماء  ا�صتناد  ملف  بناء 
وتبادلها  البيانات  بم�شاركة  للفهر�س  لالن�شمام  المبرر  غير  الخ�ف 
والتكامل مع ق�اعد البيانات الكبرى وربط هذا الملف بالملف ال�شتنادي 
 VIAF برقم  العربية  الأ�شماء  بربط  والقيام   VIAF الدولي  الفترا�صي 
وهذا   Wikipedia الويكيبيديا  بمو�صوعة  العربي  ال�صتنادي  اأوالملف 
�شينقل البيانات ال�شتنادية بالفهر�س الم�حد لبيئة ال�يب Web ومن ثم 

ت�شتطيع محركات البحث ال��ش�ل للت�شجيالت بالفهر�س الم�حد
اإمكانية م�شاركة الفهر�س العربي الم�حد ق�اعد بيانات النا�شرين ومتابعة 

كل جديد في �ش�ق الن�شر ومعار�س الكتب
المنتجة  ال�صركات  مع  ال�صراكة  اإمكانية 
الإلكتروني  الن�شر  �ش�ق  في  البيانات  لق�اعد 
الأكاديمي والرتبط مع محرك البحث ال�شامل 
SUMMON واإتاحة ال�صت�صهاد المرجعي من 
البرمجيات  بم�شاعدة  الم�حد  الفهر�س  خالل 
اأو  RefMeاأو  Mendely مثل  المعروفة 

EndNote اإلخ. 
المحتويات  بقوائم  الت�صجيالت  باإثراء  القيام 
وكذلك  باأمازون  وبالربط  الكتب  وبمراجعات 
ب�ش�ر  الن�س  من  لجزء  الرقمية  الإتاحة 

 pdf اأوملفات
ل  كبديل  والأيق�نات  بال�ش�ر  الفهار�س  اإثراء 

GMD لنوع المواد 
وبناء  وت�صميم  ا�صت�صافة  في  الم�صاركة 
م�صتودعات رقمية موؤ�ص�صية للجامعات العربية 

و�شمها بالفهر�س كب�ابة للن�شر الأكاديمي 
التحول  في   OCLC تجربة  من  ال�صتفادة 
بناء  في   Linked Data نحوا�صتخدام 

الت�صجيالت الببليوجرافية .
الببليوجرافية  الت�صجيالت  تحويل  في  البدء 
 BIBFRAME الببليوجرافي  الإطار  لقالب 
والم�صاركة في م�صروعات التحويل مع �صركة 
مبادرات  في  وخ�صو�صا   Zephiera زيفيرا 

. libhub initiative مثيلة مثل
بالرغبة  يرتبط  العربية  المكتبات  وم�شتقبل 
وب�صرورة  وبالتطوير  التغيير  في  الجادة 
العتماد على الفهر�س العربي الم�حد ومحاولة 
بيئة  في  الببلي�جرافي  ال�شبط  لعالم  النتقال 
الو�صول  البحث  محركات  تتمكن  لكي  الويب 
دافعا  كان  مما  البيانات  من  المظلم  للجانب 
اأن  �صاأنها  من  ومعايير  قواعد  لتطوير  رئي�صيا 
مختلف  وتنظيم  وهيكلة  و�صف  في  ت�صاعد 
اإلى  التو�صل  تم  وقد  الإلكترونية  الم�صادر 
الإطار  مبادرة  وظهور  البيانات  قواعد  تطوير 
وراء  ما  وبناء   BIBFRAME الببليوجرافي 

البيانات اأوما يعرف بالميتاداتا. 
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مكتبات وزارة التربية الكويتية والفهرس العربي الموحد: 

ستة أعوام متميزة

ل
قا

م
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• كعادتنا نحن المكتبيين جبلنا على الترتيب، لذا اأبداأ مقالي هذا بالترتيب 	
الزمني لأ�صرد حكاية اإدارة المكتبات في وزارة التربية في دولة الكويت 

مع الفهر�س العربي الم�حد. 
• لت��شيح طبيعة واآلية العمل التي تمت اأ�شتهل بتعريف م�جز عن اإدارة 	

التابعة  المكتبات  جميع  بتهيئة  قامت  حيث  التربية  بوزارة  المكتبات 
لل�زارة وبالأخ�س المكتبات المدر�شية والتي يتجاوز عددها 818 مكتبة 
الخا�صة  الفنية  فالعمليات   . التعليمية  المراحل  مختلف  في  مدر�صية 
بذلك،  متخ�ص�صة  اأق�صام  خالل  من  مركزيا  تتم  والفهر�صة  بالتزويد 
حيث تتم عملية الفهر�صة والت�صنيف في ق�صم الإعداد الفني الذي يعتبر 
الجهة الم�صوؤولة عن فهر�صة وت�صنيف جميع الكتب الخا�صة بمكتبات 
وزارة التربية في الكويت. وقد تم التحول من الفهر�صة التقليدية اإلى 
الآلية في بدايات العام 1999، وكانت ن�اة العمل هي الفهر�س البطاقي 
في  ت�شببت  و�شرعة  �شديد  بحما�س  تمت  العملية  تلك  ولعل  المت�فر. 
جانب  اإلى  البيانات  بع�س  في  ونق�س  الت�شجيالت،  لبع�س  ازدواجية 
بع�س الأخطاء الطباعية . وهنا ظهرت الحاجة اإلى مراجعة تلك البيانات 

ل�شبط ج�دة الفهر�س. 
• 	 ،2009 لقد كانت بداية التعاون مع الفهر�س العربي الم�حد في العام 

فمن خالل خبر يحتل م�صاحة �صغيرة في اإحدى ال�صحف المحلية يفيد 
الم�حد  العربي  الفهر�س  مركز  يقيمه  مجاني  تدريبي  برنامج  ب�ج�د 
لأع�صائه في الكويت لمدة ثالثة اأيام بالتن�صيق مع جامعة الكويت ، وفي 
مقر  اإلى  بالح�صور  ف�صارعنا  �صالتنا،  بوجود  ا�صت�صعرنا  اللحظة  تلك 
الفهر�صة  عالم جديد من  واأبحرنا في  بالترحيب  قوبلنا  التدريب حيث 
اأبرز اأمثلتها ه�OCLC في  التعاونية التي كانت نظريات تدّر�س وكان 
اأ�صاتذتنا في الفهر�صة يمّنون نفو�صهم بنظير له  العالم الغربي، وكان 
على الم�شت�ى العربي، وقد تج�شدت اأمنياتهم اأخيرا بالفهر�س العربي 
م�شت�ى  على  الخلل  وي�شد  الجه�د  ي�حد  الم�حد  العربي  فالفهر�س   .

العالم العربي ويوحد المعرفة الب�صرية في ف�صاء افترا�صي رحب
• ول يخفى على العاملين في مجال الفهر�صة والت�صنيف طبيعة ما يقوم 	

حيث  عالية،  وفكرية  عقلية  مهارات  اإلى  يحتاج  عمل  من  المفهر�س  به 
البيانات  ي�صتخرج  ثم  يديه من م�صادر معلومات  بين  يقوم بتحليل ما 

البيانات  تلك  يربط  وبالتالي  الالزمة، 
معايير  خالل  من  عنها  ويعبر  ولي�ش�غها 
الدقة  من  عاليا  قدرا  تتطلب  وقواعد خا�صة 
والتركيز والمهارة، ولعل ذلك ما يت�صبب في 
قلة وجود المفهر�صين، وت�صرب الكثير منهم 

اإلى اأعمال اأخرى في المكتبة.
• اآنذاك 	 الق�صم  في  العاملين  عدد  يكن  لم   

الن�شمام  ومنذ  اأ�شخا�س،   4 يتجاوز 
للفهر�س العربي الم�حد �شهد الفهر�س الآلي 
المركزي لوزارة التربية طفرة في م�صتوى 
الت�صجيالت الببليوجرافية، حيث تم التاأكيد 
دقيق  ب�صكل  الترقيم  ا�صتخدام عالمات  على 
وكذلك ال�شبط الإمالئي، وتبع ذلك ا�شتكمال 
الخا�شة  والحق�ل  البيانات  من  الن�اق�س 
البحث  اإلى  الحاجة  بالت�صجيالت وذلك دون 
المكتبات  في  الكتب  من  مطبوعة  ن�صخ  عن 
المفهر�س  يدي  بين  لتك�ن  لل�زارة  التابعة 
العربي  فالفهر�س  حاليا،  اأما  بذلك.  للقيام 
المفهر�صون  له  يلجاأ  هوم�صت�صار  الموحد 
بالق�شم للتاأكد من اأرقام الت�شنيف وروؤو�س 
في  المفهر�س  يقع  ما  فغالبا  الم��ش�عات، 
يتم  ما  وغالبا  رقم،  من  اأكثر  بين  ما  حيرة 
متكررا  نراه  الذي  الت�شنيف  رقم  ترجيح 
بيانات  قاعدة  على  الواردة  الت�صجيالت  في 
الفهر�س. لقد اأ�شبح الفهر�س العربي الم�حد 
جزءا مهما من اأعمال الق�صم، حيث اإنه يرمز 
للتعاون وال�صعي الدوؤوب للتطوير في مجال 
العمل ومنفذ من خالله تتاح الفر�صة للعلوم 
والمعارف لتتدفق للباحثين عنها في مكتبات 

وزارة التربية في دولة الكويت.

أ. سهام األستاذ
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الجديد في تنظيم المعلومات :

التغييرات ما بين معيار وصف المصادر وإتاحتها
)وام( )RDA( وقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية

.)AACR2( )2ق(

أ. محمود سيد محمود يوسف
مقدمة :

ناق�شنا في الحلقة الأولى من م��ش�ع »الجديد في تنظيم المعل�مات: التغييرات ما بين معيار و�شف الم�شادر واإتاحتها )وام( 
)RDA( وقواعد الفهر�صة الأنجلو اأمريكية )AACR2( فيما يتعلق ببنائهما ومالمح تك�ينهما والختالفات ما بين التقنينين. 
و�ش�ف اأطرح واأناق�س في هذه الحلقة )الثانية( التغييرات التي تمت على ت�شميات الم�شطلحات وم�شادر المعل�مات والكتابة 
التقنينين  بين  ما  )الأ�شخا�س(  لـ  الرئي�شية  والمداخل  مارك21  تيجان  الطباعية وكذلك  الأخطاء  العالية ومعالجة  بالأحرف 
تلك  ا�صتخدام  في  البدء  من  ويتمكنوا  التغييرات  تلك  العرب  المفهر�صون  يدرك  حتى  الإمكان،  قدر  بالأمثلة  ذلك  مو�صحًا 
القواعد الجديدة وتجريبها والعمل على تطبيقها. واأي�صًا ما ينبغي على المكتبات العربية والموؤ�ص�صات الببليوجرافية العربية 
فعله لت�شع قدمها مع المكتبات الغربية وحتى تتمكن من م�اكبة التط�رات في مجال فهر�شة اأوعية المعل�مات وبالأخ�س 
اأوعية المعلومات الإلكترونية - لكي كما يقول اأ�صتاذنا الجليل د. �صعبان خليفة "ل يت�شع الخرق على الراتق "- فيما يتعلق 

بالفهر�صة الببليوجرافية وال�صتنادية لالأوعية العربية.

ل الحلقة الثانية
قا

م

 : ًت :أوا  ات 
  

 AACR2 RDA م
  Authorized Access ول ة Heading رأس 1

Point 
2 .ا ، ، Author, 

composer, etc 
 Creator 

3 ر  Main entry   +  ان
 ة لو 

Preferred title + 
authorized access point 
for creator if 
appropriate 

4 / ان Uniform title  تو)  ان
( ىأ   

  
  انأو 

Preferred title (and 
other information to 
differentiate)  
Collective uniform title 

5 أ إ See Reference  لو  Variant access point   
6 أ أ إ See Also 

Reference 
 ول ة ن 

 
authorized access point 
for related entity  

 
 Physical ا ادي 7

Description 
ا و Carrier description 

8 ر ر Chief Source  ر Preferred Source 
[ت ع اة ا دة  9

 م]
General Material 
Designation 
[GMD] 

ع ا  
ع ا  

 ع اى

Media Type  
Carrier Type  
Content Type 

  اءد د ا  د د اات 10
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 ً : تدر ا  ات 
  

AACR2 RDA 
  ، ...) : 0.2، 0.1ار ا ت (

اا  تا (در) ر   ر
  ر أون ا أن  ،فر اا ه 
ن ءًا  ر أآ، و ن ءًا  ر 
أآ ،د ا ا ف   : ار اآ، أو 
ذ اء  ار اآ، آ  أً أن  رًا 

اد ا  ، أو ا ً آ ، ا
زع، أو ً  و    ه ا، أو 

:  تء اا و .إ ،أو ا ،ا ا  
 ،ف، رأس اان، اا   ان، أوا 

ام، اان اري، أم أي ء ، أو ر ، ها 
  ا  لا  اداع اأ  ع أن آ إ

  ا   ر ر ت.

  ت ر اا(RDA 2.2.2)   
   ر ات AACR2م 

 :() در ت ث 
 ت خ، أوت، أو أوراق، أو أ  

و   اان (  ام  اان، أ
  اوت)

  آر ااMoving images   
  وءةا ام ا  ،رم اا  
  ىدر اارد/اا آAll other resources  
 (ا) ا داأو ا اا م اا  
 ا أ   ررد/اا  ن أي  ت

  رل ا ررج ا  أو ،اا
RDA 2.2.4  

  ر إ : ررد/ارج ا  ةت اا
 ل  ة، أو  اق اى  :ت 

 ة، أو أاس  ل ات اة
LCPS 2.2.4  اسس أا  م 

ن ا  تر ا 
AACR2 RDA 

     ر أي  ذةت اا 
  انا  

      
245 01 a$  / جز  زخ c$ [ر أ أ] 

  ن اا  در اا  ا 
  اRDA.  

  ذا ن ا   ررج ا  
  . 

245 01 a$  / جز  زخ c$ .ر أ أ 
 
 

 ً  :  ف ا : ا اا  
 ل :  ار :

by the RECENTLY retired George Prager,    MA, THE STORY OF MY LIFE  
MLS, Member of the American Library Association // Fourth Edition.  

 AACR2 :  
The story of my life / by George Prager. 4th ed.   

  
 RDA (وب  ت اما )  

THE STORY OF MY LIFE / by the RECENTLY retired George Prager, MA, 
MLS, Member of the American Library Association.  Fourth Edition. 

 ًرا  : ء اا   
   ءاInaccuracies  
 را  تو ء آا ا 
 را  ة و/ أو أ ،  ي أو ا نإذا آ ا ا  إ

  اس.
 ءا  
 را  انا    : ل 
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ل
قا

م

دة ا  
AACR2 :  

  و : 0.1اء : اة 
 : أ اء أو ا ا آ   اء  ا اي  ا  اء. 1و  0.1

]  ا دا   اف أو i.e] أو [sic : ا ها ا اخ إ ـ [آا : 
. دا وف اا  

  ل :
245 01 a$ [اآ] دة ا  

  أو
245 01 a$ [ا : ] دة ا  

RDA :  
245 01 a$...دة ا  
246 ## i$  : ان ااa$ دة ا  

 ...،زا ،ن ا  ءأ  
AACR2 :  

260 ## a$  : [ةها ] ادb$ ...  
RDA :  
264 1# a$  : ادb$ ...  
500  ##a$ ةها   با   

AACR2 :  
260 ## $a Bs. As. [i.e. Buenos Aires] : $b Ed. del   

         Mediodia, $c [1999]  
 RDA :  

Mediodia, $c [1999]Ed. del 264 1# $a Bs. As. : $b   
500 ## $a Map published in Buenos Aires, rgentina. 

  
.ه آ ا ا ا   أ   

AACR2 :  
260 ## $a Rio [de Janeiro]  

 RDA :  
264 1# $a Rio : $b ...  

AACR2 :  
260 ## $a London [Ont.] : $b Environmetrics Press,    $c 1999  

 RDA :  
264 1# $a London : $b Environmetrics Press,   
$c 1999  
500 ## $a Published in London, Ontario.  

 
   ءاتاRDA : ةدر ا  

  اردا  إ  ة و/أو ان وأا ررد/اا  
 ا  ظا ة : هدر ارد/اء اا  ضاRDA  ت اSerials  

 ا  ق [.ت إدور ]ISBD  : رد وISSN  
  ل : 

  Readإ ق ر أ    اف :
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AACR2 :  
245 00 a$  = إ ق ر أb$ Read   

RDA :  
246 #3 a$ أإ  
246 #3 a$ Read  

  ل :   اف
inar series.mmAfrican se  

AACR2 :  
00 $a African seminar series.  245  

RDA :  
inar series. mm246 1# $a African :  issue for 1986 has title $i se  

 : ا ر  ءأ  
 : ا ا  را   آ  م اأر Bd. 24  

AACR2  ة1.0: اF, 1.6G1 : 
  ل :
490 00 a$ ؛ دت اراا v$  .24  : ]25[  

RDA  ا2.20.11.4 ,2.12.9.3 ,1.7.9: ا : 
  ل :
490 00 a$ ؛ دت اراا v$  .24.  
500 00 a$  . : أ ا 25ر. 

  
 ً  : راتا  

  
 م
  ارات أRDA م ر  م ارات ة 1

 رات اا  
i.e.  ،S.n. ،S.l.... ،   

  
  ارات  ن او : أ

 م
2 AACR2   ةا(1.1F5)   

   ء أآأ ن ا  إذا
أص أو ث هت دون  ا، أو 
 در ا ،ف آ اء ا 
ا اول    اص أو 
ات،  ن ها اف  اف(...) 

  ] et al وأ [وخ/ 
 AACR2  

 / ...c$ [.واخ] ...يها  
  

AACR2  
245 00 a$ =تت ات دراأb$ 

undamentals of information studies  /
c$   [.خو]...انا اهإ   

RDA (2.4.2)  
  م ارات  ن ا إ إذا آ  ار

  ل:  ار:
 وي، اها  / ع و اا  : ا

ء ي، د ن، ى  ا ، اا، هى 
.ا  ل ،ويا 

 RDA  
 / ...c$  ،ا  ى ،ن د ،ي ء ،يها 

  ل ،ويى اه ،اا .ا 
رأو ا [ون و] يها  /... :  

RDA (RDA 2.4.1.5)  
  ”ة ا “ن ا  ا آ ؛ ا 

  RDA (RDA 2.4.1.4 – 2.4.1.5)ر 
  ا و أول ا ا  

RDA  
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ل
قا

م

245 01 a$  = تت ات دراأb$ 
FUNDAMENTALSM OF INFORMATION STUDIES  /c$ 

   .ان، دا اهإ   .ل دا   نا
 ا د  ة .ي، دا آ  د. ه ،ا 

ا، أ.د. ا  ا ، د. أ  ج أ، د. 
رك، د. ة    ا اي، د. ر  ا ا

. أ د 
  RDA  ريا  
245 01 a$  = تت ات دراأb$ 

FUNDAMENTALSM OF INFORMATION STUDIES  /c$ 
 ان د.   إاه اان [و ون].

  
  ارات  ا : ب

 م
3 AACR2 (1.2 B1)   

ا ن ا آ   اء. ام 
 ا   ه رات آاB... ،  

AACR2  
250 ## a$  .3ط .ا  ر 

RDA  ةا(2.5.1.4, B.1, 1.8.1)  
  م ارات  إ إذا آ   ار

RDA  250 ## a$ .ا  ر ا ا 

  
  ارات وت ا : ج

 م
 AACR2 )1.4C6 ،1.4D7(  

 إذا   هك ن  [S.l]ام [د. م.] أو 
  إذا آن  [s.n]ام [د. ن.] أو 

ا وف ا   
  ام ر  إذا آن 

ا ر وف  
  
 وف  ن ا  

: أ  
260  ##a$  : .د. م]b$  ،ا ار اا

c$ ]2010[  
  
 : وف  ا أ  

260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ 2009  
  
 : وف ا  ر  

260 ## a$  : ضاb$  ،اءها c$  ©
2005.  

  
 ا ر وف   

: أ  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ]2005?[ 

 ر  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ] 2005[ 

 ر  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ]197-[  ا

RDA (2.8)  
و [ا  ف] [ر ا    [ن ا  ف]

 ف]
[Place of publication not identified]  

[publisher not identified]  
  

: أ  
260  ##a$  : [ة؟ها]b$  ارا] ،[ا اc$ ]2010[  
260 ## a$ ]ف  ن ا [: b$  ]ف  ا ،[c$ 

2009.  
260 ## a$  : ضاb$  ،اءها c$ ]2005 © [2005.  
260 ## a$  : [دا]b$  ، اc$ $ ]  ا ر

 . ،[2010ف
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آ  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ]197-?[ 

 ا  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ]18--[ 

آ نا  
260 ## a$ ] .د.م: b$ .د.ن ، [c$ ]18--?[ 

 نا 
  
  ارات وا ادي :  د

 م
 AACR2  

 ا   ول ارات ام ا
 ادي

RDA  
  ” / ““cm”    ار أي  ه ات

وت  21ارا، و دة    إذا ام رك 
 )300(أي   ا ISBN  وب 

 AACR2 RDA RDA AACR2 

 . /  pages pت ص

 ات /  Volume (s) v. 

 ن color Col. 

ت إإ Illustration (s) Ill. 

 . Portrait (s) Portت ت

  Sound Sd. 

  silent Si. 

 ا   revolutions  per minute rpm 

 Black & white b&w أ أد و س & ب

  cm cm 
 
 

 أ  
AACR2  

300 ## $a 25 p. : $b ill. (some col.) ; $c 
28 cm. 

أ  
RDA  

300 ## $a 25 pages : $b illustrations (some colored) ; $c 
28 cm.                      
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ل
قا

م

 ًد : ت ا  
  

 م
1  AACR2 (1.1 B1)  

إذا ا اان  ت ا ... أو [   ] 
 أو (   )  اا ا ت 

 

 RDA (1.7.3)   
 ا ت ا آ   ار، ...

2    أAACR2  
245 01 a$  لا  آ  وا  

21 245 a$ يا ب اا 

   أRDA  
 245 01 a$ وا  ... لا  آ 

 21 245 a$ ... م يا ب اا  
 

  
 : ً رك  اتت أو ا21ا  :MARC 21  :  

  ) ا :000أو : اج (
 AACR2     

 18ا ا ا  
a  ف2  

    :000     ##4500 a00735cam  2200229ل 
 RDA  

●  ا ا e$  =rda 
● ) :  آ ل ا ا اd$ ,c$ ,e$ ,b$ ,a$(  

 18ا ا ا   
i  rda  

     :000     ##4500 i00735cam  2200229ل
 : ً) ج028ا: ا ر (  
 AACR2     

 028   ارم   ل 
 RDA  

  028  ارم   ل 
  ) ر/ و ون اث (م) :ً033 : اج (

 AACR2     
$a غ/اا را 
Sb اا ا  ر  
$c اا  اا ا  
  اد دة $3
$6  ا  

 RDA   
 م  اص (م)

$a غ/اا را  
Sb اا ا  ر  
$c اا  اا ا  
  اد دة $3
$6  ا  
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$8 ا ور ا ر  
  ا (: ر 040راً : اج (

 AACR2     
$a (سا  ا ا) ا ا وآ 
Sb  ا ara  
$c  ا آاSA-RiAUC  
$d ا آا  
$e (دة ) ا ا  

    :040  ##$a DLC-R $c DLC-R $d Cty $d Pu $d DLC-R $d DLCل
 RDA     

$a (سا  ا ا) ا ا وآ 
Sb  ا ara  
$c  ا آاSA-RiAUC  
$d ا آا  
$e ) ا اrda(  

            :040      ##$a DLC $b eng $c DLC $e rdaل
  

 ً  : ا اا  اتا  
 ًأو  ) ج100ا =  أ ا ا : (Main Entry – Personal Name  

ا ا : ه ا ال  ر أو أ  إاع ا أو اى 
 ،ت، ااا  ،اا ر ،ا  ،ا    ي أو اا

. و ار ا اي ف  دة اء أآن ا ا  أو ا ار، ... إ
.وف ار، أو اا  

  : 21أه ال ا  رك 
a$ (غ م) ا ا  
b$ (غ م)  ا ا  
c$ (م)  ى ات اب واا  
d$  ارة (غ م)اد واا ر   ا  
e$ (م)  ا ا  
q$ (غ م)  ا ا  
t$ (غ م) ان ا  

  :  Relator Terms and Codesت ورز اور  
 ورت ا  
  ت ريام اا ” L “ ر RDA   ت اا  

 ار، واص، وات، وات.
 ورز ار  

    ذ  ،م رز   رك ز اور  
(http://www.loc.gov/marc/relators/)  

   ورا أو ر  ر دة و أو ا ز اإ  
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ل
قا

م

  
: أ  

AACR2 :  
 ل :      

100 0 #a$ ،ي$c  ،اd$ 1869-1948  
100 0 #a$  ، أ  c$ .ا  
100 0 #a$ .أدو    
100 0 #a$  ، d$ 1973-1889  
100 1 #a$  ،هc$ رآا.  
100 1 #a$  ،د س ،داd$ 1964-1889  

100 1# $a Abbott, Nelson T.  
245 10 $a Building your civil trial skills / $c  authors, Nelson T. Abbott.  

100 1# $a Abbott, Nelson T., $e author. 
 245 10 $a Building your civil trial skills / $c  

  authors  Nelson T. Abbott, Tim Dalton Dunn, John A. Snow, Todd D. 
Weiler.   

   700 1# $a Dunn, Tim Dalton, $e author.  
 700 1# $a Snow, John A., $d 1948- $e author.  
 700 1# $a Weiler, Todd D., $e author.  

ذ   دوارز اام را   
 100 1# $a Abbott, Nelson T., $4 aut  

RDA   :  
  ف دةا$e .  

  ل : 
100 1 #a$  ،ي$c ،اd$  1948-1869 ،e$ .  
100 1 #a$ ،اا   ،واe$  .  
100 1 #a$  ،د س ،داd$ 1889-1964 ،e$ .  
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100 0 #a$  ، d$ 1889-1973 ،e$ .  
100 3 #a$  ،د لe$ .  

  
  ل : 

auther$e  100 1# $a Abbott, Nelson T.  
245 10 $a Building your civil trial skills / $c authors, Nelson T. Abbott. 

 ) ج700ا ا ا (– :  أ  
  : AACR2ل 
245  20 $a $: وا ا b اء   ة ت$/ وا ا c ...ن د 

  [وخ.] ؛  ر آ ،اج ا إ ؛    ؛ إاف  ر.
700 01 $a ن، دe$   رك .  
700 01 a$  ر ،آe$  م.  
700 01 a$  اج ا ،إ e$ م.  
700 01 a$   ، e$ .  
700 01 a$   ،ر e$ ف.  

:  ل  
Nelson T. Abbott,…  authors,245 10 $a Building your civil trial skills / $c  

100 1# $a Abbott, Nelson T.  
  : RDAل 
100 21 $a ن، دe$   .  
245  20 $a $: وا ا bة ت $/ وا اء ا   c ...ن د 

  [و ون] ؛  ر آ ،اج ا إ ؛    ؛ إاف  ر.
700 01 a$  ر ،آe$  م.  
700 01 a$  اج ا ،إ e$ م.  
700 01 a$   ، e$ .  
700 01 a$   ،ر e$ ف.  

:  ل  
e auther100 1# $a Abbott, Nelson T. $ 

Nelson T. Abbott, Tim Dalton  authors,245 10 $a Building your civil trial skills / $c 
Dunn, John A. Snow, Todd D. Weiler.  

  auther700 1# $a Dunn, Tim Dalton. $e   
auther$e  -w, John A., $d 1948700 1# $a Sno  

auther700 1# $a Weiler, Todd D. $e   
  

: اا  
1  = در وإا و ا اما إResource Description and Access (RDA)  = أ ا ا ا رآAnglo 

American Cataloging Rules (AACR2) . ودر اا ار ر / . اداب ا  م.)2010هـ/1432( 85ع   .524ص.ص567.  
2 RDA  يا  ا / ا ا  در وإا   –  : http://informationtechnology

sezar.blogspot.com/2011/01/rda.html  
3  ا ا ا : أ ا ا ا2002  2005  تا   اا ا آا ا  افإ  تأ /

 ،نر   ؛ .إ ...ا . زا ا   ،   ،ديا     ؛ ل و. و–  .1ط.  ارة : اها
 ،ا م. .2006ا 2 .  

4  = درا وإ و ا   /  اا Resource Description and Access (RDA) ور : إ   
. آ لآ  / تت وا ا  ي اا ا   : ةه6ا  ،م. 2006أآ  

5   RDA  = واhttp://access.rdatoolkit.org/  
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أ.  حسن علّية

عن  عبارة  ه�  للباحثين  المفت�ح  المعرف 
 16 من  يتكون   URI للم�شادر  م�حد  معرف 
مثال:   ORCID موقع  لعنوان  بالإ�صافة   رقم 
-0002 -http ://orcid.org/0000

من  ر�صمًيا  جزًءا  يمثل  وهو   0385-4510

عن  ال�صادر   ISNI لالأ�شماء  الدولي  المعرف 
رقم  تحت  الآيزو  الدولية  التقيي�س  من�شمة 
 ISNI والمنظمتين متعاونين حيث iso 27729

ي�شمل فقط م�ؤلفي الكتب و مقالت الدوريات و 
البرامج التلفزيونة و قد تم حجز مجال داخل 
المعرف الدولي لالأ�شماء لفائدة الأوركيد وه� 
وحتى   0007-5000-0001-0000 كالتالي  

. 0001-5000-0003-0000

الأفراد  حياة  على  مبا�صر  تاأثير  من  له  لما  نظًرا  الحالي  ع�صرنا  في  الب�صرية  الن�صطات  اأهم  اأحد  العلمي  البحث  يعتبر 
والمجتمعات، لذا فعملية انتداب واختيار الباحثين المنا�شبين للعمل على م��ش�عات محددة وخالل وقت ق�شير اأمر في غاية 
الأهمية والح�صا�صية و اختيار الباحث المنا�صب للعمل المنا�صب يعتمد على نوعية وكمية المعلومات التي تتاح لمتخذ القرار. 
يكتب  الباحث  كون  اأهمها:  من  ولعل  المنا�صبة  المعلومات  على  القرار  متخذ  دون ح�صول  تحول  العقبات  من  العديد  ولكن 
اأبحاثه بلغات مختلفة وفي مراحل مختلفة من عمره مما يجعل كتابة ال�شم متغيرة وغير ثابتة، بالإ�شافة لت�شابه الأ�شماء 
لأ�شخا�س مختلفين وتطابقها في الكثير من الحالت مما ي�شتت الأعمال )تقارير المختبرات، اأوراق عمل الم�ؤتمرات،براءات 
التدريبية الجامعية( تحت م�صميات مختلفة و في م�صادر  الدوريات، تقديم الأعمال  الر�صائل الجامعية، مقالت  الختراع، 
العلمي مبادرة  البحث  ال�صاهرون على قطاع  اأطلق  المهتمة  للموؤ�ص�صات  واإتاحتها  المعلومات  يتم جمع كل  مختلفة. وحتى 
اإن�شاء المعرف المفت�ح للباحثين.  ولكن م�شكل ت�شابه الأ�شماء واختالف كتابتها وما يترتب عنه من ت�شتيت لعملية ر�شد 
وا�شترجاع المنت�ج الفكري مطروح على المكتبات منذ فترة ط�يلة وتم حله عن طريق ال�شبط ال�شتنادي فهل هنالك تعار�س 

بين المعرف المفت�ح و ال�شبط ال�شتنادي اأم اأنه يمكن لكليهما ال�شتفادة من الآخر ؟
الأوركيد في الأ�شا�س م�ؤ�ش�شة تعنى بتقديم معرف فريد لكل باحث تاأ�ش�شت �شنة 2010 وبداأت بتقديم خدماتها ر�صمًيا في 16 
اأكتوبر 2012  وهي تقدم خدماتها مجانا لالأفراد من باحثين وموؤلفين وبمقابل مادي للموؤ�ص�صات. كان عدد الم�صتركين في 
نهاية 2013 يزيد على 111 موؤ�ص�صة و 460٫000 �شخ�س وبلغ عدد الم�شتركين الأ�شخا�س حتى ي�م 19 �صبتمبر 2014 ما يناهز 
1٫000٫000 وهذا دليل على الإقبال ال�شديد على الح�ش�ل على هذا المعرف ويب�شر باأن قاعدة بيانات الأوركيد �شتك�ن �شاملة 

لأغلب الباحثين في العالم خالل ب�شع �شنين. 

 ORCID ف المفتوح للباحثين
ِّ
المعر

والضبط االستنادي

اإذًا فالأوركيد ه� معرف يربط بين الباحثين واأعمالهم وم�ؤ�ش�شاتهم وبذلك 
في  الت�صجيل  في  الم�صلحة  كل  لهم  التاأليف  اأو  بالبحث  الم�صتغلين  كل 
الأوركيد نظرا للفوائد المتعددة التي يجنونها حيث �صيتمكنون من ما يلي:

الحالة  - اأو  الإقامة  بالد  تغيرت  مهما  ثابت  معرف  على  الح�ش�ل 
الجتماعية.

تجميع كل المعلومات المهنية في مكان واحد. -
لكل  - التحديثات  وو�صول  ال�صيرية  البيانات  تحيين  �صهولة  �صمان 

قواعد البيانات الم�صترك فيها.
كما ان العديد من الموؤ�ص�صات التي تربطها عالقة مبا�صرة بالباحثين  -

الجامعات،  المهنية،  الجمعيات  الأبحاث،  ممولي  )النا�صرين، 
المفيد  من  المكتبات(  الرقمية،  الم�صتودعات  البحثية،  الموؤ�ص�صات 

جًدا لها ال�صتراك في قاعدة الأوركيد حيث �صتتمكن من :
الح�صول اآليا على تحديث ال�صير الذاتية للباحثين المن�صوين بها -

ل
قا

م
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لديهم  - الذين  للباحثين  ب�صرعة  الو�صول 
الموا�صفات المطلوبة.

اإثراء قواعد البيانات ببيانات معتمدة -
منظومة  - على  نجاعة  اأكثر  اإ�صفاء 

التوظيف.
ما ه��و الفرق بين العمل ال�ص��تنادي ف��ي المكتبة وعمل 

منظمة الأوركيد؟.

المفهر�س في المكتبة يعمل على وثائق من�ش�رة 
وعموما  وم�صبوطة،  مقننة  قواعد  خالل  من 
الموؤلف  بين  مبا�صرة  عالقة  هنالك  تكون  ل 
والت�شجيلة ال�شتنادية التي تخ�شه في فهر�س 
هو  نف�صه  الباحث  الأوركيد  في  بينما  المكتبة 
التي  الموؤ�ص�صة  اأو  باإن�صاء ت�صجيلته  من يقوم 
يعمل بها بذلك فالبيانات اأكثر اعتمادية واأكثر 

ثراء ولكنها �صتكون اأقل �صبًطا وتقنيًنا.
في  الداخلي  العمل  يخ�س  ال�شتنادي  العمل 
المكتبة بينما ق�ة الأوركيد تكمن في اأن اأغلب 
والجهات  العلمية  والموؤتمرات  النا�صرين 
الم�ؤلف  اأو  الباحث  على  تفر�س  الم�ظفة 
من  يتمكن  حتى  اأوركيد  معرف  له  يك�ن  اأن 
ت�صجيل ورقة في موؤتمر اأو من ن�صر مقال اأو 
كتاب اأو التوظيف في موؤ�ص�صة بحثية. ولذلك 
غير  الركن  وهذا  الإجبارية  من  ن�ًعا  فهنالك 

متوفر في العمل ال�صتنادي المكتبي.
ما ه��ي اأوجه الت�ص��ابه واأوجه الختالف بين ت�ص��جيلة 

الأوركيد والت�صجيلة ال�صتنادية لالأ�صماء؟

اأحد  تخ�س  التي  للمعل�مات  المتفح�س  اإن 
الباحثين و ال�اردة تحت المعرف الأوركيد هي 
�شيرة ذاتية مقننة ومهيكلة ب�شكل دقيق ي�شمح 
ا�صتيرادها  يمكن  كما  ي�صير  ب�صكل  بتحديثها 
الت�صجيلة  بينما  اأخرى.  بيانات  قواعد  على 
من  مجم�عة  هي  ال�شخ�س  ل�شم  ال�شتنادية 
الرفع من  اإلى  بالأ�شا�س  التي تهدف  البيانات 
لموؤلف  المعلومات  لأوعية  الو�صول  ن�صبة 
اإذا  ال�صم  كتابة  اختلفت  مهما  ما  باحث  اأو 
منظ�مة  على  بالأ�شا�س  تعتمد  فالت�شجيلة 
الإحالت من ال�شيغ غير الم�شتخدمة لل�شيغة 
مقارنة  جدول  يلي  ما  في  ونجد  الم�صتخدمة. 

حقول الأوركيد وحقول ت�صجيلة ا�صتنادية :

حقول ال�صتنادحقل الأوركيد
ل يوجد مقابلالمعرف

المدخل المعتمدال�صم
الأخرى  الكتابات 

لال�صم
البديلة،  الكتابة  اأي�صا و  اإحالة نظر  و  اإحالة نظر 

ال�صيغة الكاملة لال�صم
الأماكن المرتبطةالدولة

مجال الن�شاطالكلمات المفتاحية
الموقع الإلكترونيموقع الوب

بيانات تاريخية / �صيريةالبيانات ال�صيرية
بيانات �صيريةالدرا�صة

المهنة ، العنوانالعمل
ل يوجد مقابلالتمويل
العناوين المرتبطة على الم�شت�ى الببلي�غرافيالأعمال

الجن�سغير م�ج�د
اللغة المرتبطةالعمال

الأوركيد  ت�صجيلة  تركيبة  بين  التقارب  مدى  لنا  يظهر  الأولى  للوهلة 
والت�صجيلة ال�صتنادية لالأ�صماء ح�صب معيار مارك21. ولكن هنالك فروق 
بالأ�شكال  الفائقة  عنايته  ال�شتنادي  العمل  ق�ة  نقاط  من  فمثال:  كبيرة 
المختلفة لال�شم، فه� يفرد اأربعة حق�ل مختلفة لكتابة ال�شم فه� يفرق 
�شابقة،  اأعمال  في  الم�شتخدمة  ال�شيغ  الم�شتخدمة،  غير  ال�شيغة  بين 
الكتابة البديلة لال�شم )الكتابة بلغة مختلفة( ، مدخل ربط �شخ�س )وه� 
ونالحظ  لال�صم  الكامل  ال�صكل  اأخرى(،  بيانات  قاعدة  في  ال�صم  كتابة 
باأن كل هذه التخ�شي�شات غير م�ج�دة في ت�شجيلة الأوركيد ونجد فقط 
حقال واحدا بم�صمى الكتابات الأخرى لال�صم، ومن ناحية اأخرى ت�صجيلة 
الأوركيد تتف�ق مثال بالن�شبة لل�ظائف الم�شغ�لة من قبل الباحث فمثال 
الباحث مع حقول فرعية دقيقة  الذي �صغلها  للوظائف  نجد و�صفا دقيقا 
نجد  كما  ال�صتنادية،  الت�صجيلة  في  واحد  حقل  يقابلها  والتي  ومعبرة 
و  الدرا�صة  مراحل  على  مف�صال  و�صفا  الأروكيد  ت�صجيلة  م�صتوى  على 
ال�صهادات المتح�صل عليها و التي ل نجد ما يقابلها في البيانات ال�صيرية.
اأكثر ثراء ودقة، لأنه يتم  اإذن من خالل المقارنة فت�صجيلة الأوركيد هي 
وبذلك  الترقية  و  بالتحديث  ويتعهدها  نف�صه  الباحث  قبل  من  اإن�صاوؤها 
الأوركيد  اأن ت�صجيلة  اإل  للعمل ال�صتنادي  اأن تكون م�صدرا ثرًيا  فيمكن 
تفتقد للتقنين وال�شبط فكل باحث يكتب كما يرى وهذا قد يخلق م�شكالت 
م�شبًقا  نعرف  نكن  لم  اإذا  خا�شة  المعل�مات  وا�شترجاع  البحث  عند 
منظمة  تق�م  اأن  ي�شتح�شن  ولذا  بالباحث  الخا�س  المفت�ح  المعرف 
الإحالت  نظام  وا�صتيراد  ال�صتنادي  العمل  من  بال�صتفادة  الأوركيد 
المتطور واإ�صافته لت�صجيالتها مما �صيمكنها من رفع ن�صبة ال�صترجاع. 
الأوركيد  منظمة  عمل  مع  متكامل  المكتبة  في  ال�صتنادي  فالعمل  وبهذا 

ولي�س هنالك اأي تعار�س بينهما.
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الفهرسة التحليلية =
Analytical Cataloging

أ. محمود سيد محمود يوسف

تعريف :
الفهر�ص��ة التحليلية هي : معالجة لإعداد ت�ص��جيلة ببليوجرافية ت�ص��ف جزءًا اأو اأجزاًء من وعاء يمكن اأن تكون قد اأُعدَّت له 

بطاقة �صاملة. )قاف2(
والفهر�ص��ة التحليلية عبارة عن فهر�ص��ة كل عمل من هذه الأعمال في ت�ص��جيلة بذاتها فيما يعرف بالت�ص��جيلة التحليلية اأو 
المدخل التحليلي. ويمكن اأن تن�صحب الفهر�صة التحليلية على نوع اآخر من الكتب التي تكون لها اأهمية خا�صة لموؤلف واحد 
ويكون كل ف�صل من ف�صول كتابه ي�صكل اأهمية خا�صة، وفي هذه الحالة يمكن عمل مدخل تحليلي اأو بطاقة تحليلية لكل ف�صل 

من هذه الف�صول.
وي�ص��تعمل م�صطلح الفهر�ص��ة التحليلية لالإ�صارة اإلى فهر�ص��ة اأجزاء من المطبوعات اأو الوثائق مثل )مقالت في دورية، اأو 

اإ�صهامات في موؤتمر، اأو ف�صول من كتاب، اأو اأجزاء من مجلدات... اإلخ(
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 ن ا ا ه  ء أو 
  اءة أ و . ء ي هوا  ع

إاد ا  ، أو اان، أو 
اع. و اا ا  اآف ت 
 آ أو ا  دة   ت أو
 ا اا  ب وآ   تا

و  ت ا و  ات 
 ت اا اآت وا ا ا 
 اء أآ اا ل اأ آ   

  آً آ أو أاء  آ أو ت  دورت.

: ً س ل اا   

 آا   ا  ع كه
  ا ا  دة  وه  لأ

 ا    آ و اا ا دا
   و    أ  ا
 ت ا) :  ،    دة
 وآ ا   أو وا  اء
  د أو وا  اء تت ا

ا(  

: ا اف اأه  

     أو ا  ادإ
  يء اا دا  ي أو 
  ض أن أو   و 

 . ل إا    تأ   

  دا وا اا ل اأ 
وا وه    أو دة,  ن

  ”سا دا ا“collocation  

  تت ا أدق ل إا 
  ا   ات.

  ل إق ا ىإ ه ا ا
 اوا ا ال ا  تا

 .ا  

ا ا  ن ا:   

  ج773ا : ء اا  :  

ي ها ا  ت  ء 
 و .ا  ا ة ا ا

 ا   ا   ا 
اد ا ي  اء ان أو اة 

 ن ه ا ،ا ا  تا
  با ء اا   ة
 ا اا  ا  ،ا 
 اء و/أو ات ا ا ف اء 

.ا 

و  او ا  اورت أو 
 ا ت ا ن ،اتدات اg$ 

 ن داء ا ا ا إ  وا
. ن اء اا 

و إار ة  ها ا  ض و/أو 
. رة   

) : In ج  ء ض آ  ا (
.ا  

  اات :

  ا اول :  اة :

  ض اة  0          

   ض اة   1          

 ا ا  :  اض :

          # :   

     اض 8          

  : 773أه ال ا ج 

a$ ا رأس ا  

t$ ن اان وا  

g$ (تور) وا دا ا  

d$ ت ا  

w$ ا ر  

  ج774ا  ة اا  :): (م  

ي ها ا  ت  ة 
 ) أآ ا ة  
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ه). و ن ه اة ا ءًا  وء 
ا ، أو  وء د ااء، أو 

.  

  اات :

  ا اول :  اة :

  ض اة  0          

   ض اة   1          

 ا ا :  اض :

  ون ت #          

   ت 0          

) ا 0  ا آة اأن ا (
ا ة  ا اا  ت

) م اى و0أ ض آ  ار (
:   

 Include  

  دون إء  ض 8          

  : 774أه ال ا ج 

c$ (ا)  ة ت  

t$ ن اان وا  

g$  ت  

d$ ت ا  

w$ ا ر  

  

ا ا ا  ر و ادر 
) وإRDA: (  

: اا  

2.1.3  : ا ا  
2.1.3.1 :  داتإر :  

 إاد و ، ا ر 
ات ا  اار ء أو ااء 

: ري وا  
 ة (أة وا2.1.3.2و(  

  أو
 ء (أ  2.1.3.3أآ(  

  أو
 أ)  ر2.1.3.4( 

  
  ل :

245 21 a$ / ا إ اc$  ن 
  اا... [وأخ.]

264 1#  a$: ادb$  وا ا وزارة ا
،اc$ 1979  

300 ## a$ 2 ء ؛c$ 24 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

650 7# a$ 2 ا$ aucsh  

700 #1 a$  ،ن ،ااe$ .رك  

2.1.3.2 : ء وا :  
 إاد ا ا ء وا  ر 
(ل، ل  دور   ،ة ات، أو 
  يوا (دور     ارةإ

 أ)  ر 2.1.3.4 ر ا ،(
.ري وا ء اا  تا  

 
: أ 
245 21 a$ / ا ا إ ا c$ 

  ن اا... [وأخ.]

264 1#  a$: ادb$  وا ا وزارة ا
 ،اc$1979.  

300 ## a$ 118 ؛ c$ 24 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   
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337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #0  a$؛ ا إ ا v$1.  

650 7#  a$2ا$  aucsh  

773 #0 t$  ا إ اd$ اد : وزارة
 ،ا وا ا 1979ا w$ ) 

ا ر مأا  (  

 ل  : ا ام :
 

 . e$ ،أ  ،آ a$  #1 100  
245 1 #a$  : وات  ق b$ 7  ت

/ إc$.آ أ  

264 1# a$ : ةهاb$  ،رفدار اc$1973.  

300 ##  a$159 ؛  c$18 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #1  a$أ ؛إ v$363.  

650 7# a$ا 2 ا$ aucsh  

: ا  ء  ل  

245 1 #a$ / ن نزوc$  أ 
.آ  

264 1# a$ : ةها b$،رفدار ا c$ 1973.  

300 ## a$  ت77ا93 ؛c$ 18 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

650 7#  a$ا 2 ا$ aucsh  

773 #0  a$ أ  ،آt$   ق 
اهة : دار  $dت إ7  وات : 
 أ ر اw$)  1973ارف، 

  ) ام

  اة :

2.1.3.3 : ء وا  أآ :  
  ء وا  آ ا اد اإ 
  ت ا ن ان ،ل) ر
د د ااء  اح اي، أو 
 دور  د) ا  ر 

 أ) 2.1.3.4 ت ور ا ا ،(
، آ   ااء اري 2.1.2.3ت 
.و 

  
  ل :

  ر :  

 . e$  ،دز ، a$  #1 100  
245 21 a$ $: وا b$/ا ا c دز
. 

264 1# a$ $: (ردنا) نb  رات أ
  .c$ 1997ن اى،

300 ## a$ ؛ c$24 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

500 ## a$  اتا 3 – 4.  

650 7# a$  ا 2ا$ aucsh  

774   c$ #0 اw$ ) ا ف ر
  ) ام

  اة :

2.1.3.4 :  ر :  
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 إاد و  ء أو أاء 
رت آر ) ل،  وا، أو 
  ة ات رت آ وراق 
 ،( مة أ  و  وا  أو ،
 ار اف ا ت در ر أو ا

 أاء  ري و.ء أو 
  

: أ  

:  ر  

(ار ا ه رة   أو ة ات 
   ات، ف  ت، ول 
  رن اآ  ظا  ثت أ
اان وإن ا ات دة أو ان. 

   اتا وه  ،ب   ن
  اد ات اة وإ ات اة) 

 ا دا  ،ا ا در اا و
   نآ  ا س اا  
  اد ام أو ا   ال, 

ر وإا   .ت ف أو   

245 00 $a  MARC 21 format for authority data 
:$b including guidelines for content 
designation / prepared by Network 
Development and MARC Standards Office, 
Library of Congress in cooperation with 
Standards and Support, Library and Archives 
Canada, Bibliographic Standards and 
Systems, British Library.  

250 ## $a ed. 1999. 

264 #1 $a Washington :$b Library of 
Congress, Cataloging Distribution Service, $c 
1999. 

300 ## $a 2 volume (looseleaf) ;$c 28 Cm. 

310 ## $a Updated annually. 

336 ## $a text $b txt $2 rdacontent 

337 ## $a unmediated $b n $2 rdamedia 

338 ## $a volume $b nc $2 rdacarrier  

500 ## $a Second publisher varies: National 
Library of Canada, 19992003.  

504 ## $a Includes bibliographical 
references. 

550 ## $a Prepared in cooperation with 
Standards and Support, National Library of 
Canada, 1999<update no. 2 (Oct. 2001)>; 
Standards and Support, National Library of 
Canada, National Bibliographic Service, 
British Library, update no. 4 (Oct. 2003) 

580 ## $a Prepared in cooperation with 
Standards and Support, National Library of 
Canada, 1999<update no. 2 (Oct. 2001)>; 
Standards and Support, National Library of 
Canada, National Bibliographic Service, 
British Library, update no. 4 (Oct. 2003) 

650 ## $a MARC formats 

650 ## $a Authority files (Information 
retrieval) 

710 2# $a Library of Congress. $b Network 
Development and MARC Standards Office  

710 2# $a Library and Archives Canada. $b 
Standards and Support. 

710 2# $a British Library. $b Bibliographic 
Standards and Systems. 

710 2# $a National Library of Canada. $b 
Standards and Support. 

710 2# $a British Library. $b National 
Bibliographic Service. 

780 14 $t National Bibliographic Service. $b 
1993 ed. $z 0844408026 $w (DLC) 93026502 

:  ل 

000 --  01085cmm  22002171a 4500  

245 20 $ aس اا.ا   

264 1# $a $: ضاb ا  ا 
 ،ا س اا آ ،اc$ 2010 

mS 1431.  

300 ## $ a.و   

336 ## a$  b$ txt 2$ rdacontent  
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337  ##a$   b$ n 2$ rdamedia 

338  ##a$  ا ا  رb$ nc 2$ 
rdacarrier  

500 ## $a  س اا آ ا ا
.ا  

500 ## $ a عا) ا ا  انا
  هـ.) 18  /08 /1433م 

520 #2 $ a آ رأ :  ت م ا
اس ا ا، ا ا س، 
ت  اس، ا  ا اس، 
 ، تإ ،دا اا ،ا
 ،ا ت، ات، ار وت، أاآا

... ت ا ،سا   

538 ## $ a ا ل : اا 
.ا  

650 7# $a $ س اا z$ د ااx 
$ وت إ ارد2 aucsh  

710 #2 $a  ا ا  ا 
  آ اس ا اb (اض). $

856 #4 $u http://www.aruc.org  

  اة :

1.5.3  :: ا ا  

  ء  ا م ا
ر أآ. و اا  أي  أاع 

: اء اا  

أ) ء  ر أآ ر آة واة (ل، 
   آء   ي 
   أ، أو رة واة ار 
   ي  ت ة  ا 

  رة) 

: أ  

آر اا :  

. e$ ،ا ، a$  #1 100  

245 01 a$ 20 $/   c  ا
. 

250 ## a$ .وا ا  

264 1# a$ $: ةهاb  ، c$1986 
m$1406.  

300 ##  a$2 ؛ c$22 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

650 7# a$  م ا2ا$ aucsh  

: ر أآ  ء  ل  

 . e$  ،رن، أ a$  #1 100  
245 21 a$ $/ اا c.ن راج أإ 

300 ##  a$ ت29ا34 ؛c$22 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

773  a$ #0 ا ، t$20   
 .w$ آر اا ر  

  ء (ب   ،ل) اءد ا د
 ، ت  ي   ءرت آ

(آ ،    

  ل :

     ر  / ا ا إ
م.  1991اهة :  –  ، ي . 

. 303  ؛ ا ،تإ : 24 . . 
 . ؛  ر  ت)13(  

245 01   a$  إ     ر
/ ا اC$ .ي   
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264 #1  a$ : ةها b$ ، 1991c$.  

300   ##303 a$ :  b$ ؛ ا ،تإ
22 c$ .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #0 a$ :  ر  ت p$ ر
 اv$  .13.  

773 #0  t$  آ  ادإ / ا  ر
اهة : ا ا اd$  ار اي 

  ر ار اآ19771993. w$ ب، 

ـ) ء  دور) ل،  وا  ، أو 
  أو دور ،   ،دور  د  وا

 (ا ا  

: أ  

 ر    / ا ا إ
اهة :   –. 2ط.  اري و أ. ج. ج .

 ،1996 . .م 271  ؛ ا ،.24ص. : إ 
. .  . ؛  ر  ت)2(  

100 #1 $ a$ ، ،ريا e.  

245 01 a$ ا ا إ  ر /C$ 
  ج .ري و أ. جا.  

264 #1 a$ : ةها b$ ، c$ 1996.  

300  ##271 a$ :  b$ ؛ ا ،تإ
24c$ .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #0 a$ :  ر  ت p$ ر
 اv$  .2.  

700 #1 $ a$ ،.ج، أ. ج e.رك  

773 #0  t$  آ  ادإ / ا  ر
اهة : ا ا اd$  ار اي 

(ف ر ا19771993 w$  ب، 
   ام)

  ا "ا ام"

000   00000cas  2200025 i 4500  

001   AUCOC1602610 

040    e$ rda  

022   $a 16580435  

245 00 $a $: ث اا bدور 
$/ c   ا ت، آراث واا آ

.ا  

247 01 $a $ ا f 1990  

264 1# $a$: ضاb  ا آ ،ا
  آ اث وارات.

300 ## $a $؛ c 24 .  

310 ## $a ا  ات ث. 

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$  

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

362 ## $a   أت: )1990(  

362 ## $a  أت) 1990(  

500 ## $a .ورة ا  

520 ## $ a تراث واا  ا 
ا) ا  ت ا  ا

اااياااديا
ات واا أتزإدارة ا إدارة

(.ارث ... إا 

547 ## $a   ان رت.ا  : 
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650 7# a$ 2 ا$ aucsh  

ا  د 

000   00000cas  2200025 i 4500  

001   AUCOC2721748  

040   e$ rda  

245 00 $a $: ث اا b دور
$/  c  ا ت، آراث واا آ

.ا 

264 1# $ a$: ضا b ،ا  ا آ
 آ اث وارات.  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

500 ## $ a . :  ذ 40، ع. 17ا 
  )2008هـ. = أ)1429  ن 

774   c$ #0 اw$ 1602610  

دور    

000 - - 00000cas  2200025 i 4500  

001   AUC_OC_122563652  

040    e$ rda 

100 01 $ aا   ن  ا  ،ا، 
$e .  

245 01 $a  وأ ا    دور ا
$/ ا ا c  ا   ن  ا 

.ا  

300 ## $a  ت17ا71$24. ؛ c . 

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

650 7# a$  ق2ا$ aucsh  

710 22 $a $.(ضا) ا  ا آb 
  آ اث وارات.

773 #0 t$  دور : ث اا  
  تراث واا آ  ر / 

$ا  ا g .17 .41، ع ) ذو ا
1429  17)، ص. 2008= د71 $w 

2721748    

 د   ،ل)  ر  ء (د
إردي إداري ر آ   اوراق، أو 

  ور ش   و    دوري) 

: أ  

:  ر  

245 #2  a$$: وا اb   ة 
$/ وا اء ا c [.خو] ...ن د  ؛

  ؛ إ اج ا ،آ ر 
    ؛ إاف  ر

264 1# $a $: ةهاb  ا ا ا
 . c$ 2007 $ m1428ب،

300 ## $156 a $؛ c 20 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #0 $ aم اا   

650 7# $ a دا 2ا$ aucsh  

700 #1 $ a$ ،ن، د e.رك  

700 #1 $ a$ ،ر ،آ e.م  

700 #1 $ a$ ،اج ا ،إ e.م  

700 #1 $ a$ ، ، e.  

700 #1 $ a$ ، ،ر e.ف  

:  ر  ء  
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245 21 a$ $/ لازن واا   رؤc 
.إ اج ا  

300 ## $ a ت111ا141 $؛c 20 . 

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

773 #0 t$    ة  : وا ا
.وا اء ا $d  ا ة : اها

ر اw  $ م.2007هـ/1428ا ب، 
ر ا  

       ء (هـ
ص، أو ، أو ، أو ر، ا) .ل 
    ا ا  )
ت  ، ر داء (ف)  ة 

 ( ح ذ   ت  

: ا : أ  

100 #1 $a ،ر ،جاe$  .  

245 21 $a $ : دا ا اb  ر
 ا 18611939 $/ c.جر ا  

264 1# $ a$: نb $ ،ودةا c 1997$ 
m1417.  

300 ## $a 144 $: b $ر ؛c 30 .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

651 7# $ a$ دا x ر2$ aucsh  

:   ء   

100 #1 $ a ، ،آآe$ .  

245 21 $ a$/ ض ورة اا c 
.آآ  

300 ## $a  ت60ا61 $: b$ر ؛c 30 
.  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

773 #0 t$   ر : دا ا ا
 1861ا1939 $ d : نودةا  ،

  ر ا ر اw $ م.1997هـ/1417

  

 ا إاد و  ي د  ااء 
أن، ء وا ، أو ء  ر أآ (أي

 اام  ران أو أآ، أو  أاء ار)
و ،  ا  ار اآ أو 
 ا ق اا  أي  ىاء اا 

:   

 أ) ن ا   (2.12أ(  

 أ) ا  ا  (25.1ب(  
 أ) دي اا  ا  (ـ27.1(  

: ً  ل  أ  

  اورت : أ

) ل ر1: ما ا : (  

000    00000cas  2200025 i 4500  

022    $a 16580435  

040     $a c$ ara b$ SARiAUC SA
RiKAPL e$ rda  

040    $a ara b$ SARiKAPLb$ SA
RiAUC e$ rda  

245 #0 $a $: ث اا b دور 
$/ c   ا ت، آراث واا آ

.ا  

247 ## $ a$ا f 1990.  

264 1# $ a$: ضا b ،ا  ا آ
  آ اث وارات.
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300 ## $a $؛ c  24.  

310 ## $ a.ا  ات ث  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

362 ## $a ) :  أت1990(  

500 ## $a  تراث واا  ا 
 ا  ت ا  اا)

اااياااديا
ات واا أتزإدارة ا إدارة

(.ارث ... إا  

500 ## $ a.ورة ا  

530 ## $ a: ا   أ   

u 
http://www.kfsc.edu.sa/Docs/Journal/in

dex.aspx$  

547 ## $a  رت.ا  :  ان  

650 7# $ a$ ا ا x$ ث z دا
$v  ت2دور$ aucsh  

650 7# $ a$ ا ا x$ ث z دا
$v  ت2دور$ aucsh  

710 2# $a $.(ضا) ا  ا آb 
  آ اث وارات.

  

) ل ر2: ا   د : (  

000    00000cas  2200025 i 4500  

040     $a c$ ara b$ SARiAUC SA
RiKAPL e$ rda  

245 #0 $a $: ث اا b دور 
$/  c  ا ت، آراث واا آ

.ا 

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

588 ## $ a . :  ذ 41، ع. 17ا 
) 1429ذو ا  2008= د(  

774  c$ #0 اw$ آر اا ر  

) ل ر3: ا   ل : (  

000   00000cas  2200025 i 4500  

040    e$ rda  

100 01 $ aا  ،ا  ،ا   ن 
$e .  

245 01 $ a وأ ا    دور ا
$/ ا ا  c ا   ن  ا 

.ا  

300 ## $a  ت17ا71$24. ؛ c .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

773 #0 t$  دور : ث اا  
  تراث واا آ  ر / 

$ ا  ا g .17 .41، ع ) ذو ا
1429  17)، ص. 2008= د71 $w  ر

آر اا  .  

  ا : –ب 

  ر  : أ 

  ل :
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ل
قا

م

245 01 $ a$/  ر  تc  .د جأ
   ... [وخ.]

250 ##  a$.وا ا  

264 1# $ a$: ةها b$ ، c 
1996$m1416.  

300 ## $a 28 $ء ؛24 c .  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

651 7# $ a$  x ر2$ aucsh  

700 #1 $ a$ ،ا أ ،18501936 
d،e$  .رك  

  ء  ر  : ب 

  ل :

100 #1 $ a$ ،يه  ،d 1865
1935،e$  .  

245 01 $ a ا ر إم اأ   ر
$/ را c     ؛  يه

  آل ؛ را و   ااوي.
300 ## $a 409 $؛ c  24.  
336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

490 #0 $ a$؛  ر  تv 4.  

700 #1 $a  ،لآ$ ،  e. 

700 #1 $ a$ ،  ،اوياe .ا 

774 #0 t$  ر  ت $d  : ةها
  ،1416/م.1996هـ  w$  را ر

آا  

  : ء  ر أآ ر آة واة

  ار اآ : أ 

  ل :

100 #1 $a ، ل ،ةاe$  .  

245 01 $ a$: ل ااb  ؛  الا
  ؛ ا ه ا ؛ ا  ا

$/  اتآ ؛ رهدي ااc   ل
  اة.

250 ## a$ .وا ا  
264 1# $a $: ردنن، ا b  دار ا

$ ،زواc 2008$ m1428.  
300 ## $a 267 $؛ c  24.  
336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

650 7# $a $ ت ااz $ ردناy  ن
20 2$ aucsh  

740 22 $ a. الا  

740 22 $ a.ا  ا 

740 22 $ aا .ا ه  

740 22 $ a.رهدي اا  

740 22 $ a. اتآ 

  اء  ر أآ : ب 

  ل :

245 01 $a $ ا ه ا a  )
 $c : ا   ان ا وس) /

  ل  اة.

300 ## $a  ت131ا141 $؛c  24.  

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

773 #0 t$  ؛  الا : ل اا
  ؛ ا ه ا ؛ ا  ا

 اتآ ؛ رهدي اا $d  ردنن، ا
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 ،زوا  م.2008هـ/1428: دار ا $w 
ر ا ا ر  

  ء  د د ااء :

  د د ااء : أ 

  ل :

245 ## $a  دا ا ا 
=Encyclopedia of Saudi Arabia /b$  $c 

  إاد  ا   ا  ن ... [وخ.]

246 13$a Encyclopedia of Saudi 
Arabia  

250 ## $a .وا ا  

264 1# $a $: ضا b ا  ا 
$ ،اc$ 1428 m [2007]  

300 ## $a  20$: b  ر ،ا ،اول
  c  28.؛$

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

504 ## $ a.ا    

505 ## $a  . : تم 1ا  .  .
2) ا   .1 (  .3   .

) 2ا (   .4) رةا ا  .1 ( 
 .5) رةا ا  .2 (  .6  .

.  .2 (  .8 اض (  .7) 1اض (
) ا 1ا (  .9ا .) ا 2 (  

 .10   .  .11 زان  .  .
12 ا  .  .13 ك  .  .14 .

    .15 ان  .  .16 .
 ا   .17 فا  .  .18 .

 ود اا   .19) مف ا1. ا ( 
 .20) مف ا2. ا(  

651 7# $ a$ داx $ رv  رف دوا
2$ aucsh  

700 #1 $ a  ا   ا  ،ن ا
$،ا d  1368هـ  ،e$ .رك  

  ء  د د ااء : –ب 

  ل :

245 ## $a  .رةا ا n$  اا ا
/ $c [.خو] ... اها   ا  ادإ  

300 ## $a  2$: b  ر ،ا ،اول
  c  28.؛$

336 ## a$  b$ txt rdacontent 2$   

337 ## a$  ض دون وb$ n 2$ 
rdamedia 

338 ## a$  b$ nc 2$ rdacarrier  

504 ## $ a.ا    

651 7# $ a رة $ااx $ رv  دوا
  2$ aucshرف 

700 #1 $ a$ ،  ا  ،اهاe 
  رك.

774 #0 t$  دا ا ا 
=Encyclopedia of Saudi Arabia   $d 

ا ا  ا  : ضا  ،
  ر ار اآw$   م.2007هـ/1428

: اا  

1   تا   د : ت اأ
  اد رت / إوا ا اآت وا

ن، اردن : دار ااع   .  1ط.  –ن . 
 ،زم. . 1992هـ/ 1412وا 130 .ص  

2    /تت و ات : ا ا ا
ا ن. يض ا  ,   .2ط . 

 ،ض: دار ام. . 1982هـ/  1402ا  384 .ص  

3 . ن  ر / دئ ا  : ردنن، ا
 ،زوا  ء م. . 2003هـ/  1423دار  287 .ص  

4  . ديا    / ا  إ ا  ةها
 : ، 1399  /م. . 1979هـ 461 .ص  
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الفهرس الجامع لمستودعات 
)Databib البيانات )داتا بب

مراجعة: د. عبدالرحمن فراج
ق�صم علوم المعلومات – جامعة بني �صويف
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الم�ؤ�ش�شاتية،  الم�شت�دعات  بين  ما  الرقمية،  الم�شت�دعات  اأنماط  تتن�ع 
والمو�صوعية، وم�صتودعات الدوريات، وم�صتودعات الر�صائل الجامعية، 
العلمية  المل�صقات  وم�صتودعات  التعليمية،  الم�صادر  وم�صتودعات 
 ، Data  repositories وم�صتودعات البيانات ، poster repositories

... اإلخ.
وتلعب الم�صتودعات دوًرا محورًيا في عالم المعلومات اليوم؛ فهي اإحدى 
�صبل الو�صول الحر للمعلومات العلمية، واإدارة اإجراءات البحث العلمي، 
والتعلم.  التعليم  عمليات  وتعزيز  الرقمية،  والمعلومات  الوثائق  وحفظ 

اإتاحة  اإلى ذلك،  البيانات  وت�صيف م�صتودعات 
الباحثون  عليها  يتوفر  التي  الخام  البيانات 
العلمية  م�صروعاتهم  في  البحث  وجماعات 
الم�صروعات  بهذه  القتداء  اإمكانية  ثم  )ومن 
ف�صال  �صحتها(،  من  التاأكد  اأو  اإعادتها  اأو 
الحكومية  الأجهزة  تفرزها  التي  البيانات  عن 
 ... والبيئية،  الجغرافية  الم�صوح  وموؤ�ص�صات 

اإلخ.
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م�شت�دعات  �شبط  باأداوت  يت�شل  وفيما 
 Data ال�صردي  الدليل  اإلى  البيانات، واإ�صافة 
الو�صول  لدليل  التابع   ،  repositories
 Data البيانات   فهار�س  ودليل   ،)1( الحر 
قابل  جامع  فهر�س  ي�جد   ،  Catalogs
م�صتوى  على  البيانات  لم�صتودعات  للبحث 
والذي   ،Databib بب(  )داتا  وهو  العالم 
 The بوردو  جامعة  مكتبات  ت�صت�صيفه 

.Purdue University Libraries
عن�انه  يفيد  الذي  الفهر�س،  هذا  ويهدف 
ووراقية  ودليل  و�شجل  فهر�س  باأنه  ال�شارح 
قابلة للبحث عن م�صتودعات البيانات البحثية، 
اإلى ت�فير فهر�س �شامل بم�شت�دعات البيانات 
على م�صتوى العالم، وتعظيم اإمكانات الت�صال 
البيانات  الباحثين وبين م�صتودعات  فيما بين 
البيانات  اأن  �شك  فال  وراقي.  �شياق  في 

من  النمط  هذه  مثل  واإتاحة  الم�شاركة  ت�شجع   Open data المفتوحة 
الت�صال. 

)Databib الواجهة الرئي�صة لفهر�س )داتابب
ويمكن اأن يفيد من هذا الفهر�س، الذي ي�شتمل )حتى نهاية دي�شمبر 2014( 
اخت�صا�صيو  العلمية:  التخ�ص�صات  من  كثير  في  م�صتودًعا   992 على 
المكتبات، والم�شتفيدون من البيانات على اختالف اأنماطهم، ومنتج� هذه 
البيانات، ودور الن�صر، وموؤ�ص�صات تمويل البحث العلمي. ولهوؤلء جميًعا، 
م�صتودعات  هي  ما   :)3( التالية  ال�شتف�شارات  عن  الفهر�س  هذا  يجيب 
البيانات المالئمة المتاحة في مو�صوع ما، والتي يمكن للم�صتفيدين اإيداع 
بياناتهم بها؟ كيف يمكن للم�صتفيدين الو�صول اإلى تلك الم�صتودعات؟ كيف 
البيانات  تحديد  في  الم�صتفيدين  م�صاعدة  المكتبات  لخت�صا�صيي  يمكن 

المالئمة وت�صمينها في درا�صاتهم؟
وف�صاًل عن كونها م�صدًرا مرجعًيا مهًما لهوؤلء الم�صتفيدين، فاإن من�صة 
التقنيات  باإ�صفاء  وذلك  التقليدية  الوراقيات  تقدمه  ل  ما  تقدم  بب(  )داتا 
 Linked data الحديثة على المحتوى الوراقي؛ مثل البيانات المترابطة 
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 web التي تحمل كثيًرا من الوعود لتوفير ما ي�صمى بعنكبوتية البيانات 
جديدة  اأدوات  مجموعة  المكتبات  لخت�صا�صيي  توفر  كما   ،of data
ل��شف وت�شنيف البيانات بطريقة عالئقية بما ي�شاعدها على ا�شتك�شاف 

الم�صادر.
البيانات،  م�صتودعات  عن  الأداة  هذه  في  البحث  للم�صتفيدين  ويمكن 
العموم،  وعلى  المتقدم.  البحث  طريق  عن  اأو  الدالة  الكلمات  با�صتخدام 
البيانات المتاحة للبحث ت�صمل: عنوان الم�صتودع،  فاإن حقول وا�صفات 
للم�صتودع،  الراعية  والجهة   ،  URL الإنترنت  على  الم�صتودع  وم�صار 
الم�شتهدف،  والجمه�ر  الم�شت�دع  لمحت�ى  مخت�شًرا  وو�شفا 
اإيداع  والم�صوؤول عن  الم�صتودع،  ا�صتخدام  يمكنهم  الذي  والم�صتفيدون 
يمكن  التي  البيانات  تحميل  وكيفية  ال�شتخدام  وتراخي�س  البيانات، 
اإعادة ا�شتخدامها، والتحليل الم��ش�عي وفقا لروؤو�س م��ش�عات مكتبة 

الك�نجر�س، وال�شروح الم�شافة عن الم�شت�دع من الم�شتفيدين.
البيانات  اإمكانية لت�شفح م�شت�دعات  اإمكانات البحث، ت�جد  وف�شال عن 
وفقا  اأو  للم�صتودع(،  الرئي�صة  الواجهة  على  المتاح  هو  )وذلك  هجائًيا 
بال�اجهة  جانبي  �شريط  على  اأي�شا  )والمتاحة  الم��ش�عية  للتق�شيمات 
ت�صجيلة  كل  في  المتاحة  المو�صوعية  التق�صيمات  اأن  كما  الرئي�صة(؛ 
با�شتك�شاف  للم�شتفيدين  ي�شمح  بما  البع�س  بع�شها  مع  مترابطة 

الم�شت�دعات الأخرى في نف�س تلك الم��ش�عات.
وجميع   ،  RDF/XMLشكل� في  الفهر�س  ت�شجيالت  تحميل  ويمكن 
اأحد  با�صتخدام  العام  للجمهور  متاحة  الأداة  هذه  في  المخزنة  البيانات 
Creative Commons Zero والذي  مرا�صيم الم�صاعات الإبداعية وهو 

ي�شمح با�شتخدام البيانات دون قي�د.
وللتعرف على الجديد من م�شت�دعات البيانات الم�شافة اإلى هذا الفهر�س، 
للموقع  الوافية  الملخ�صات  تلقيمات  في  ال�صتراك  للم�صتفيد  يمكن  فاإنه 

الفهر�س  ح�شاب  ومتابعة   ،)RSS اإ�س  اإ�س  )اآر 
على �صبكات التوا�صل الجتماعي مثل في�صبوك 

وت�يتر وج�جل بل�س وفرندفيد.

المراجع
1 .Data repositories. In: Open Access Directory. http:// 1

 oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositories.
.5.2015/Accessed at 4

2 . Data Catalogs: A Comprehensive  
 List of Open Data Catalogs from Around the World.

 .5.2015/http://datacatalogs.org/. Accessed at 4
3 . Michael Witt. Databib: Cataloging the World’s  

 Data Repositories. 9th International CALIBER - 2013،
 ،23-INFLIBNET Centre، Gandhinagar، Gujarat، March 21

.474-pp- 470 .2013
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د. �شالح بن محمد الم�شند
مدير مركز الفهر�س العربي الم�حد

8 سنوات .. أنتم ضياؤها  

مر على هذا التكاتف العربي عبر المكتبات ومراكز المعلومات تحت مظلة مركز 
اأ�صمى �صور  �صنوات، تج�صد من خالله   8 يقرب من  ما  الم�حد  العربي  الفهر�س 
للوحدة  كبادرة  والوثائق  المعلومات  ومراكز  العربية  المكتبات  بين  التعاون 
الثقافية والتكامل المعرفي واأداة مهمة لدعم البحث العلمي، كل ذلك يعطي دللة 
اأمننا  وتعزيز  بما�شينا  حا�شرنا  لربط  الأكيدة  الرغبة  على  الجميع  حر�س  على 
المعل�مة  اإلى  ال��ش�ل  اأجيالنا في  المتن�عة وحفظ حق�ق  الفكري ودعم ثقافتنا 
لع�صر  لالنتقال  الرتياح  من  اإنتاج حالة  على  القادرة  التعلم  ال�صحيحة وم�صادر 

المعرفة.
لقد قّدم مركز الفهر�س العربي الم�حد من خاللها �شياغة جديدة لم�شتقبل اآمن؛ 
المعرفة وتعتمد  تبداأ من  والتنمية والقت�صاد  التعليم  انطالقة  اأن  يدرك  م�صتقبل 
على الإرث الثقافي والفكري، و�صناعة بيئة معلوماتية معا�صرة قادرة على مواكبة 

التطورات ومجابهة التحديات الثقافية والح�صارية.
من  اأنجز  بما  نكتف  لم  حيث  تحقق،  الذي  والتعاون  النجاح  عند  الأمر  يقف  لم 
عمل تعاوني رائع؛ بل ارتفع �شقف الرغبة والطم�ح وعلت همة التناف�س وتحقيق 
اإطالق المكتبة الرقمية العربية عِقب  الإنجاز، و ات�شح ذلك من خالل الرغبة في 
انعقاد اللقاء الخام�س لأع�شاء الفهر�س العربي الم�حد والذي احت�شنته العا�شمة 
الأردنية عّمان اآنذاك، باعتبار اأن المكتبة الرقمية العربية �ش�ف ت�شتفيد من جه�د 
�شن�ات  م�شيرة  بها  اخت�شر  التي  الكبيرة  والخط�ات  الم�حد  العربي  الفهر�س 
عربي  نه�صوي  كم�صروع  نف�صها  تقّدم  العربية  الرقمية  المكتبة  هي  وها  عديدة. 
لخدمة التراث العربي والإنتاج الفكري وتوفيره واإتاحته للم�صتفيدين �صمن اأحدث 
المعايير والتقنيات، ومواكبة لما يتم على م�صتوى العالم في رقمنة وحفظ تراث 
حيث  الدول،  مكتبات  بوابات  تد�صين  في  ال�صتمرارية  اإلى  بالإ�صافة  ال�صعوب، 
قدمت 7 ب�ابات حتى الآن، ون�شتعد لإطالق الب�ابة الثامنة في الك�يت والتا�شعة 
بوابة  عبر  واإتاحته  الفل�صطيني  الفكري  الإنتاج  لجمع  نرتب  واأي�صًا  الجزائر  في 

مكتبات فل�صطين وبقية بوابات مكتبات الدول العربية.
الم�صتمر  والتعاون  الجتماع  بهذا  اإل  لتتحقق  تكن  لم  المبذولة  الجهود  هذه  اإن 
المبني على خطط وا�شحة لرفع مكانة المكتبات وتاأهيل العاملين بها وتعزيز اأمننا 

الفكري وحفظ تراثنا الإن�صاني لأجيالنا القادمة.
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قواعد ببليوجرافية
لمنظومة عربية متكاملة

دعوة للمشاركة



دشنت البوابة الجديدة للفهرس
وزيرة الثقافة األردنية: السعودية قدمت الكثير

الفهرس طريق المعرفة العربية للعالم
استعدادات إلطالق بوابة الكويت

RDA يفتح أبواب المكتبات لعصر جديد

الفهرس العربي الموحد
عصر حديث للمعرفة العربية

المكتبة الرقمية العربية
المعرفة أينما كنت

املكتبة الرقمية العربية
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